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Abstract 
 
Due to expanding globalization of accounting, the international accounting principles and 

regulations are currently in a process of harmonization. The K-project of the Swedish 

accounting authority Bokföringsnämnden, indicates that Sweden is a part of this process. 

According to EU-regulation listed companies are obligated to prepare financial statements in 

accordance with IFRS since 2005, but for unlisted Swedish companies there is an option of 

applying local Swedish regulations. The arguments in favor of a voluntary adoption of IFRS 

rest on promises of improved quality, transparency and comparability of financial statements, 

which further will increase its usefulness to stakeholders. In 2012, the IASB initiated a project 

regarding a revised Conceptual Framework, which is expected to be completed during 2017. 

The revised Conceptual Framework highlights the importance of three primary stakeholders, 

consisting of investors, lenders and other creditors.  

 

The objective of this study is to examine how unlisted Swedish parent companies’ choice of 

adopting IFRS voluntarily, instead of applying K3, affects the financial reports and primary 

stakeholders based on an information need perspective. This is illustrated by four hypothetical 

scenarios. In order to achieve the objective of this study, the existing differences of reporting 

under IFRS and K3 regarding financial instruments, goodwill in business combinations, R&D 

expenses and investment properties focusing on disclosures, are examined. The method used 

in the study is a descriptive analysis with an abductive approach within the frames of 

qualitative research. 

 

The findings indicate that there are major differences between IFRS and K3, which results in 

companies reporting according to IFRS appear to be more profitable and less of a risk. A 

voluntary adoption of IFRS contributes to more useful information in the financial statements 

and a better reflection of the company's financial reality. Overall, financial reporting 

according to IFRS appears more favorable than reporting under K3, based on the information 

need of the primary stakeholder. 

 

This paper is written in Swedish.  
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Sammanfattning 

 
En tilltagande globalisering inom redovisning har bidragit till att internationella 

redovisningsprinciper och regler befinner sig i en harmoniseringsprocess. 

Bokföringsnämndens K-projekt pekar på att Sverige är del av denna process. Börsnoterade 

företag inom EU är tvingade att upprätta den finansiella rapporteringen enligt IFRS, men för 

svenska onoterade företag finns valmöjligheten att tillämpa de svenska reglerna. Argumenten 

för frivilligt antagande av IFRS bygger på ökad kvalitet, transparens och jämförbarhet i de 

finansiella rapporterna, vilket ska öka användbarheten för intressenterna. År 2012 inledde 

IASB ett arbete avseende revidering av den befintliga föreställningsramen, vilken beräknas 

vara färdigställd under år 2017. Den reviderade föreställningsramen lyfter fram betydelsen av 

tre primära intressenter, vilka utgörs av investerare, långivare och andra kreditgivare.  

 

Syftet med studien är att utreda hur svenska onoterade moderbolags val av att anta IFRS 

frivilligt, i stället för att tillämpa K3, påverkar de finansiella rapporterna och de primära 

intressenterna utifrån ett informationsbehovsperspektiv. Detta illustreras med fyra stycken 

hypotetiska typfall. För att uppnå syftet undersöks vilka skillnader som föreligger vid 

redovisningen enligt IFRS och K3 avseende finansiella instrument, goodwill vid 

rörelseförvärv, FoU-kostnader samt förvaltningsfastigheter med fokus på upplysningar. 

Metoden som tillämpas i studien är en deskriptiv analys med en abduktiv ansats inom ramen 

för kvalitativ forskning.  

 

Resultaten av studien visar på att det föreligger stora skillnader mellan IFRS och K3, vilket 

får effekten att företag som redovisar enligt IFRS framstår som mer lönsamma och mindre 

riskfyllda. Ett frivilligt antagande av IFRS bidrar till mer användbar information i de 

finansiella rapporterna samt att dessa bättre speglar företaget ekonomiska verklighet. 

Sammantaget framstår redovisningen enligt IFRS som mer attraktiv i förhållande till K3, 

utifrån de primära intressenternas informationsbehov. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I över fyra decennier har organisationen International Accounting Standards Board (IASB), 

tidigare känt som International Accounting Standards Committee (IASC), existerat med syftet 

att harmonisera internationell redovisning och etablera en uppsättning internationella regler 

(Seay 2014, s. 119). Till denna dag, har runt 120 länder antagit detta internationella regelverk 

vid namn International Financial Reporting Standards (IFRS) (Seay 2014, s. 119) och än fler 

planerar att göra det inom en snar framtid (Jeanjean & Stolowy 2008, s. 482). År 2005 tog 

IFRS över platsen som världens mest använda redovisningsregelverk, en plats som tidigare 

har intagits av det amerikanska regelverket United States Generally Accepted Accounting 

Principles (U.S. GAAP). Förespråkare för IFRS hävdar att regelverket har kommit att bli the 

golden standard för finansiell rapportering på den globala finansmarknaden (Seay 2014, s. 

120). 

 

Ett stort bidrag till harmoniseringsprocessen var Europeiska Unionens (EU) fjärde direktiv 

78/660/EEC som syftar till att harmonisera nationella lagar kring redovisning. Förutom att 

påverka formatet av redovisningen, syftar det fjärde direktivet till att bidra till en mer 

rättvisande bild i årsredovisningar (Haller & Kepler 2002, s. 155; Fagerström & Lund 2006, s. 

155). Det fjärde direktivet handlar om att harmonisera redovisningen, inte att standardisera 

den. Det innebär att medlemsländerna har en, inom vissa gränser, stor flexibilitet i hur de 

implementerar direktivet, vilket i sin tur bidrar till att det finns ett antal olika nationella 

GAAP inom EU (Paananen, Renders & Blomkvist 2016, s. 23). Ett annat viktigt bidrag till 

harmoniseringsprocessen är det sjunde direktivet 83/349/EEC avseende konsoliderade 

finansiella rapporter. Det sjunde direktivet omfattar även koncernredovisningar och dess 

skyldighet att förbereda, revidera och publicera deras finansiella rapporter (Haller & Kepler 

2002, s. 155).  

 

EU:s strävan mot en uppsättning av internationella regler världen över resulterade i 

beslutandet om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002 den 19 juli år 2002 

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Denna förordning gjorde det 

obligatoriskt för alla börsnoterade företag inom medlemsländerna att upprätta den finansiella 

rapporteringen i enlighet med IFRS från och med år 2005 (Gastón, García, Jarne & Laínez 

Gadea 2010, s. 304; Guerreiro, Rodrigues & Craig 2012, s. 487). Dansell och Phillips (2011, 

s. 15) poängterar emellertid att även onoterade företag frivilligt kan anta IFRS. Detta innebär 

att alla företag inom EU har möjligheten att redovisa enligt IFRS.  

 

Under år 2012 inledde IASB ett omfattande arbete avseende revidering av den befintliga 

konceptuella föreställningsramen. Detta då den befintliga inte till fullo inkluderade alla 

aspekter av rapporteringen, saknade vägledning helt inom vissa områden samt kommit att bli 

inaktuell inom andra (IASB 2015, s. 6). Den reviderade föreställningsramen, som förväntas 

vara färdigställd under år 2017, syftar till att ge en mer tydlig och fullständig uppsättning 

begrepp som kan hjälpa IASB i utvecklingen av standarder som på ett bättre sätt möter de 

primära intressenternas behov. De primära intressenterna består av investerare, långivare och 

andra kreditgivare (IASB 2015, s. 8).  

 

I Sverige är det Bokföringsnämnden (BFN) som ansvarar för utvecklandet av god 

redovisningssed (Edenholm & Göransson 2006, s. 140). De svenska redovisningsreglerna är 

till stor del grundade på EU:s fjärde och sjunde direktiv. Dessa redovisningsdirektiv 
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genomfördes i svensk rätt i samband med att Sverige gick med i EU. Den 26 juni år 2013 

antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersatte det fjärde och sjunde direktiven. Det nya 

direktivet 2013/34/EU innehåller bestämmelser om företagens årsredovisningar och 

koncernredovisningar. De motsvarande svenska reglerna finns i Årsredovisningslagen (ÅRL). 

EU-direktivet gäller enbart för aktiebolag samt vissa handelsbolag och kommanditbolag 

(Redovisningsutredningen 2014, s. 15) medan ÅRL är tillämplig för alla företag som är 

skyldiga att upprätta årsredovisning eller koncernredovisning enligt ÅRL 

(Redovisningsutredningen 2014, s. 16).  

 

Fram till början på 2000-talet gav BFN enbart ut allmänna råd om vissa specifika områden 

och olika regler beroende på företags storlek och karaktär. År 2004 skedde ett paradigmskifte 

och BFN beslutade att istället ge ut heltäckande allmänna råd med vägledning för samtliga 

företagskategorier. Till följd av detta inleddes det så kallade Kategori-projektet (K-projektet). 

I K-projektet arbetar BFN sedan år 2004 med att ta fram fyra kategorier av regelverk. 

Avsikten med K-projektet är att varje kategori ska innehålla de regler som är relevanta för 

respektive företagskategori. Utgångspunkten för K-projektet är reglerna i Bokföringslagen 

(BFL), vilket innebär att det är reglerna i BFL som avgör vilket regelverk som företag ska 

använda sig av (Drefelt & Törning 2013, ss. 20-21). 

 

I BFN:s allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) har BFN 

samlat den normgivning som gäller vid upprättande av årsredovisning och 

koncernredovisning i Sverige, regelverket benämns även som K3 (BFN 2016, s. 10). Enligt 

BFN:s vägledning till BFNAR 2012:1 (BFN 2016, s. 10) utgår regelverket till viss del från 

International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for 

SME:s) men inom ramen för ÅRL och Inkomstskattelagen (IL), då även sambandet mellan 

redovisning och beskattning har haft en stor inverkan på regelverket. 

 

Enligt Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 2012:1 (BFN 2016, s. 12) ska alla 

moderbolag i större koncerner, publika aktiebolag samt större företag med undantag från 

IFRS-företag, tillämpa K3. En koncern definieras som en kombination av företag där ett 

företag, benämnt som moderbolaget, äger minst hälften av rösterna i ett eller flera företag, 

vilka benämns som dotterbolag (Dansell & Phillips 2011, s. 8). En större koncern eller ett 

större företag definieras enligt 1 kap. 3 och 6 §§ ÅRL som en koncern eller ett företag vars 

överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som uppfyller ett 

eller flera av följande villkor: 

a. medelantalet anställda i företaget överstiger 50.  

b. företagets redovisade balansomslutning överstiger 40 miljoner kronor. 

c. företagets redovisade nettoomsättning överstiger 80 miljoner kronor. 

 

IFRS-företag är företag som upprättar sin koncernredovisning i enlighet med de 

internationella redovisningsstandarderna IFRS. Definitionen av ett IFRS-företag omfattar 

enbart moderföretag och inte övriga företag i koncernen. I definitionen ingår både företag som 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002 den 19 juli år 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder är tvingade att upprätta 

koncernredovisning enligt IFRS samt företag som frivilligt väljer att göra det med stöd av 7 

kap. 33 § ÅRL (BFN 2016, s. 12).  
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1.2 Problemdiskussion 
Antagandet av IFRS görs generellt på grundval av de förbättringar inom rapporteringskvalitet 

och jämförbarhet som regelverket är betingat med, genom det ökade kravet på finansiella 

upplysningar (Seay 2014, s. 120; Jeanjean & Stolowy 2008, s. 480). IASB har således ett stort 

ansvar för säkerställandet av transparens och användbarhet av informationen i de finansiella 

rapporterna, vilket bidrar till stabilitet i dessa (Donnelly 2007, s. 117). Många europeiska 

företag har blivit medvetna om de möjliga fördelarna med ett frivilligt antagande av IFRS. I 

synnerhet har multinationella onoterade företag insett nyttan av IFRS när det kommer till 

konsolidering av utländska konton, förbättrad rörlighet av arbetskraft, smidigare 

affärskommunikation och förenklad tolkning av finansiella data (Guerreiro, Rodrigues & 

Craig 2012, s. 488).  

 

Enligt Kang (2013, s. 1137) indikerar tidigare forskning på att högre redovisningskvalitet 

leder till ett starkare samband mellan aktiekurs och resultat i den meningen att 

resultatkvaliteten bättre reflekterar ett företags ekonomiska förhållanden. Vidare menar 

Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012, s. 488) att det kan finnas avtalsdrivna incitament för 

att anta IFRS frivilligt genom förbättrad kvalitet på de finansiella rapporterna. Sådana 

förbättringar påstås av författarna uppstå genom IFRS:s fokus på substance over form, vilket 

bättre återspeglar ekonomiska vinster och förluster samt begränsar ledningens, historiskt sett 

tillåtna, handlingsfrihet att manipulera resultaten (Guerreiro, Rodrigues & Craig 2012, s. 488). 

Principen om substance over form innebär enligt IASB:s föreställningsram, att om den 

ekonomiska innebörden av en transaktion eller händelse avviker från dess juridiska form ska 

den redovisas i enlighet med den ekonomiska innebörden (Johansson 2010, ss. 38-39). 

Principen är antagen av IFRS och framgår av IASB:s föreställningsram (Johansson 2010, s. 

38). Johansson (2010, s. 44) har vidareutvecklat denna definition och menar på att den 

juridiska verkligheten och den ekonomiska verkligheten är delvis överlappande och samtidigt 

delvis parallella system.  

 

I likhet med Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012, s. 488), finner Ahmed, Sabirzyanov och 

Rosman (2016, s. 198) av sin studie att IFRS i högre grad än de lokala muslimska 

redovisningsreglerna utgår från substance over form i redovisningen av finansiella instrument. 

Vidare menar författarna att omfattningen på de båda regelverken leder till många skillnader i 

praxis, även om reglerna som sådana inte skiljer sig signifikant (Ahmed, Sabirzyanov & 

Rosman 2016, s. 194). Alla dessa fördelar betraktas som bidrag till att minska 

informationsasymmetrier. 

 

Trots många fördelar för hela den globala ekonomin med högre kvalitet och mer jämförbara 

rapporter, menar Jermakowicz (2004, s. 54) att det även finns många kostnader vid byte av 

regelverk på grund av ökad komplexitet i rapporterna. Det är av stor vikt att den nuvarande 

rapporteringsmiljön på en marknad eller i ett land analyseras, för att bedöma huruvida ett 

beslut om att byta regelverk verkligen leder till förbättrad kvalitet av den finansiella 

redovisningen (Jermakowicz 2004, s. 67; Seay 2014, s. 121). Jermakowicz (2004, s. 67) har i 

sin studie gått djupare in på den problematik som implementeringen av IFRS i Belgien har 

inneburit. En problematik som Hoogendoorn (1996, s. 793) redan på nittiotalet påpekade som 

ett av de större problemen vid harmonisering av redovisning mellan europeiska länder. I 

likhet med Sverige har Belgiens redovisning en stark koppling till beskattning, vilket gör 

processen mer komplicerad när det gäller framställningen av konsoliderade finansiella 

rapporter.  
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Jeanjean och Stolowy (2008, s. 485) påpekar att nettoeffekten av en övergång till IFRS på 

redovisningskvaliteten är osäker, en tankegång som även bekräftas av Ball (2016, s. 567). 

Transparens- och jämförbarhetsargument talar för att redovisningskvaliteten bör förbättras 

utav en övergång, men förekomsten av andra faktorer tyder på det motsatta. Författarna menar 

på att incitament och institutionella faktorer tyder på att en övergång till IFRS kan få negativa 

konsekvenser och leda till försummelse. I denna studie om resultathantering före och efter 

antagandet av IFRS, finner Jeanjean och Stolowy (2008, s. 493) att IFRS inte leder till 

minskad resultathantering. Av deras resultat framgår till och med att resultathantering i ett av 

de undersökta länderna ökade, efter införandet av IFRS.  

 

Hamberg, Paananen och Novak (2011, s. 263) belyser i sin studie problematiken kring 

implementeringen av IFRS 3 Rörelseförvärv i Sverige. Efter implementeringen av standarden 

i januari år 2005 ökade mängden av kapitaliserat goodwill avsevärt. Författarna påpekar dock 

att nedskrivningar av goodwill inte ökade i samma grad, vilket resulterade i en högre 

avkastning än under svenska redovisningsregler. Genom att också lämna de mer konservativa 

metoderna för att redovisa goodwill menar Hamberg, Paananen och Novak (2011, s. 285) att 

den finansiella rapporteringen är mindre användbar för investerare. För att ytterligare påvisa 

problematik i tolkningen av IFRS 3, visar Chatham (2008, s. 76) i sin undersökning att större 

företag är mer transparenta än mindre företag, vilket gör att IFRS 3 ändå resulterar i olika 

grad av transparens. 

 

Ball (2006, s. 11) påpekar att det ur ett investerarperspektiv finns både för- och nackdelar med 

antagandet av IFRS. I förhållande till nationella redovisningsregler, medför finansiell 

rapportering under IFRS mer omfattande, aktuell och exakt information vilket både gagnar 

investerare generellt och reducerar risken för snedvridet urval för mindre investerare. 

Författaren menar på att eftersom en ökad kvalitet på informationen både minskar risken som 

aktieinnehav generellt är kopplat till för investerare samt risken för snedvridet urval, bör IFRS 

också i teorin resultera i en reducering av företagets kostnader för eget kapital (Ball 2006, s. 

11). Kostnaden för eget kapital är detsamma som avkastningskrav (Subramanyam 2014, s. 

40). Detta skulle i sin tur leda till att aktiekursen stiger och därmed attrahera fler nya 

investerare. Vidare gynnas finansmarknaden genom ökad effektivitet till följd av minskade 

kostnader för att upprätta och översätta finansiell information (Ball 2006, s. 11).  

 

Paananen, Renders och Blomkvist (2016, s. 22) lyfter i sin studie fram att få svenska 

onoterade företag väljer att tillämpa IFRS, trots att de har möjligheten att göra det. I samband 

med de tvingande reglerna avseende börsnoterade företags antagande av IFRS år 2005, var 

det blott en handfull onoterade företag som följde deras exempel (Paananen, Renders & 

Blomkvist 2016, s. 22). I linje med detta, påpekar Marton (2016) att det idag bara är cirka 300 

stycken företag i Sverige som faktiskt är tvingade att använda IFRS, och att övriga 

hundratusentals företag i Sverige har valet att tillämpa svenska regelverk såsom exempelvis 

K3. Christensen (2012, s. 519) ifrågasätter varför blott ett fåtal onoterade företag frivilligt 

väljer att anta IFRS när majoriteten av tidigare forskning starkt argumenterat för regelverket.  

 

Kang (2013, s. 1137) lyfter fram att det finns en oro bland investerare att IFRS inte fullt ut 

lyckas återspegla alla regionala skillnader i olika ekonomier eller klarar av att ackommodera 

olika politiska och ekonomiska funktioner. En tankegång som även har berörts av Whittington 

(2008, s. 501) och Van Hulle (1993, s. 387). Resultatet av Kangs (2013, s. 1141) studie visar 

att ju mindre skillnader som existerar mellan lokala redovisningsregler och IFRS innan bytet, 

desto bättre återspeglas resultatinformationen i avkastningen under IFRS. Det här perspektivet 

stöds också av Aubert och Grudnitski (2011, s. 2) vars studie redogör för skillnader i företags 
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avkastning i 13 stycken olika europeiska länder, varav Sverige inkluderat, beroende på om de 

använder sig utav IFRS eller nationella redovisningsstandarder. Författarna hävdar att bortsett 

från de skillnader som föreligger före antagandet av IFRS, förväntas redovisningen av 

avkastning från marknaden öka med tiden under tillämpning av IFRS (Aubert & Grudnitski 

2011, s. 24). Detta indikerar på att införandet av en gemensam uppsättning av 

redovisningsstandarder har konvergensfördelar för regionala skillnader inom den globala 

ekonomin samt minskar informationsasymmetrier mellan företag och investerare i hela 

Europa. För företag i länder där det råder signifikanta skillnader mellan lokala 

redovisningsregler och IFRS blir effekten emellertid den motsatta, vilket innebär att 

relationen mellan vinst och avkastning minskas (Kang 2013, s. 1142). 

 

Kim, Tsui och Yi (2011, s. 780) påpekar att ett argument som används flitigt för antagandet 

av IFRS är att en övergång till IFRS underlättar finansieringen från internationella 

kapitalmarknader. Författarna understryker även långivarnas betydelse vid företags 

finansiering. Enligt Florou och Kosi (2015, s. 1408) var den genomsnittliga lånemarknaden i 

ett europeiskt land tre gånger så stort som dess aktiemarknad år 2000 och år 2001. Författarna 

påpekar vidare att långivare har ett helt annat informationsbehov än investerare och tar upp 

frågan om finansiell rapportering under IFRS möter långivarnas krav (Florou & Kosi 2015, s. 

1408). Investerare har traditionellt ansetts vara företags primära intressent. Cowton (2011, s. 

24) menar på att detta har att göra med det faktum att andra intressenter såsom långivare och 

andra kreditgivare har en förhållandevis fast fordran på företaget medan investerare tar en 

större risk. Långivare lånar till företaget, som företaget sedan ska betala tillbaka med ränta 

(Kaler 2009, s. 302). Till skillnad från investerare, erhåller långivare och andra kreditgivare 

ingen extra belöning om företaget går bra. De förlorar emellertid inte heller sin rätt till 

betalning om företaget går dåligt (Cowton 2011, s. 22).  

 

I linje med Florou och Kosi (2015, s. 1408) undersöker Ball, Robin och Sadka (2008, s. 169) i 

sin studie vilken av dessa två intressentgrupper som har störst inflytande på den finansiella 

rapporteringen och finner att långivare har en större påverkan än investerare. Florou och Kosi 

(2015, s. 1449) fann dock att det ej förekom någon relation mellan lånekostnader och 

obligatorisk implementering av IFRS. Kim, Tsui, och Yi (2011, s. 779) fann i kontrast till 

Florou och Kosi (2015, s. 1449), att ett frivilligt antagande av IFRS faktiskt har en effekt på 

långivarna. Resultatet av deras studie visar på att banker är mer villiga att bevilja lån till 

företag som frivilligt tillämpar IFRS. IFRS-företag får dessutom mer attraktiva villkor 

avseende belopp, löptider och räntor (Kim, Tsui & Yi 2011, s. 779). Vidare betonar Ball, 

Robin och Sadka (2008, s. 169) hur säkerställande av aktualitet i de finansiella rapporterna är 

av stor betydelse för långivarna eftersom det kan påverka de rapporterade bokslutsvariablerna. 

Detta kan leda till en hävstångseffekt i balansräkningen. Vidare kan det även få konsekvenser 

för olika nyckeltal såsom den resultatbaserade räntetäckningsgraden (Ball, Robin & Sadka 

2008, s. 169).  

 

Callao, Ferrer, Jarne och Lainez (2009, s. 34) har i sin studie granskat hur antagandet av IFRS 

påverkat den finansiella rapporteringen i elva stycken EU-länder med beaktande av rådande 

redovisningstradition. Resultatet av studien visar att de två redovisningstraditionerna, 

kontinental och anglosaxisk, inte längre är så olika varandra (Callao et al. 2009, s. 50) men att 

Sverige är ett av de länder som påverkas mest av IFRS (Callao et al. 2009, s. 42). Sverige har 

från ett historiskt perspektiv ansetts tillhöra den kontinentala redovisningstraditionen, men 

under de senaste decennierna har en trend uppenbarats inom vissa svenska 

redovisningsområden som går mer mot den anglosaxiska traditionen (Bengtsson, Hörberg & 

Zakó 2006, s. 74).  
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Det faktum att ett gemensamt antagande av IFRS av olika länder, både inom och utom EU, 

kommer att resultera i en fundamental förändring inom företagsredovisning är inte 

förvånande, då samtliga dessa länder före införandet av IFRS följer en rad olika lokala 

redovisningsregler (Callao et al. 2009, s. 34). Enligt Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers 

(PwC 2016) finns det många likheter mellan det svenska regelverket K3 och IFRS, men det 

konstateras även att det finns väsentliga skillnader. 

1.3 Forskningsfrågor 
Av ovanstående problemdiskussion i avsnitt 1.2 framgår fördelar och nackdelar med ett 

frivilligt antagande av IFRS i förhållande till lokala redovisningsregler i andra länder. Med 

bakgrund i detta har följande forskningsfrågor formulerats avseende ett frivilligt antagande av 

IFRS i förhållande till de svenska redovisningsreglerna: 

 

- Hur skiljer sig koncernredovisningen för onoterade svenska aktiebolag vid frivillig 

tillämpning av IFRS i förhållande till K3? 

- Vad blir konsekvenserna på de finansiella rapporterna av ett frivilligt antagande av 

IFRS i förhållande till K3 ur ett intressentperspektiv? 

- Vilket regelverk är mest attraktivt ur ett informationsbehovsperspektiv? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att redogöra för huruvida svenska onoterade moderbolags val av 

att anta IFRS frivilligt i stället för att tillämpa K3, påverkar de finansiella rapporterna utifrån 

ett intressentperspektiv. Studien syftar vidare till att genom jämförande deskriptiv analys 

bidra med kunskap om de skillnader som föreligger mellan regelverken, vilka kan ligga till 

grund för valet av redovisningsregler utifrån ett informationsbehovsperspektiv.  

1.5 Avgränsningar 
I studien har en avgränsning av syftet gjorts till att studera fyra stycken specifika och ett 

övergripande område i regelverket IFRS samt motsvarande kapitel i det svenska regelverket 

K3. De områden som har valts ut består av finansiella instrument, goodwill vid rörelseförvärv, 

forskning- och utvecklingskostnader (FoU-kostnader) samt förvaltningsfastigheter med fokus 

på både redovisning och upplysningar. På grund av den tid som står till vårt förfogande i ett 

examensarbete om 30 högskolepoäng, har vi ej haft möjlighet att studera de fullständiga 

regelverken. Vidare har en avgränsning gjorts till att fokusera på de primära intressenterna 

och deras informationsbehov. De primära intressenterna utgörs av investerare, långivare och 

andra kreditgivare. Slutligen har vi även valt att exkludera eventuella skatteeffekter av 

studiens typfall i de finansiella rapporterna av pedagogiska skäl. Studien avser rättsläget per 

den 16 maj år 2017. 

1.6 Ämnets relevans 
En tilltagande globalisering inom redovisning har bidragit till att internationella 

redovisningsprinciper och regler befinner sig i en harmoniseringsprocess. 

Bokföringsnämndens K-projekt pekar på att Sverige är del av denna process, samtidigt som 

det finns tecken i forskningen på olikheter i praxis trots samma grundregler.  

 

I denna studie undersöks de skillnader som föreligger mellan det svenska regelverket K3 och 

det internationella regelverket IFRS. Detta för att skapa en bild av de konsekvenser respektive 

regelverk innebär för de finansiella rapporterna samt intressenterna, utifrån ett 

informationsbehovsperspektiv.  
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K3 är ett förhållandevis nytt regelverk, som tillämpas obligatoriskt i Sverige från och med 

räkenskapsår som börjar år 2013. Flertalet studier har genomförts avseende jämförelser av 

IFRS med nationella GAAP i andra länder. Till exempel har Ahmed, Sabirzyanov och 

Rosman (2016) jämfört muslimska redovisningsregler med reglerna enligt IFRS och 

Jermakowicz (2004) utfört en studie om implementering av IFRS i Belgien och hur reglerna 

förhåller sig till nationella GAAP. Det finns emellertid inte många studier som behandlar 

jämförande analyser av att tillämpa IFRS i kontrast till det svenska regelverket. Detta gap i 

forskningen har bidragit till vårt intresse att genomföra aktuell studie.  

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på investerare, långivare och andra kreditgivare, 

grundar sig i det arbete avseende revidering av den befintliga konceptuella 

föreställningsramen som IASB inledde år 2012. Den reviderade föreställningsramen lyfter 

fram betydelsen av de primära intressenterna, vilka utgörs av investerare, långivare och andra 

kreditgivare. Då den reviderade föreställningsramen beräknas vara färdigställd under år 2017 

anser vi att det är ett både aktuellt och i hög grad relevant perspektiv.  

1.7 Terminologiska frågor 

Användning av utländska begrepp: I denna studie används den anglosaxiska benämningen 

för begreppet substance over form då vi anser att ingen lämplig svensk benämning existerar. 

Detta är i linje med Johanssons (2010, s. 49) användning av utländska begrepp.  

 

Bilagor: I denna studie har det datamaterial, som är av relevans för framställningen men som 

är för omfattande eller inte passar in i den flytande texten, samlats i bilagor.  

 

Indragning: I denna studie används indragning för att markera att det som presenteras är 

citat. Detta gäller för citat som består av flera meningar. Indrag sker i höger- och vänsterkant, 

vilket är i linje med Harvardsystemet.  

 

Kursivering: I denna studie används kursivering för att signalera utländska begrepp och när 

ett begrepp nämns för första gången. 

 

Referenshantering: I denna studie sker referenshantering enligt Harvardsystemet och följer 

stilen författare-år. Vi har valt att även ange sidnummer i texthänvisningen, detta i linje med 

praxis inom ämnesområdet som denna studie behandlar. Vid hänvisning till specifika 

textavsnitt i standarder, rekommendationer, lagrum eller allmänna råd anges kapitel samt 

punkt eller paragraf istället för sida.  

1.8 Disposition 
Fortsättningsvis kommer studien att disponeras enligt följande. Kapitel två innehåller studiens 

metodval och i kapitel tre redogörs för den teoretiska referensramen. Kapitlet omfattar 

inledningsvis en redovisningsrättslig del och avslutas med en redogörelse för relevanta 

redovisningsteorier.  

 

Kapitel fyra i denna studie innefattar både presentation av studiens empiri samt analys av 

denna. Detta sker i form av fyra stycken olika typfall som följs av analys. I kapitel fem 

presenteras samtliga slutsatser dragna från empiri och analys. Här besvaras även studiens 

forskningsfrågor. Slutligen framförs en reflektion av den aktuella studien samt förslag till 

vidare forskning i kapitel sex.  
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2 Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för de val av metoder som gjorts för att kunna genomföra den aktuella 

studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av antagen forsknings- och undersökningsansats 

där vi förklarar deskriptiva analyser med abduktiv ansats inom ramen för kvalitativa studier. 

Vidare följer en beskrivning av urval och insamling av data. Därefter behandlas studiens 

trovärdighet och hur vi arbetat med olika källor. Avslutningsvis presenteras studiens 

genomförande och vi för en etisk reflektion över den valda metoden.  

2.2 Forskningsansats 
Starrin och Svensson (1994, s. 51) förklarar att för att kunna samla in vetenskaplig data krävs 

vetenskapliga metoder. Det finns två olika typer av vetenskapliga metoder, dels en formell typ 

och även en mer specifik, icke formell, typ. Den förstnämnda, formella typen, utgörs av 

induktiv och deduktiv metod och den andra, icke formella typen, består av kvalitativ och 

kvantitativ metod (Starrin & Svensson 1994, s. 51). 

 

Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att forskaren utifrån allmänt vedertagna teorier eller 

principer drar slutsatser om enskilda företeelser medan en forskare som antar ett induktivt 

arbetssätt kan påstås följa upptäckandets väg (Patel & Davidson 2011, s. 23; Alvesson & 

Sköldberg 2008, ss. 54-55). Forskaren utför då undersökningen utan att ha förankrat den i en 

tidigare allmänt accepterad teori och formulerar en teori utifrån den insamlade informationen 

och det enskilda fallet (Arbnor & Bjerke 2009, s. 90; Patel & Davidson 2011, s. 23). För 

denna studie har den teoretiska referensramen, vilken bland annat består av en beskrivning av 

intressentteorin, till viss del legat till grund för att besvara studiens forskningsfrågor. Detta 

pekar på att studiens forskningsansats skulle kunna vara av deduktiv karaktär, eftersom empiri 

och analys bygger på etablerade teorier.  

 

Vi anser emellertid att studiens forskningsansats även skulle kunna anses vara av abduktiv 

karaktär. Abduktion är en tredje form av den formella typen av vetenskapliga metoder (Patel 

& Davidson 2011, s. 25) som ökat i popularitet de senaste åren (Bryman & Bell 2015, s. 25). 

Metoden är en kombination av både induktion och deduktion (Arbnor & Bjerke 2009, s. 91; 

Patel & Davidson 2011, s. 24). Bryman och Bell (2015, s. 27) beskriver att det finns vissa 

begränsningar behäftade med den induktiva och deduktiva ansatsen, såsom att forskningen är 

styrd av logisk teoritestning och falska hypoteser samt att ingen mängd data postulerar 

teoribyggnad. En forskare kan övervinna dessa begränsningar genom att anta ett abduktivt 

arbetssätt (Bryman 2012, s. 26). En studie med en abduktiv ansats inleds med en induktiv 

ansats, där en teori formuleras utifrån insamling av data. Därefter arbetar forskaren deduktivt 

genom att testa den formulerade teorin på nya fall och utveckla teorin ytterligare (Patel & 

Davidson 2011, ss. 24-25).  

 

Vi inledde vår studie med en granskning av IFRS och K3 för att komma fram till skillnader 

som föreligger mellan regelverken. Utifrån denna datainsamling formulerades en teori om 

skillnadernas påverkan på intressenter. Detta resulterade i den teoretiska referensramen, 

vilken till viss del ligger till grund för att besvara studiens forskningsfrågor. I studien har, 

utöver den teoretiska referensramen, även den redovisningsrättsliga delen av referensramen 

och empirins typfall legat till grund för att besvara studiens forskningsfrågor. Eftersom 

studien inte enbart bygger på etablerade teorier utan hänsyn även tas till etablerade principer i 

form av redovisningsstandarder och regler bedömer vi studien vara av abduktiv karaktär. Vi 
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använder oss vidare av typfall som vi själva har konstruerat för att dra slutsatser utifrån egna 

observationer med hjälp av teorier. Teorierna har vi själva har vidareutvecklat, vilket också är 

i linje med den abduktiva ansatsen.  

 

Avslutningsvis har vi antagit en komparativ design för att uppfylla studiens syfte och besvara 

studiens forskningsfrågor. Detta eftersom vi i studien jämför två olika regelverk. 

Tillvägagångssättet stöds av Halvorsen och Andersson (1992, s. 68) som menar att 

komparativ design är lämplig vid jämförande studier. 

2.3 Undersökningsansats 
Widerberg (2002, s. 15) skriver att med kvalitet åsyftas karaktären på eller egenskaperna hos 

någonting, medan kvantitet handlar om karaktärens eller egenskapernas frekvens. Kvalitativ 

forskning syftar således att beskriva innebörden av ett fenomen eller en företeelse medan 

kvantitativ forskning ämnar fastställa dess förekomst eller frekvens (Widerberg 2002, s. 15). 

Då den aktuella studien syftar till att bidra med kunskap avseende skillnader mellan det 

internationella regelverket IFRS och det svenska regelverket K3 samt vad dessa skillnader får 

för konsekvenser på de finansiella rapporterna utifrån ett intressentperspektiv, bedöms studien 

vara av kvalitativ karaktär. Studien avser inte fastställa hur många skillnader det förekommer 

mellan regelverken utan redogöra för de effekter som skillnaderna ger upphov till.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 13) finns det flera olika typer av undersökningar. De 

flesta studier kan klassificeras utifrån vad som är känt inom det valda problemområdet vid 

studiens början. Om syftet med studien handlar om att beskriva ett visst antal aspekter av ett 

till viss del redan känt fenomen antar studien en deskriptiv karaktär. Den deskriptiva analysen 

kan beskriva samband mellan de undersökta aspekterna eller behandla aspekterna var för sig 

(Patel & Davidson 2011, s. 13). Inom ramen för denna definition anser vi att metoden som 

används i denna studie är en deskriptiv analys. Tidigare studier som behandlar skillnader i 

redovisning enligt IFRS i förhållande till nationella GAAP, bidrar till att det fenomen som 

problematiseras i föreliggande studie redan är känt. Vidare beskrivs i denna studie 

inledningsvis skillnaderna mellan IFRS och det svenska regelverket K3, vilket vidare 

resulterar i empirins typfall där regelverken ställs emot varandra. I typfallen belyses de 

konsekvenser som skillnaderna ger upphov till i de finansiella rapporterna utifrån studiens 

modifierade intressentmodell.  

2.4 Datainsamling 
Beslutet avseende vilken eller vilka metoder som ska användas för datainsamling påverkar 

studien i hög grad. I denna studie används två olika metoder för datainsamling, vilka utgörs av 

dokumentanalys och sekundäranalys av existerande data. För att kunna konstruera empirins 

typfall har de två regelverken IFRS och K3 samt vägledningar och tolkningar tillhörande 

dessa analyserats. All empirisk data har inhämtats från databasen FAR-Online. Analys av 

standarder, rekommendationer, lagrum och allmänna råd, vilka är offentliga dokument, 

stämmer överens med metoden dokumentanalys enligt Harding (2013, s. 20). Analys av 

vägledningar och tolkningar av lagar ligger i linje med metoden sekundäranalys av 

existerande data i enlighet med Bryman (2012, s. 312) och Harding (2013, s. 20). 

 

Den sistnämnda metoden är strikt ordalag inte en metod för datainsamling enligt Harding 

(2013, s. 20) utan snarare analys av data som redan analyserats av någon annan. Metoden har 

traditionellt förknippats med kvantitativ forskning. Harding (2013, s. 20) nämner att detta 

grundar sig på ett antal problem som kan uppstå vid användning av metoden i kvalitativa 

studier. De flesta svårigheter är förknippade med sekundär användning av data i form av 
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intervjuer samt olika undersökningar (Harding 2013, s. 20) vilket inte är aktuellt i denna 

studie. Bryman (2012, s. 315) ifrågasätter forskares förmåga att förstå data utan att vara helt 

insatta i den kontext i vilken datamaterialet samlades in i. Då det existerande datamaterialet 

som var föremål för sekundäranalys i denna studie består utav tolkningar och vägledningar, 

vilka syftar till att simplifiera och förklara lagar och regler, är vår bedömning att ovanstående 

inte utgör någon problematik i föreliggande studie. 

 

Utöver den komplexiteteten som uppstår genom tolkning av datamaterial, menar Yin och 

Retzlaffs (2013, ss. 91-92) att det är av stor vikt att forskare förstår komplexiteten i 

datainsamlingen och förstår omfattningen på dess olika nivåer av data. Den bredare nivån av 

datainsamlingen kan liknas med en form av geografisk, social eller organisatorisk storhet 

medan den smalare nivån kan bestå av enheter som exempelvis individer eller politiska linjer 

(Yin och Retzlaffs 2013, s. 88). I denna studie har vi valt att studera två regelverk, där den 

smalare nivån av undersökningen handlar om de standarder, rekommendationer, lagrum och 

allmänna råd vi har valt att granska. Yin och Retzlaffs (2013, ss. 91-92) menar att det är av 

central vikt att ha förståelse för kopplingen mellan studiens huvudsakliga ämne och den 

smalare nivån av data för att lättare kunna upptäcka om det ursprungliga ämnet och 

datainsamlingen inte stämmer överens (Yin & Retzlaffs 2013, ss. 91-92). Genom att vi valt ut 

specifika områden inom den finansiella rapporteringen, har arbetet med att bibehålla en stark 

koppling mellan studiens huvudsakliga ämne och den smalare nivån av datamaterial 

underlättats.  

 

För att vidare kunna dra slutsatser från de empiriska resultaten och analysen har ytterligare 

data samlats in i form av vetenskapliga artiklar, rörande de teorier som behandlas i den 

teoretiska referensramen. Även det här är i linje med metoden sekundäranalys av existerande 

data enligt Bryman (2012, s. 312) och Harding (2013, s. 20).  

2.5 Datamaterial 
Enligt Booth, Colomb och Williams (2004, s. 82) finns det tre olika typer av källor vilka 

består av primära, sekundära och tertiära källor. Primära källor är detsamma som rådata 

(Booth, Colomb & Williams 2004, s. 82). Analys av primärdata innebär att forskaren själv 

samlar in data som ska analyseras (Bryman & Bell 2015, s. 13). Majoriteten av det 

datamaterial som samlats in för den aktuella studien är av typen primärdata då studien bygger 

på analys av standarder, rekommendationer, lagrum och allmänna råd. Empirins typfall har 

delvis konstruerats utifrån egna tolkningar av insamlad primärdata, men även med hjälp av 

sekundära källor, exempelvis avhandlingar som behandlat liknande typfall.  

 

Sekundära källor kan till exempel utgöras av forskningsrapporter, böcker och artiklar som 

bygger på primärdata (Booth, Colomb & Williams 2004, s. 82). Analys av sekundärdata 

innebär att forskaren analyserar data som samlats in av organisationer eller andra forskare 

(Höst, Regnell & Runesson 2006, s. 98). I studien beaktas sekundära källor såsom bland annat 

vägledningar och tolkningar av standarder, rekommendationer, lagrum och allmänna råd för 

att minska utrymmet av subjektiva tolkningar i studien. Det här gäller främst vid mer 

komplexa situationer där de egna subjektiva tolkningarna kan leda till ett snedvridet resultat.  

 

Fördelarna med sekundärdata framför primärdata är att forskaren sparar tid och pengar, ges 

möjligheter att utföra mer komplexa analyser samt att datamaterialet generellt sett håller en 

högre kvalitet (Bryman 2012, s. 312). Kritik som riktas mot användandet av sekundärdata 

avser bland annat att forskaren inte känner till och inte kan kontrollera datamaterialet i samma 

omfattning som vid användandet primärdata (Bryman 2012, s. 315). Med anledning av detta 
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används i studien både primära och sekundära källor växelvis för att kunna säkra kvaliteten 

och trovärdigheten i datamaterialet utan att förlora kontrollen. 

 

Vidare definierar Booth, Colomb och Williams (2004, s. 82) tertiära källor som information i 

form av böcker eller artiklar grundade på sekundärdata. Tertiära data utgörs vanligtvis av 

sammanfattande texter som förklarar forskningen inom ett område på ett förenklat sätt. 

Tertiära data tenderar emellertid att vara översiktlig och inte sällan inaktuell. Kritiker menar 

på att sådana data inte är lämplig att dra slutsatser ifrån (Booth, Colomb & Williams 2004, s. 

82). Därför har sådana data exkluderats från studien i största möjliga mån.  

2.6 Urval 
I den aktuella studien har en avgränsning gjorts till att studera fyra stycken specifika och ett 

övergripande område inom den finansiella rapporteringen, vilka skiljer sig mest vid 

redovisningen enligt IFRS och K3. Det övergripande området är upplysningar och de 

specifika områdena utgörs av finansiella instrument, goodwill vid rörelseförvärv, FoU-

kostnader samt förvaltningsfastigheter. Urvalet har därmed begränsats till data inom dessa 

områden, från de två regelverken som undersöks, för att vi ska kunna förvärva data av hög 

relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. Tillvägagångssättet överensstämmer med 

Yin och Retzlaffs (2013, s. 93) beskrivning av avsiktligt urval, vilket innebär att urvalet görs 

medvetet. Urval av detta slag ger en indikation redan i forskningsfrågan vilken form av urval 

som behöver ske (Yin & Retzlaff 2013, s. 93).  

 

Vid avsiktligt urval är det enligt Yin och Retzlaff (2013, s. 93) av central vikt att forskaren 

eftersträvar ett urval som kan ge motstridiga data. Författarna betonar emellertid även risken 

med att enbart välja källor som bekräftar forskarens förutfattade meningar, då det kan ge ett 

snedvridet resultat (Yin & Retzlaff 2013, s. 93). I föreliggande studie har urvalet gjorts från 

de områden som skiljer sig mest åt mellan regelverken. Då detta är något som är känt för oss 

både före och under konstruktionen av typfallen är vi väl medvetna om risken för ett 

snedvridet resultat. Vi vill dock understryka att vår mening inte är att erbjuda en lösning som 

passar alla företag, utan blott belysa de effekter som skillnaderna kan komma att leda till för 

företag som uppfyller de inom studien uppställda förutsättningarna. Det här är i linje med 

Johannessen och Tufte (2003, s. 85) som poängterar att i en kvalitativ studie är målet att 

generera överförbar kunskap, snarare än att göra statistiska generaliseringar. 

2.7 Studiens trovärdighet 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur väl instrumentet som används i en undersökning kan motstå olika 

inflytanden av slumpen (Patel & Davidson 2011, s. 103) samt huruvida studien kan upprepas 

(LeCompte och Goetz 1982, s. 32). LeCompte och Goetz (1982, s. 32) gör vidare skillnad på 

extern och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten förklaras som den möjlighet en 

oberoende forskare har att komma fram till samma problematik som den ursprungliga 

forskaren, under liknande förutsättningar. Intern reliabilitet berör studiens replikerbarhet och 

huruvida en oberoende person kan genomföra studien (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Det 

framförs av Bryman och Bell (2015, s. 417) att en kritik som riktas mot kvalitativ forskning 

avseende reliabilitet är att det vanligtvis finns många tolkningsmöjligheter vid kvalitativ 

analys. Det innebär att det krävs en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet för att studien 

ska kunna replikeras. Vi har lagt mycket tid på det här momentet för att uppnå en högre grad 

av reliabilitet.  
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Vi anser att denna studie uppnår en hög grad av reliabilitet då typfallen bygger på 

hänvisningar till två stycken etablerade regelverk. Samtlig primärdata utgörs av offentliga 

dokument som finns tillgängliga för allmänheten. Övrigt datamaterial finns tillgängligt via 

databaser och på myndigheters hemsidor. Det här innebär att en person med samma 

grundläggande kunskaper i redovisning och företagsekonomi, kan replikera studien och få 

samma utfall. Tillfälligheter kan emellertid ha påverkat oss vid vår inledande granskning av 

IFRS och K3, med syftet att finna de största skillnaderna mellan regelverken. Det är möjligt 

att en annan person skulle kunna hitta andra eller fler skillnader mellan regelverken, än de 

beskrivna i aktuell studie.  

 

Utöver detta använder Widerberg (2002, s. 18) pålitlighet som ett alternativ till reliabilitet, 

vilket innebär att det finns en klar och tydlig redogörelse för alla moment under den 

kvalitativa forskningen. I denna studie bidrar tydliga beskrivningar av samtliga moment och 

framförallt av empirins typfall för att på ett enkelt sätt visa hur vi kommit fram till våra 

slutsatser, till att öka pålitligheten.  

2.7.2 Validitet 
Validitet definieras enligt Harding (2013, s. 5) som hur väl de slutsatser dragna från forskning 

ger en korrekt beskrivning av vad som händer med undersökningsmaterialet och varför. En 

svårighet med kvalitativ forskning är att det inte existerar något helt korrekt sätt att analysera 

kvalitativ data. Det innebär emellertid inte att forskare kan analysera kvalitativ data utan 

någon form av restriktioner. Istället ska forskningen styras av validitet (Harding 2013, s. 5). 

Denna tankegång styrks av Patel och Davidson (2011, s. 105) som menar att begreppet 

validitet gäller hela forskningsprocessen. Även LeCompte och Goetz (1982, s 31) 

argumenterar för att beaktning av validitet är av största vikt vid alla fall där det finns en 

vetenskaplig fråga. 

 

Validitet kan vidare delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet berör ämnet om till 

vilken grad vetenskapliga mätningar och observationer speglar verkligheten samt är en del av 

denna (LeCompte och Goetz 1982, s 31). Harding (2013, s. 6) nämner som exempel att 

noggrann korrekturläsning av intervjuer som gjorts innan kodning är ett enkelt steg för att 

uppnå högre grad av intern validitet. I denna studie kan detta kopplas till den inför studien 

inledande granskningen av IFRS och K3 som resulterat i den redovisningsrättsliga 

referensramen, vilken empirins typfall till stor del är baserade på. De båda regelverken är 

komplexa och förutsätter en grundläggande förståelse. Genom att vi besitter de grundläggande 

kunskaper som krävs och dessutom har utfört ett noggrant arbete i vår granskning, stärks den 

interna validiteten i studien.  

 

Extern validitet handlar om huruvida en generalisering är möjlig utifrån den undersökning 

som är gjord (Arbnor & Bjerke 1994, s. 187). Då vår studie bygger på fiktiva typfall med 

specifikt formulerade förutsättningar innebär det att generalisering är möjlig inom dessa 

ramar. Resultaten är applicerbara på företag av liknande storlek med liknande ekonomiska 

förutsättningar.  

 

Utöver detta vill vi poängtera vikten av en fungerande grupp vid arbete mot en högre validitet, 

som Yin och Retzlaff (2013, s. 130) uttrycker det. Författarna betonar att det är av central vikt 

att ett forskarlag är samspelta, då en undersökning som görs i grupp sätter hög press på 

samarbete och tidsplanering. Forskning i lag har emellertid sina fördelar genom att en högre 

validitet och tillförlitlighet kan uppnås genom att fler personer deltar i de analyser som görs 
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(Yin och Retzlaff 2013, s. 130). Det här är något som vi kontinuerligt arbetat med i denna 

studie.  

2.8 Källkritik 

2.8.1 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 
Målet med vår litteratursökning har varit att i största möjliga mån använda oss av granskade 

vetenskapliga artiklar för att inhämta information till studien. Granskade vetenskapliga 

artiklar är säkra och tillförlitliga källor (Booth, Colomb & Williams 2003, s. 83) samt 

innehåller den senaste forskningen inom ämnet (Friberg 2006, ss. 37-38). Genom att använda 

oss av vetenskapliga artiklar i så stor omfattning som möjligt kan vi således säkerställa att 

studien bygger på aktuell information. Vi har även inhämtat information från avhandlingar. 

Enligt Segesten (2012, s. 49) genomgår avhandlingar granskning vid flera tillfällen och kan 

därför ses som vetenskapliga publikationer.  

 

Vi har emellertid, av flera anledningar, haft vissa svårigheter att finna vetenskapliga 

publikationer om det ämne vi valt. Det här delvis för att ämnet svensk redovisning inte är 

vanligt förekommande i stora internationella tidskrifter, men också för att K3 är ett 

förhållandevis nytt regelverk. Som följd av detta består en del av den litteratur som använts i 

studien utav exempelvis artiklar från tidningen Balans. Balans är utgiven av 

branschorganisationen FAR. För att säkerställa att artiklarna är tillförlitliga har vi använt oss 

av artiklar skrivna av kända författare inom området som har skrivit flera böcker, ett 

tillvägagångssätt som stöds av Booth, Colomb och Williams (2003, s. 83).  

 

Slutligen har vi dessutom inhämtat information från annan kvalificerad ekonomisk och 

juridisk litteratur, vilket främst utgörs utav böcker som behandlar det för studien valda ämnet. 

För att utvärdera källornas trovärdighet har vi utgått från fyra kriterier. Dessa innefattar att 

källan utges av ett erkänt förlag, att förlaget använder sig av erkända granskare av de texter 

som publiceras, att författaren till boken är en etablerad forskare eller/och har skrivit flera 

böcker samt att källan är aktuell (Booth, Colomb & Williams 2003, s. 83).  

2.8.2 Offentliga dokument 
Enligt Friberg (2006, s. 41) består offentliga dokument utav texter framtagna av myndigheter 

eller organisationer. De standarder, rekommendationer, lagrum och allmänna råd som har 

använts i denna studie är IFRS, RFR 1, ÅRL och BFNAR 2012:1. Då samtliga dessa texter är 

framtagna av etablerade normgivande organ och statliga myndigheter anser vi dessa källor 

som tillförlitliga.  

 

De offentliga dokument som har använts i denna studie har inhämtats från FAR-Online, vilket 

är i linje med Patel och Davidsson (2011, s. 68) som beskriver att utvecklingen av offentliga 

dokument har rört sig från att endast ha funnits i tryckt form till att även utgöras av 

elektroniska dokument. FAR-Online är en informationstjänst innehållandes samtliga 

ekonomiska regelverk vilka uppdateras kontinuerligt (FAR-Online 2016). Tjänsten 

tillhandahålls av FAR AB, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, 

revisorer och skatterådgivare (FAR AB 2016). Vi bedömer därför risken för att informationen 

har utsatts för tolkning eller förvrängning som minimal. Det här bidrar till en högre 

autenticitet och trovärdighet, vilket är av central betydelse då en stor del av studiens empiri 

bygger på offentliga dokument som används för att konstruera empirins typfall.  
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2.8.3 Webbsidor 
Webbsidor anses enligt Booth, Colomb och Williams (2003, s. 88) som osäkra källor av den 

orsaken att fördelen med internet även utgör dess nackdel, vilket är att webbsidor inte 

granskas före publicering. Nyberg (2000, s. 200) påpekar vidare att källor i form av webbsidor 

inte är anse som vetenskapliga. Booth, Colomb och Williams (2003, s. 88) menar att sådana 

källor bör undvikas om det inte kan garanteras att källan är tillförlitlig.  

 

De webbsidor som vi inhämtat information från tillhör myndigheter, normgivande organ, 

branschorganisationer och andra organisationer såsom exempelvis IASB, BFN, SRF och 

PwC. Informationen på dessa webbsidor är inte av vetenskaplig karaktär, men vi bedömer 

dem vara tillförlitliga på grund av att det rör sig om väletablerade myndigheter och 

organisationer med expertis inom det ämnesområde som behandlas i studien.  

2.9 Studiens genomförande 

Vårt intresse för det internationella regelverket IFRS uppkom redan innan studien påbörjades 

i samband med kursen Internationell redovisning. Idén avseende att jämföra det 

internationella regelverket med den svenska motsvarigheten K3 uppstod när vi kom ut i 

arbetslivet och gjorde upptäckten att det svenska K-regelverket också tillämpas i hög 

utbredning av många svenska företag. Med anledning av detta har vi valt att utföra en 

komparativ studie av de två regelverken. Som vi redan har beskrivit i avsnitt 1.1 och 1.6 

inledde IASB en revidering av den befintliga föreställningsramen år 2012, vilken beräknas 

vara färdigställd under år 2017. Den reviderade föreställningsramen lyfter fram betydelsen av 

de primära intressenterna, vilka utgörs av investerare, långivare och andra kreditgivare. Denna 

reviderade föreställningsram har bidragit till vårt val att fokusera på de primära intressenterna 

i studien.  

 

Utifrån studiens problemdiskussion har ett syfte och tre stycken forskningsfrågor formulerats, 

vilka återfinns i avsnitt 1.3 respektive 1.4. Inför problemdiskussionen har en datainsamling 

utförts genom sökning av vetenskapliga publikationer i databaserna Summon, Google Scholar 

och Business Source Premier. Begrepp och sökord såsom “IFRS versus national GAAP”, 

“voluntary adoption of IFRS” samt geografiska avgränsningar har använts för att få fram 

relevanta vetenskapliga artiklar. Vi har även använt oss av citerade artiklar i de artiklar vi 

funnit genom litteratursökning i de ovan nämnda databaserna.  

 

Vi har funnit en stor mängd vetenskaplig litteratur avseende IFRS och komparativa studier av 

IFRS och andra länders redovisningsregler. Eftersom studiens ämne berör den svenska 

regleringen, vilket är ett ämne som inte vanligtvis förekommer i stora internationella 

tidskrifter, har vi emellertid haft vissa svårigheter i vår sökning av vetenskapliga artiklar 

rörande K3. Vi har därför även samlat in data genom andra kanaler såsom branschtidningar, 

föreskrifter utgivna av olika myndigheter och redovisningsorgan samt IASB:s och BFN:s 

hemsidor. För att säkerställa tillförlitligheten av dessa publikationer har vi aktivt arbetat med 

Booth, Colomb och Williams (2003, s. 83) fyra punkter som bekräftar graden av 

tillförlitlighet hos en källa. 

 

Ytterligare sökning har genomförts för att skapa en teoretisk grund inför analys av empiri. Vi 

har läst på om ett flertal teorier och modeller och därefter valt ut de som vi anser är väsentliga 

för analysen, vilka är legitimitetsteorin, intressentteorin och resultathantering. Då vi har valt 

att anta en kvalitativ undersökningsansats är det essentiellt att ha bra bas att tolka med. 

Eftersom forskningsfrågorna berör informationsbehovet utifrån ett intressentperspektiv har 

intressentteorin kommit att bli den huvudsakliga teorin för denna studie. Vidare har vi 
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modifierat den traditionella intressentteorin för att anpassa teorin studiens syfte och 

forskningsfrågor, vilket Arbnor och Bjerke (2009, s. 17) menar på är ett accepterat sätt att 

arbeta på.  

 

Vi har själva genomfört en granskning av regelverken IFRS och K3 och jämfört de svenska 

reglerna med de internationella. Det här för att komma fram till vilka skillnader som 

föreligger mellan de två regelverken. Vi har även utgått från de skillnader som revisionsbyrån 

PwC har listat mellan regelverken (PwC 2016). Den säreget största skillnaden mellan 

regelverken är upplysningskravet. Genom vidare undersökning av regelverken har ytterligare 

fyra stycken områden valts ut, där reglerna skiljer sig som mest sinsemellan regelverken. 

Skillnaderna har resulterat i fyra stycken olika typfall där varje typfall behandlar upplysningar 

samt ett av de fyra utvalda områdena. Enligt Johannessen, Tufte och Johansson (2003, s. 85) 

är typfall ett lämpligt tillvägagångssätt för att tydliggöra vad som studeras. Vi har i linje med 

det valt att använda oss av typfall för att på ett pedagogiskt sätt åskådliggöra skillnader mellan 

regelverken samt vad dessa skillnader får för konsekvenser på de finansiella rapporterna och 

dess användare. Konstruktionen av empirins typfall utgår från studiens teoretiska referensram 

och bygger på Johanssons (2010) avhandling avseende substance over form, där författaren 

använder sig av typfall för att illustrera problematiken kring ämnet i avhandlingen på ett 

tydligt sätt. Enligt Rienecker, Stray Jörgensen, Hedelund och Lagerhammar (2008, s. 322) 

bidrar ett vetenskapligt acceptabelt tillvägagångssätt till att ge belägg för de slutsatser som 

dras från studien. 

 

Vid konstruktionen av empirins typfall har vi valt att förlägga en del av insamlat datamaterial, 

som är av relevans för studien men som är för omfattande för att passa in i den löpande texten, 

i bilagor. Det gäller huvudsakligen de upplysningar som vi konstruerat till empirins typfall. I 

bilaga 1 har vi samlat noter tillhörande Koncern X (IFRS) och i bilaga 2 återfinns noter 

hänförliga till Koncern Y (K3). Bilaga 1 är konstruerad med hjälp från en vägledning om 

koncernredovisning enligt IFRS utgiven av revisionsbyrån PwC (2015), eftersom 

upplysningskravet är så pass omfattande. 

 

Inför analys av empirins typfall har vi gått igenom den teoretiska referensramen noggrant för 

att kunna återkoppla till olika teorier. Vi har lagt mycket tid på det här momentet då det är av 

stor vikt för studiens objektivitet att vi har samma uppfattning av teorierna. För att ytterligare 

bidra till en objektiv bedömning har vi fört en kontinuerlig diskussion avseende både den 

teoretiska referensramen och empirins typfall.  

 

Studiens slutsats syftar till att förklara resultatens betydelse för läsaren (Hess 2004, s. 1238). I 

vår slutsats tolkar vi de resultat vi fått av empirins typfall och analysen av dessa för att svara 

på studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis valdes att inkludera en reflektion kring studiens 

resultat där vi också ger förslag till vidare forskning.  

2.10 Etisk reflektion 
Slutligen vill vi även, utöver tidigare reflektion, understryka att de resonemang som förs i 

studien avser hypotetiska typfall, vilka kan vara förenklingar av verkligheten. Vi kan av det 

skälet inte reflektera kring effekterna som antagandet av regelverken skulle innebära för 

intressenter i generella termer eller påstå att effekterna skulle bli desamma för alla företag. 

Under samma förutsättningar, som är formulerade i denna studie, bör emellertid studiens 

typfall ge samma resultat i verkligheten. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen som vi valt att inkludera för att ge 

läsaren en grund, för att lättare kunna förstå de resonemang som framförs i studiens empiri 

och analys. Den teoretiska referensramen omfattar inledningsvis en redovisningsrättslig del 

som vi valt att inkludera eftersom typfallen bygger på de i kapitlet beskrivna standarder, 

rekommendationer, lagrum och allmänna råd. I slutet av kapitlet presenteras de teorier och 

modeller som är av intresse för studien. Intressentteorin, som är studiens huvudsakliga teori, 

har modifierats utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor. 

3.2 Regelbaserat och principbaserat regelverk 

Enligt Shortridge och Myring (2004, s. 34) bygger principbaserade regelverk på en 

konceptuell bas för redovisare att följa, istället för en lista av detaljerade regler. Syftet med 

principbaserade regelverk är således inte att ge detaljerad vägledning i varje specifik situation. 

Problematiken med principbaserade regler ligger i svårigheten att bestämma nivån på hur 

detaljerad vägledning det ska finnas i reglerna. Doupnik och Perera (2015, s. 83) förtydligar 

också att principbaserade regelverk minimerar utrymmet för att applicera generella regler och 

uppmuntrar professionell bedömning vid applicering av generella regler på specifika fall. I 

kontrast till detta bygger regelbaserade regelverk på att ge detaljerad information om hur 

redovisningsregler ska appliceras, vilket gör det lättare att jämföra mellan regelverk (Agoglia, 

Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749).  

3.3 IASB 

IASB är ett normgivande organ som etablerades år 2001. Organet är en ombildning av 

International Accounting Standards Committee (IASC) som funnits sedan 1973. IASB är en 

del av den oberoende samt icke-vinstdrivande privata organisationen IFRS Foundation som 

arbetar för att tjäna allmänhetens intresse (IFRS Foundation 2016, s. 3). IASB:s huvuduppgift 

är att ge ut och vidareutveckla det internationella regelverket IFRS. Visionen är att utveckla 

en uppsättning internationella redovisningsstandarder som förbättrar transparens samt ökar 

redovisningsansvar och effektivitet på globala och lokala marknader världen över (IFRS 

Foundation 2016, ss. 1-2). 

3.4 IFRS 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder är det obligatoriskt för alla börsnoterade företag inom EU att upprätta 

den finansiella rapporteringen i enlighet med IFRS från och med år 2005 (Gastón et al. 2010, 

s. 304; Guerreiro, Rodrigues & Craig 2012, s. 487). Men även onoterade företag kan frivilligt 

anta IFRS (Dansell & Phillips 2011, s. 15), vilket innebär att alla företag inom EU har 

möjligheten att redovisa enligt IFRS. 

 

Ett argument för ett frivilligt antagande av IFRS är att en övergång till IFRS underlättar 

finansieringen från internationella kapitalmarknader (Kim, Tsui & Yi 2011, s. 780). I 

förhållande till nationella regler, bidrar den finansiella rapporteringen under IFRS till mer 

omfattande, aktuell och exakt information vilket både gynnar investerare generellt och 

reducerar risken för snedvridet urval för mindre investerare. Eftersom ökad kvalitet på 

informationen både minskar risken som aktieinnehav generellt är kopplat till för investerare 

samt risken för snedvridet urval, bör IFRS också i teorin resultera i en reducering av 
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företagets kostnader för eget kapital. Detta leder till att aktiekursen stiger och därmed 

attraheras fler nya investerare. Vidare gynnas finansmarknaden genom ökad effektivitet till 

följd av minskade kostnader för att upprätta och översätta finansiell information (Ball 2006, s. 

11). Enligt tidigare forskning finns ingen relation mellan förbättrade lånevillkor och 

obligatorisk implementering av IFRS. Studier visar emellertid på att frivilligt antagande av 

IFRS har en effekt på långivare och andra kreditgivare. Banker är mer villiga att bevilja lån 

till företag som frivilligt tillämpar IFRS och IFRS-företag får dessutom mer attraktiva villkor 

avseende belopp, löptider och räntor (Kim, Tsui & Yi 2011, s. 779). 

 

År 2001 bestod IFRS utav 41 stycken International Accounting Standards (IAS), sedan dess 

har 13 stycken av dessa ersatts eller återkallats. De flesta av de resterande 28 stycken IAS-

standarderna har reviderats åtminstone en gång (Doupnik & Perera 2013, s. 119). Idag 

omfattar regelverket 34 stycken IAS-standarderna och 17 stycken IFRS-standarder utgivna av 

IASB. Vidare finns över 20 stycken tolkningar utgivna av Standing Interpretation Committee 

(SIC) eller International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (Doupnik & 

Perera 2013, s. 119). 

 

IFRS är ett principbaserat regelverk. De principbaserade standarderna syftar till att etablera 

generella principer hämtade från IASB:s föreställningsram (Doupnik och Perera 2013, s. 83). 

IASB:s föreställningsram redogör bland annat för syftet med de finansiella rapporterna och 

kvalitativa egenskaper som är av central vikt för att informationen ska uppfylla dessa syften 

(Föreställningsramen p. 5). Syftet med de finansiella rapporterna är att tillhandahålla 

information för användarna av de finansiella rapporterna avseende företagets finansiella 

ställning och resultat (Föreställningsramen pp. 12-13). Av den befintliga föreställningsramen 

framgår vidare regelverkets fokus på principen om substance over form. Enligt den befintliga 

föreställningsramen definieras substance over form som att om den ekonomiska innebörden 

av en transaktion eller händelse avviker från dess juridiska form, ska den redovisas i enlighet 

med den ekonomiska innebörden (Johansson 2010, s. 38). Johansson (2010, s. 44) har 

vidareutvecklat denna definition och menar på att den juridiska verkligheten och den 

ekonomiska verkligheten är delvis överlappande och samtidigt delvis parallella system. 

Författaren skriver att regelverk bygger på civilrättsliga regler och normer och att substance 

over form innebär att regelverk avviker från dessa, vilket leder till överensstämmelse med den 

ekonomiska verkligheten. Johansson (2010, s. 38) understryker att en avvikelse som inte 

överensstämmer med ekonomisk verklighet, inte ger uttryck för substance over form. 

Samtidigt menar författaren att redovisningsregler som är kongruenta med civilrättsliga regler 

och normer kan, men behöver inte, överensstämma med den ekonomiska verkligheten. 

3.5 RFR 1  

Svenska IFRS-företag ska utöver reglerna enligt IFRS, även tillämpas vissa bestämmelser i 

ÅRL vid upprättandet av koncernredovisningen. Med anledning av detta har Rådet för 

finansiell rapportering gett ut en rekommendation, RFR 1 Kompletterande 

redovisningsnormer för koncerner, innehållandes de tillägg och undantag som 

koncernredovisningen ska kompletteras med. 

 

Ovanstående gäller bland annat kompletterande bestämmelser avseende definitionen av ett 

moderföretag, tillägg och undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning, 

förvaltningsberättelsen samt delårsrapportering. Dessutom tillkommer ett antal bestämmelser 

gällande formalia såsom språk, form och undertecknande av rapporterna samt ytterligare krav 

på tilläggsupplysningar som inte regleras i IFRS. 
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3.6 BFN 

BFN är en svensk statlig myndighet (BFN 2017b) som bildades år 1975 (Johansson 2010, s. 

68). Enligt Svensk författningssamlings förordning (2017:153) om instruktion för BFN den 23 

februari år 2017 är BFN:s huvudsakliga uppgift att främja utvecklingen av god 

redovisningssed genom att ge ut allmänna råd inom sitt ansvarsområde. Allmänna råd är 

BFN:s rekommendationer i olika redovisningsfrågor. De allmänna råden ges ut i en serie, vid 

namn BFNAR, med syftet att tydliggöra hur olika bestämmelser i BFL och ÅRL ska tolkas 

och tillämpas (BFN 2017a). I BFN:s uppdrag ingår dessutom att ge ut vägledningar och 

informationsmaterial, biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor, yttra sig om 

författningsförslag och om god redovisningssed (BFN 2017b). 

 

BFN bär det huvudsakliga ansvaret för utvecklandet av redovisningsregler i Sverige. Målet är 

att utveckla ett enkelt och användbart regelverk (BFNAR 2012:1). Sedan år 2004 arbetar BFN 

med K-projektet, som går ut på att ta fram fyra kategorier av regelverk. Avsikten med 

projektet är att varje kategori ska innehålla de regler som är relevanta för varje 

företagskategori. Totalt finns fyra olika kategorier: K1, K2, K3 och K4 (Drefelt & Törning 

2013, ss. 20-21). Från den 1 januari år 2007 är alla företag, i enlighet ÅRL, skyldiga att 

upprätta ett årsbokslut (FAR 2016). Det är då kraven i BFL som avgör vilket regelverk som 

företaget får eller ska använda (Drefelt & Törning 2013, ss. 20-21). 

3.7 K3 

K3 är huvudregelverket för svenska onoterade företag som ska upprätta årsredovisning. 

Regelverket beslutades om under år 2012, men uppdaterades senast i november år 2016. 

Större företag som inte tillämpar IFRS-reglerna måste tillämpa K3 (SRF Konsulterna 2016). 

Kapitelindelningen inom regelverket följer i bred utsträckning IFRS for SME:s, men det bör 

påpekas att K3 är ett självständigt regelverk. Svensk redovisning har en stark koppling till 

beskattning vilket har påverkat normgivningsarbetet i regelverket (BFNAR 2012:1). 

 

K3 är utvecklat ur ett användarperspektiv, vilket innebär att vid upprättandet av en 

årsredovisning enligt K3 ska ske med användarna i åtanke. Vidare ska den information som 

följer av årsredovisningen vara tillförlitlig, detta för intressenterna ska kunna fatta 

ekonomiska beslut baserat på årsredovisningen. K3 är i grunden ett principbaserat regelverk, 

med undantag för bestämmelser som gäller enligt ÅRL (SRF Konsulterna 2016). Att 

regelverket är principbaserat framgår tydligt av regelverkets andra kapitel som ger vägledning 

om begrepp och principer. I kapitlet beskrivs hur finansiella rapporter ska upprättas enligt de 

begrepp och principer som följer av kapitlet, om inte annat anges i lag eller i specifika regler i 

det allmänna rådet (K3 p. 2.1). Regelverket ska tillämpas i sin helhet. Om vägledningen i 

regelverket är otillräcklig ska information i första hand sökas i bestämmelser i K3 som 

behandlar liknande frågor. I andra hand hänvisas till regelverkets andra kapitel. Eftersom 

regelverket är principbaserat ska oreglerade frågor kunna lösas utifrån bestämmelserna i 

kapitlet (BFNAR 2012:1).  

3.8 Finansiella nyckeltal 

Finansiella rapporter innehåller vanligtvis omfattande information och ibland kan det vara 

svårt att avgöra vad som utgör ett bra resultat. För att underlätta jämförelser mellan företag 

används därför finansiella nyckeltal, vilka är relativa mått (Lönnqvist 2011, s. 237). För att 

kunna återge en rättvisande bild av en den finansiella ställningen i en koncern ska analysen 

utföras utifrån resultaträkningen och rapporten över finansiell ställning (Lönnqvist 2012, s. 

219).  
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Företagsledningen sätter vanligtvis upp lönsamhetsmål för företag, både långsiktiga och 

kortsiktiga (Johansson & Runsten 2005, s. 11). Räntabilitet är ett vanligt förekommande mått 

på företagets lönsamhet (Lönnqvist 2011, s. 237). Tidigare forskning visar på att det finns ett 

starkt samband mellan räntabilitet på eget kapital samt tillväxt av företagets totala tillgångar. 

Det här innebär att företag som har en högre räntabilitet också har en högre tillväxttakt 

(Johansson & Runsten 2005, s. 24). Räntabiliteten avser sambandet mellan resultat och 

kapital. Måttet visar vilken förräntning som återges av kapitalet. Beräkning av räntabilitet kan 

ske på en rad olika sätt och innefatta exempelvis eget kapital eller totalt kapital (Johansson & 

Runsten 2005, s. 27). I denna studie analyseras resultaten med hjälp av räntabilitet på eget 

kapital (RE.). Räntabilitet på eget kapital beräknas enligt nedanstående formel (Lönnqvist 

2011, s. 248).  

 

RE = Totalresultatet 

        Eget kapital 

 

Genom att mäta soliditet tillhandahålls information avseende företagets kapitalstruktur 

(Johansson & Runsten 2005, s. 11), vilket innebär att användarna av de finansiella rapporterna 

får insikt om hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten 

återspeglar företagets motståndskraft vid lågkonjunkturer (Lönnqvist 2012, s. 220) och är 

därmed ett mått på risk. Soliditeten beräknas enligt nedanstående formel (Lönnqvist 2011, s. 

243).  

 

Soliditet = Eget kapital 

                 Tillgångar 

 

Företagets förmåga att betala sina räntekostnader tydliggörs lämpligast genom att mäta 

räntetäckningsgraden. Måttet används ofta för bedömning av företagets kreditvärdighet 

(Johansson & Runsten 2005, s. 50). Räntetäckningsgraden är ett absoluttal och beräknas enligt 

följande formel (Lönnqvist 2011, s. 279). 

 

Räntetäckningsgrad = Resultat före skatt och räntekostnader 

    Räntekostnader 

 

Valet av värderingsmetod kan ge kraftiga utslag på olika finansiella nyckeltal vilket försvårar 

jämförelser mellan olika företag (Lönnqvist 2012, s. 227). Finansiella nyckeltal har en stor 

betydelse när ekonomiska beslut ska fattas. Johansson och Runsten (2005, s. 147) menar dock 

att det kan finnas begränsningar i de ekonomiska nyckeltal som framställs. Orsaken till att 

nyckeltalen förändras kan bero på olika orsaker som kan bygga på branschspecifika 

situationer, vilket kräver viss uppmärksamhet och förståelse från läsaren av finansiella 

rapporter (Johansson & Runsten 2005, s. 147). 

3.9 De största skillnaderna mellan IFRS och K3 

Vid jämförelse av IFRS:s 51 standarder på över 600 sidor med K3:s 37 kapitel på endast 300 

sidor är det inte förvånande att det finns stora skillnader mellan regelverken. Den säreget 

största skillnaden mellan det internationella regelverket IFRS och det svenska regelverket K3 

gäller antalet tilläggsupplysningar som respektive regelverk kräver (Drefeldt & Törning 2013, 

s. 184). IFRS innehåller både fler, drygt tre tusen stycken enligt Drefeldt och Törning (2013, 

s. 184), och mer detaljerade upplysningar än K3. Vid undersökningen av de båda regelverken 

inför föreliggande studie, har fyra områden valts ut utöver upplysningar. Dessa utgör, 
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tillsammans med upplysningarna, de största skillnaderna för den finansiella rapporteringen. 

De utvalda områdena är finansiella instrument, goodwill vid rörelseförvärv, FoU-kostnader 

samt förvaltningsfastigheter. 

3.10 Finansiella instrument 

3.10.1 Redovisning av finansiella instrument enligt IFRS 

Finansiella instrument regleras i ett flertal standarder i IFRS (Doupnik & Perera 2015, s. 204). 

IAS 32 berör klassificering av olika finansiella instrument, IAS 39 handlar om redovisning 

och värdering och IFRS 7 redogör för de upplysningar som krävs. Vidare ska även IFRS 13 

tillämpas om annan standard kräver eller tillåter värderingar till verkligt värde eller om 

upplysningar om det krävs (IFRS 13 p. 5). 

 

Ett finansiellt instrument definieras som ett avtal, vilket föranleder en finansiell tillgång i ett 

företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag (IAS 32 p. 

11). Vidare definieras en finansiell tillgång som en tillgång i form av kontanter eller 

egetkapitalinstrument i ett annat företag. Det kan även vara en avtalsenlig rätt att antingen 

erhålla kontanter eller en annan finansiell tillgång, ett byte av en finansiell tillgång eller skuld 

med ett annat företag samt avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets 

egna egetkapitalinstrument (IAS 32 p. 11). En finansiell skuld är en skuld i form av en 

avtalsenlig förpliktelse att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag 

eller ett annat avtal som kommer eller kan komma att regleras med företagets egna 

egetkapitalinstrument. En finansiell skuld kan även utgöras av en förpliktelse att byta en 

finansiell tillgång eller skuld med ett annat företag under eventuellt oförmånliga villkor (IAS 

32 p. 11).  

 

I IAS 39 p. 9 finns fyra stycken olika kategorier av finansiella instrument. Kategorierna utgörs 

av finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet, 

investeringar som hålls till förfall, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella 

tillgångar som kan säljas. Vid första redovisningstillfället ska finansiella tillgångar och 

skulder, med undantag från kundfordringar, redovisas till verkligt värde plus 

transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den finansiella 

tillgången eller skulden. Det här gäller sådana finansiella tillgångar eller skulder som inte hör 

till kategorin finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen (IAS 39 p. 43). 

 

Efter första redovisningstillfället ska alla finansiella tillgångar värderas till verkligt värde utan 

avdrag för transaktionskostnader. Detta med undantag från investeringar i 

egetkapitalinstrument som ej handlas med på en aktiv marknad och vars marknadsvärde inte 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, som ska värderas till anskaffningsvärdet. Detsamma 

gäller för kategorin lånefordringar och kundfordringar samt kategorin investeringar som hålls 

till förfall, som istället ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (IAS 39 p. 46). Vidare ska 

alla finansiella skulder efter första redovisningstillfället värderas till upplupet 

anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden (IAS 39 p. 47). Räntor som 

har beräknats enligt effektivräntemetoden redovisas i resultatet (IAS 39 p. 55). Det här gäller 

emellertid inte kategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet, 

finansiella garantiavtal eller löften om lån till en ränta som ligger under marknadsräntan. 

Även finansiella skulder som uppkommer när en överföring av en finansiell tillgång inte 

uppfyller villkoren för att tas bort från rapporten över finansiell ställning utgör ett undantag 

(IAS 39 p. 47). 
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En vinst eller förlust som uppkommer till följd av en förändring i verkligt värde på en 

finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resultatet, redovisas i 

resultaträkningen. Om det uppstår en vinst eller förlust till följd av en förändring i verkligt 

värde för en finansiell tillgång som kan säljas ska den redovisas i övrigt totalresultat (IAS 39 

p. 55). För finansiella tillgångar och skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

ska en vinst eller förlust redovisas först när tillgången eller skulden tagits bort från rapporten 

över finansiell ställning eller vid nedskrivning (IAS 39 p. 56). 

 

Enligt IFRS 7 krävs omfattande upplysningar i de finansiella rapporterna avseende finansiella 

instrument, antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna. Företag är tvingade att 

lämna upplysningar om nettovinster och/eller nettoförluster för samtliga kategorier av 

finansiella tillgångar och skulder. Vidare måste upplysningar lämnas om summan 

ränteintäkter och kostnader för finansiella tillgångar eller finansiella skulder som inte värderas 

till verkligt värde via resultatet. Likaså för intäkter och kostnader från avgifter för finansiella 

tillgångar eller skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet, ränteintäkter från 

nedskrivna finansiella tillgångar samt belopp avseende eventuella nedskrivningar för varje 

klass av finansiella tillgångar (IFRS 7 p. 20). För varje klass av finansiella tillgångar och 

skulder måste företag dessutom lämna upplysningar om det verkliga värdet för den klassen 

tillgångar eller skulder. Det på ett sätt som möjliggör jämförelse med det redovisade värdet 

för tillgången eller skulden (IFRS 7 p. 25). 

 

Avseende upplysningar om värdering till verkligt värde, ska företag enligt IFRS 13 p. 91 

lämna information som hjälper de finansiella rapporternas användare att bedöma de 

värderingstekniker och indata som har använts beräkna det verkliga värdet. Företag ska dela 

in tillgångar och skulder i olika klasser beroende på tillgångens eller skuldens karaktär, 

kännetecken och risk samt utifrån den nivå i hierarkin för verkligt värde som värderingen av 

tillgången eller skulden kan hänföras till (IFRS 13 p. 94). Hierarkin för verkligt värde syftar 

till att öka konsistensen och jämförbarheten i värderingar till verkligt värde. Hierarkin utgörs 

utav tre stycken nivåer av indata som används för värderingar till verkligt värde. Högst i 

hierarkin är noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder, det här 

benämns som indata på Nivå 1 (IFRS 13 p. 72). Indata på Nivå 2 omfattar andra indata än 

noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara (IFRS 13 p. 81). 

I botten på hierarkin återfinns Nivå 3 som består av icke observerbar data (IFRS 13 p. 72). 

Slutligen krävs även att företag lämnar både kvalitativa och kvantitativa upplysningar om 

företagets riskexponering, mål, principer och metoder för att hantera risker samt dess metoder 

för att mäta risker för varje typ av risk som härrör från finansiella instrument (IFRS 7 pp. 33-

34). 

3.10.2 Redovisning av finansiella instrument enligt K3 

I K3 behandlas finansiella instrument i kapitel 11 och 12. Finansiella instrument kan värderas 

enligt två olika värderingsmetoder, vilka är värdering till verkligt värde och värdering till 

anskaffningsvärde. Den valda principen ska tillämpas konsekvent (K3 Kommentar p. 11.1). I 

4 kap. 14a § ÅRL framgår att derivatinstrument och egetkapitalinstrument får tas upp till 

verkligt värde, med undantag från finansiella instrument som hålls till förfall och som inte är 

derivatinstrument. Detsamma gäller för andelar i dotterföretag, intresseföretag eller 

gemensamt styrda företag. Det verkliga värdet ska baseras på instrumentets marknadsvärde. 

Andra undantag utgörs av lånefordringar och fordringar som inte innehas för handel, 

egetkapitalinstrument företag själva gett ut samt avtal om villkorad ersättning i samband med 

förvärv samt skulder (4 kap. 14b § ÅRL). Långfristiga skulder ska efter det första 

redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (K3 p. 11.24). 
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Värdering till verkligt värde ska primärt baseras på instrumentets marknadsvärde. Om 

marknadsvärde inte kan bestämmas ska det verkliga värdet baseras på marknadsvärdet för 

likartade instrument eller i sista hand med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller 

och värderingsmetoder. Värdering till verkligt värde får dock enbart ske om företagets 

samtliga instrument, förutom ovan nämnda undantag, värderas på samma sätt (4 kap. 14a § 

ÅRL). 

 

Väljer företaget att värdera sina finansiella instrument enligt anskaffningsvärde, ska kapitel 11 

tillämpas på alla finansiella instrument (K3 p. 11.1) med undantag för andelar i eller 

finansiella garantiavtal för dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag. 

Undantaget gäller vidare även finansiella instrument som getts ut av företaget och som helt 

eller delvis klassificeras som eget kapital. Detsamma avseende leasingavtal, finansiella 

instrument som rör aktierelaterade ersättningar och avtal om villkorad köpeskilling vid 

rörelseförvärv (K3 p. 11.2). 

 

Om det på balansdagen finns en indikation på att någon av de finansiella 

anläggningstillgångarna har minskat i värde, ska dessa testas för nedskrivningsbehov (K3 p. 

11.25). En nedskrivning ska återföras om värdet på den finansiella tillgången ökar (4 kap. 5 § 

ÅRL). Uppskrivning får endast göras till anskaffningsvärdet (4 kap. 6 § ÅRL). 

 

Enligt 5 kap. 10 § ÅRL ska företag för varje kategori om finansiella instrument lämna 

upplysningar om det bokförda värdet samt eventuella värdeförändringar i resultaträkningen 

och i fonden för verkligt värde. Vidare krävs även, vad gäller derivatinstrument, noter rörande 

omfattningen och typen av instrument samt viktiga villkor som kan påverka framtida 

kassaflöden. Upplysningar ska också lämnas om väsentliga antaganden som gjorts om 

värdering skett med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller eller värderingsmetoder 

(5 kap. 10 § ÅRL). Företag som räknas som större företag ska dessutom lämna ytterligare 

upplysningar om verkliga värden vid tillämpning av värdering till anskaffningsvärde (5 kap. 

27 § ÅRL). Utöver detta kräver regelverket att företag ska lämna upplysning om de 

redovisningsprinciper som använts (K3 Kommentar p. 8.3A). 

3.11 Goodwill vid rörelseförvärv 

3.11.1 Redovisning av goodwill vid rörelseförvärv enligt IFRS 

Vid ett rörelseförvärv är IFRS 3 tillämplig (IFRS 3 p. 2) enligt internationella regler. Ett 

rörelseförvärv definieras som en transaktion där förvärvaren erhåller bestämmande inflytande, 

det vill säga mer än hälften av rösterna, i en eller flera verksamheter (IFRS 3 p. B5). Företag 

ska använda sig av förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv (IFRS 3 p. 4). 

Förvärvsmetoden kräver identifiering av förvärvare, fastställande av förvärvstidpunkt, 

redovisning och värdering av identifierbara tillgångar och skulder samt redovisning och 

värdering av vinst eller goodwill (IFRS 3 p. 5). Goodwill definieras som en immateriell 

tillgång, vilken representerar framtida ekonomiska fördelar som förväntas uppkomma från 

andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv vilka inte kan identifieras enskilt eller 

redovisas separat (IFRS 3 Bilaga A Definitioner). 

 

Goodwill beräknas enligt IFRS 3 p. 32 som summan av ersättningen för de erhållna 

tillgångarna och skulderna minus nettovärdet av de identifierbara tillgångarna och skulderna 

värderat till verkligt värde per tidpunkten för förvärvet (IFRS 3 p. 18). Förvärvsrelaterade 

kostnader såsom arvoden för rådgivning, juridisk hjälp, bokföring, värdering och liknande 
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konsulttjänster ska inte inkluderas i köpeskillingen. Dessa kostnadsförs istället i den period de 

uppkommer eller tjänsten erhålls (IFRS 3 p. 53).  

 

Johansson (2010, ss. 319-320) menar på att redovisning av goodwill vid rörelseförvärv utgör 

ett uttryck för substance over form. Det här eftersom immateriella tillgångar som tidigare inte 

redovisats i det förvärvade företaget, nu redovisas i koncernredovisningen.  

 

Om nettovärdet av de identifierbara tillgångarna och skulderna värderat till verkligt värde per 

förvärvstidpunkten överstiger summan av ersättningen för dessa, har förvärvaren gjort ett 

förvärv till lågt pris. Det uppstår då ett undervärde (IFRS 3 p. 34) eller negativ goodwill, som 

det även kallas. Under sådana förhållanden ska förvärvaren på nytt göra en ny bedömning om 

huruvida samtliga tillgångar och skulder blivit identifierade och därefter redovisa eventuella 

ytterligare tillgångar och skulder som identifierats (IFRS 3 p. 36). Om ett överskott kvarstår 

efter bedömningen ska förvärvaren redovisa beloppet som en vinst i resultatet vid tidpunkten 

för förvärvet (IFRS 3 p. 34). 

 

Enligt IAS 38 p. 88 kan en immateriell tillgång bedömas ha en obestämbar nyttjandeperiod, 

det här gäller exempelvis goodwill som uppstått i samband med ett rörelseförvärv. I 

koncernredovisningen behöver en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod inte 

skrivas av (IAS 38 p. 107) men ska årligen testas för nedskrivningsbehov genom att jämföra 

tillgångens redovisade värde med dess återvinningsvärde (IAS 36 p. 10). Vid 

nedskrivningsbehov ska goodwill som förvärvats genom rörelseförvärv fördelas på var och en 

av förvärvarens, enskilda eller grupper av, kassagenererande enheter som förväntas att gynnas 

av synergierna i förvärvet (IAS 36 p. 80). Om första fördelningen inte kan genomföras i sin 

helhet förrän i slutet av det räkenskapsår då rörelseförvärvet skedde, ska fördelning ske senast 

före utgången av efterföljande räkenskapsår (IAS 36 p. 84). Företaget ska då lämna 

upplysning om det belopp som utgör icke fördelad goodwill samt redogöra för orsaken till att 

beloppet inte är fördelat (IAS 36 p. 133). Nedskrivningar av goodwill får inte under några 

omständigheter återföras i senare perioder (IAS 36 p. 124). 

 

Företag ska lämna allmänna upplysningar för varje slag av immateriella tillgångar, uppdelat 

på internt upparbetade immateriella tillgångar respektive andra immateriella tillgångar. Dessa 

upplysningar ska inkludera nyttjandeperioder, avskrivningssatser, avskrivningsmetoder samt 

uppskrivna anskaffningsvärden. Vidare ska även eventuella ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar vid periodens början och slut lämnas upplysning om. I noterna ska det framgå 

vilka poster i rapporten över totalresultat som eventuella avskrivningar av immateriella 

tillgångar ingår i. Vidare ska noterna även omfatta en avstämning mellan redovisade värden 

vid periodens början och slut, som visar bland annat eventuella nedskrivningar som redovisats 

eller återförts i resultatet samt ökningar eller minskningar till följd av omvärderingar eller 

nedskrivningar. Även periodens eventuella uppgifter om tillägg genom intern utveckling, 

tillägg som förvärvats separat eller tillägg som förvärvats i rörelse ska inkluderas i dessa 

noter, tillsammans med övriga ändringar av redovisade värden (IAS 38 p. 118). Vidare ska 

enligt IAS 36 p. 126 upplysningar lämnas avseende belopp för redovisade och återförda 

nedskrivningar för varje tillgångsslag. Det ska även framgå hur poster i rapportens 

totalresultat och övrigt totalresultat påverkats av periodens redovisade eller återförda 

nedskrivningar (IAS 36 p. 126). För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 

ska tilläggsupplysningar lämnas avseende tillgångarnas redovisade värden. Av noterna ska det 

dessutom framgå vilka motiv som legat till grund för bedömningen av att nyttjandeperioderna 

är att anse som obestämbara (IAS 38 p. 122). 
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Utöver de upplysningar som krävs enligt IAS 38 avseende immateriella tillgångar, omfattar 

IFRS 3 dessutom specifika krav på tilläggsupplysningar vid rörelseförvärv. Förvärvaren ska 

lämna upplysningar som möjliggör en bedömning av den finansiella effekten av 

rörelseförvärvet för användare av de finansiella rapporterna (IFRS 3 pp. 59 och 61). För att 

uppnå det ska bland annat följande generella upplysningar om förvärvet lämnas enligt IFRS 3 

p. B64: 

a. det förvärvade företagets namn samt en beskrivning av företaget. 

b. förvärvstidpunkten. 

c. andelen förvärvade egetkapitalandelar som medför rösträtt. 

d. de huvudsakliga motiven till rörelseförvärvet samt en redogörelse för hur förvärvaren 

erhöll det bestämmande inflytandet över det förvärvade företaget. 

 

Vidare ska enligt IFRS 3 p. B64 tilläggsupplysningar lämnas avseende varje större slag av 

fordringar samt för de belopp som redovisats vid tidpunkten för förvärvet avseende varje 

större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Företag ska dessutom informera 

om det förvärvade företagets resultat samt summan intäkter för den aktuella rapportperioden 

respektive sedan förvärvstidpunkten. Vid rörelseförvärv till lågt pris krävs att upplysningar 

lämnas för varje vinst som redovisas i rapporten för totalresultat samt en beskrivning av 

varför transaktionerna i fråga ledde till en vinst. Slutligen krävs en kvalitativ beskrivning av 

de beståndsdelar som utgör redovisad goodwill samt en redogörelse för den summan goodwill 

som förväntas vara skattemässigt avdragsgill (IFRS 3 p. B64). 

3.11.2 Redovisning av goodwill vid rörelseförvärv enligt K3 

I det svenska regelverket sker beräkning av goodwill vid rörelseförvärv på ett liknande sätt 

som under IFRS. En skillnad är att utgifter som är hänförliga till förvärvet får inkluderas i 

anskaffningsutgiften (K3 p. 19.7). Enligt K3 p. 19.13 beräknas goodwill som den del av 

anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten som överstiger det verkliga värdet av den 

förvärvade enhetens identifierbara tillgångar och skulder. Anskaffningsvärdet beräknas enligt 

följande: 

a. köpeskillingen, det vill säga det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten för erhållna 

tillgångar med tillägg för 

b. utgifter som direkt går att koppla till rörelseförvärvet (K3 p. 19.7), och 

c. belopp som vid tidpunkten för förvärv kan komma att justeras vid ett senare tillfälle men 

som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (K3 p. 19.8). 

 

Om det efter avräkning enligt ovan kvarstår ett övervärde ska beloppet redovisas som 

goodwill i rapporten över finansiell ställning. Skulle det däremot efter avräkning uppstå ett 

undervärde ska beloppet istället redovisas som negativ goodwill (7 kap. 21 § ÅRL). Enligt 

ÅRL får negativ goodwill upplösas och redovisas som intäkt om det är i enlighet med god 

redovisningssed (2 kap. 2–4 §§ ÅRL). Vidare får positiva och negativa skillnadsbelopp 

kvittas mot varandra, med det ska då lämnas upplysning om det i de finansiella rapporterna (7 

kap. 21 § ÅRL). Negativ goodwill som inte kan hänföras till framtida förväntade förluster och 

kostnader ska redovisas som en intäkt under förvärvsåret, om det efter omvärdering visar sig 

att negativ goodwill kvarstår (K3 p. 19.16). Tidigare var det tillåtet att skriva av negativ 

goodwill, men det upphävdes genom BFNAR 2016:9. 

 

Enligt 4 kap. 4 § ÅRL ska nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses 

uppgå till högst fem år om inte annan tid med rimlig säkerhet kan säkerställas, vilket högst 

kan bli tio år. Annan avskrivningstid får tillämpas om det finns särskilda skäl (4 kap. 4 § 
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ÅRL) samt är förenligt med principen om överskådlighet och god redovisningssed (2 kap. 2 § 

ÅRL) och rättvisande bild (2 kap. 3 § ÅRL). 

 

Utöver informationen som finns i rapporten över finansiell ställning, framgår det av 5 kap. 9 § 

ÅRL att företag som redovisar goodwill ska lämna upplysningar om den valda 

avskrivningsperioden samt skälen för den. Utöver detta hänvisar lagtexten till 5 kap. 8 § ÅRL 

gällande upplysningskrav för anläggningstillgångar. Kravet på noter inkluderar 

anskaffningsvärden, tillkommande eller avgående tillgångar, överföringar, årets 

avskrivningar, nedskrivningar under året samt uppskrivningar med upplysning om vad som 

inte är avskrivet (5 kap. 8 § ÅRL). Om företaget klassificeras som ett större företag ska det 

lämna ytterligare upplysningar avseende ackumulerade avskrivningar, ackumulerade 

nedskrivningar, ackumulerade uppskrivningar samt justeringar av tidigare års avskrivningar. 

Om någon avskrivning, nedskrivning eller uppskrivning skett enbart av skatteskäl ska 

upplysning även lämnas om det beloppet (5 kap. 25 § ÅRL). 

 

K3 ställer vidare krav på att större företag för varje rörelseförvärv som är av väsentlig 

karaktär för räkenskapsåret, ska lämna upplysning om förvärvstidpunkten, namn och 

beskrivning av de förvärvade enheter som ingår i förvärvet (K3 p. 19.25). Utöver detta ska 

upplysningar lämnas om minoritetens andel av tillgångarna och skulderna, vilket inkluderar 

positiv och negativ goodwill. Om ett företag har redovisar negativ goodwill ska upplysning 

lämnas om det beloppet (K3 p. 19.26). Om det finns positiva eller negativa skillnadsbelopp i 

form av goodwill vid tillämpning av förvärvsmetoden i koncernbalansräkningen, där 

avräkning sker av dessa, ska företaget informera om det i noterna (7 kap. 22 § ÅRL). 

Slutligen ska upplysningar även lämnas gällande sammansättningen av de företag som 

inkluderas av koncernredovisningen, om dessa har förändrats avsevärt under året (7 kap. 15 § 

ÅRL). 

3.12 FoU-kostnader 

3.12.1 Redovisning av FoU-kostnader enligt IFRS 

En egenupparbetad immateriell tillgång är en i företaget internt upparbetad, identifierbar och 

icke-monetär tillgång utan någon fysisk form (IAS 38 p. 8). Vid bedömning om en internt 

upparbetad immateriell tillgång får tas upp som en tillgång i rapporten över finansiell ställning 

ska företaget fördela framtagandet av tillgången i dels en forskningsfas, dels en utvecklingsfas 

(IAS 38 p. 52). Enligt IAS 38 p. 8 definieras forskning som ett planerat och systematiskt 

sökande med syftet att skapa ny vetenskaplig eller teknisk kunskap. Utveckling definieras 

som den process där man tillämpar dessa forskningsresultat, eller annan kunskap, för att 

väsentligt förbättra material, produkter, processer, system eller liknande (IAS 38 p. 8). 

 

Utgifter för forskning, eller utgifter som uppkommer under forskningsfasen för ett internt 

projekt, ska alltid kostnadsföras direkt (IAS 38 p. 54). Utgifter som däremot uppstår i 

utvecklingsfasen i ett internt projekt ska enligt IAS 38 p. 57 aktiveras som en immateriell 

tillgång om följande förutsättningar är uppfyllda: 

a. företaget kan visa på att färdigställandet av den immateriella tillgången är tekniskt 

genomförbart till den grad att tillgången kan användas eller säljas, 

b. företaget har tekniska och ekonomiska resurser för att fullfölja utvecklingen samt för 

att använda eller sälja den immateriella tillgången, 

c. företaget kan visa på att det är sannolikt att den immateriella tillgången kommer att 

generera framtida ekonomiska fördelar, 
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d. företaget kan beräkna de utgifter hänförliga till den immateriella tillgången på ett 

tillförlitligt sätt, 

e. företaget har intentionen att använda eller sälja den färdigställda immateriella 

tillgången, och 

f. företaget har förutsättningar för att kunna använda eller sälja den immateriella 

tillgången. 

 

Reglerna om att utgifter hänförliga till utvecklingsfasen, som uppfyller förutsättningarna i 

IAS 38 p. 57, ska aktiveras som en immateriell tillgång medan utgifter hänförliga till 

forskningsfasen ska kostnadsföras direkt är enligt Johansson (2010, ss. 294-295), i många fall, 

ett uttryck för substance over form. Författaren menar att utgifter hänförliga till forskning är 

kopplade till osäkerheter och risker för företaget. Genom reglerna återspeglar redovisningen i 

högre grad företagets ekonomiska verklighet.  

 

Enligt IAS 38 p. 88 ska immateriella tillgångar bedömas ha antingen en bestämbar eller 

obestämbar nyttjandeperiod. Vid fastställandet av nyttjandeperioden för en immateriell 

tillgång ska den förväntade användningen av tillgången beaktas (IAS 38 p. 90). En 

immateriell tillgång bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod om företaget efter analys av 

samtliga relevanta faktorer anser att det inte är möjligt att förutse någon tidsbegränsning för 

hur länge tillgången förväntas generera framtida kassaflöden för företaget (IAS 38 p. 88). 

Vidare ska även typiska produktlivscykler för den immateriella tillgången och annan allmänt 

tillgänglig information om uppskattade nyttjandeperioder för likartade tillgångar tas hänsyn 

till i fastställande av nyttjandeperioden. Stabiliteten inom branschen verksamheten bedrivs i, 

förändringar i efterfrågan på marknaden för produkterna eller tjänsterna som produceras med 

tillgången samt konkurrenternas eller potentiella konkurrenters väntade åtgärder är andra 

faktorer som spelar in. Slutligen beaktas även underhållsutgifter samt rättsliga eller liknande 

gränser för företagets kontroll över tillgången (IAS 38 p. 90). Samtliga dessa faktorer ska 

beaktas i noterna när tillvägagångssättet för att bestämma nyttjandeperioden för en 

immateriell tillgång ska beskrivas (IAS 38 p. 123). 

 

En immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av, men ska årligen testas 

för nedskrivningsbehov genom att jämföra tillgångens redovisade värde med dess 

återvinningsvärde (IAS 38 pp. 107-108). För en immateriell tillgång med en bestämbar 

nyttjandeperiod ska avskrivning ske på systematiskt sätt över tiden. Avskrivningsmetoden ska 

reflektera företagets förbrukning av den immateriella tillgångens förväntade framtida 

ekonomiska fördelar. Om ett sådant mönster inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, ska 

avskrivningen ske linjärt (IAS 38 p. 97). 

 

Som nämnt ovan i avsnitt 3.11.1 ska företag enligt IAS 38 p. 118 lämna allmänna 

upplysningar för varje slag av immateriella tillgångar, uppdelade på internt upparbetade 

immateriella tillgångar respektive andra immateriella tillgångar. Noterna ska omfatta 

nyttjandeperioder, avskrivningssatser, avskrivningsmetoder och uppskrivna 

anskaffningsvärden. Eventuella ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid 

periodens början och slut ska också lämnas noter om. I noterna ska det vidare framgå vilka 

poster i rapporten över totalresultat som eventuella avskrivningar av immateriella tillgångar 

ingår i. Noterna ska även inkludera en avstämning mellan redovisade värden vid periodens 

början och slut som visar bland annat eventuella nedskrivningar samt ökningar eller 

minskningar i periodens totalresultat till följd av omvärderingar eller nedskrivningar. 

Dessutom ska periodens eventuella uppgifter om tillägg genom intern utveckling, tillägg som 
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förvärvats separat eller tillägg som förvärvats i rörelse samt övriga ändringar av det 

redovisade värdet under perioden, också lämnas upplysningar om (IAS 38 p. 118). 

 

Avseende utgifter för forskning och utveckling krävs slutligen ytterligare upplysningar om 

periodens totala kostnadsförda belopp. Utgifterna omfattar samtliga utgifter som är direkt 

hänförliga till företagets forsknings- eller utvecklingsverksamhet (IAS 38 pp. 126-127). 

3.12.2 Redovisning av FoU-kostnader enligt K3 

I kontrast till IFRS kan företag enligt K3 välja att tillämpa antingen en kostnadsföringsmodell 

eller en aktiveringsmodell för utgifter som avser framtagande av internt upparbetade 

immateriella anläggningstillgångar. Den valda modellen ska tillämpas konsekvent och på 

samtliga internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar (K3 p. 18.7). 

 

Kostnadsföringsmodellen innebär att internt upparbetade immateriella tillgångar redovisas 

som en kostnad i den period de uppkommer (K3 p. 18.8). Aktiveringsmodellen innebär att 

samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen ska kostnadsföras direkt medan 

utgifter hänförliga till utvecklingsfasen ska aktiveras som en immateriell tillgång om 

nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

a. det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan säljas 

eller användas, 

b. avsikten är att sälja eller använda den immateriella tillgången, och 

c. företaget har förutsättningar för att göra detta. 

d. det är sannolikt att den immateriella tillgången kommer generera framtida ekonomiska 

fördelar, 

e. det finns resurser för att fullfölja utvecklingen samt att 

f. företaget kan beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången på 

ett tillförlitligt sätt (K3 p. 18.12). 

 

Om det inte går att urskilja mellan utgifter som uppkommit under forskningsfasen eller 

utvecklingsfasen i ett internt projekt ska alla utgifter anses höra till forskningsfasen (K3 p. 

18.9). 

 

Företag som väljer att aktivera forsknings- och utvecklingskostnader ska lämna upplysningar 

om avskrivningsperioden samt skälen för den (5 kap. 9 § ÅRL). Utöver detta hänvisas till 5 

kap. 8 § ÅRL, som anger kravet på upplysningar för anläggningstillgångar. Kravet på noter 

inkluderar anskaffningsvärden, tillkommande eller avgående tillgångar, överföringar, årets 

avskrivningar, nedskrivningar under året samt uppskrivningar med upplysning om vad som 

inte är avskrivet. Om företaget klassificeras som ett större företag ska det lämna ytterligare 

upplysningar avseende ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, 

ackumulerade uppskrivningar samt justeringar av tidigare års avskrivningar. Om någon 

avskrivning, nedskrivning eller uppskrivning skett enbart av skatteskäl ska upplysning även 

lämnas om det beloppet (5 kap. 25 § ÅRL). 

 

Vidare ska företaget lämna upplysningar om forskning och utveckling inom företagets 

verksamhet (6 kap. 1 § 4 st. ÅRL). I K3 p. 3.9 framgår att upplysningar ska lämnas om 

företagets forsknings- och utvecklingspolicy, inriktning och resursinsatser samt hur stor del av 

de totala rörelsekostnaderna under räkenskapsåret som forskningen och utvecklingen utgör. 

Det här för att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna skapa sig en uppfattning 

om forsknings- och utvecklingsarbetets storlek. 
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3.13 Förvaltningsfastigheter 

3.13.1 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IFRS 

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas i syfte att öka värdet på fastigheten eller 

generera hyresintäkter snarare än för bruk i produktion eller för försäljning (IAS 40 p. 5). En 

förvaltningsfastighet ska aktiveras som en tillgång i de finansiella rapporterna om det är 

sannolikt att fastigheten kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och om 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 40 p. 16). Vid första 

redovisningstillfället och om ovanstående kriterier för aktivering är uppfyllda ska 

förvaltningsfastigheten då tas upp till anskaffningsvärdet i balansräkningen (Johansson 2010, 

s. 231). 

 

Enligt IFRS finns valmöjligheten för företag att efter första redovisningstillfället redovisa 

förvaltningsfastigheter antingen enligt en anskaffningsvärdebaserad metod eller enligt en 

metod som bygger på redovisning till verkligt värde (Johansson 2010, s. 220). Den valda 

metoden måste emellertid framgå av noterna (IAS 40 p. 75). Den anskaffningsvärdebaserade 

modellen finns reglerad i IAS 16 och innebär att samtliga förvaltningsfastigheter redovisas till 

anskaffningsvärdet (Johansson 2010, s. 220). Anskaffningsvärdet utgörs av förvärvspriset 

samt kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet (IAS 40 p. 21). 

 

För att öka nyttan för användarna av de finansiella rapporterna, uppmuntras företag att vid 

redovisning till anskaffningsvärde lämna upplysning om det verkliga värdet, om det avviker i 

väsentlig grad från det redovisade anskaffningsvärdet (IAS 16 p. 79; IAS 40 p. 79). Om det 

verkliga värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska företaget ge en förklaring till 

detta samt en beskrivning av förvaltningsfastigheten. Mm det är möjligt ska företaget även 

ange ett intervall inom vilket det verkliga värdet med sannolikhet ligger. Vid tillämpning av 

den anskaffningsvärdebaserade modellen ska dessutom upplysningar lämnas avseende 

nyttjandeperiod eller tillämpad avskrivningssats samt den avskrivningsmetod som används. 

Detsamma gäller för uppskrivna anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar. Vidare 

ska även en avstämning redovisas avseende förvaltningsfastighetens ingående och utgående 

värden som visar eventuella värdeökningar, avskrivningar, nedskrivningar och övriga 

förändringar (IAS 40 p. 79). 

 

Om företaget å andra sidan, väljer att tillämpa metoden för verkligt värde ska IAS 40 

tillämpas för samtliga förvaltningsfastigheter. Värdering till verkligt värde är huvudregeln för 

redovisning av förvaltningsfastigheter vid upprättande av koncernredovisning (Johansson 

2010, s. 220). Enligt Johansson (2010, s. 241) ger värderingen till verkligt värde ett uttryck 

för substance over form genom att det verkliga värdet redovisas i rapporten över finansiell 

ställning. Författaren menar emellertid på att redovisningen främst återspeglar marknadens 

ekonomiska verklighet, inte företagets (Johansson 2010, s. 241). Eventuell vinst eller förlust 

till följd av värdeförändringen redovisas i resultatet för den period som vinsten eller förlusten 

uppstår (IAS 40 p. 35). Vid värdering till verkligt värde ska IFRS 13 tillämpas. Det verkliga 

värdet ska återspegla löpande hyresinkomster samt andra faktorer som aktörer på marknaden, 

under de aktuella marknadsförhållandena, använder vid prissättning (IAS 40 p. 40). Enligt 

IFRS 13 p. 27 ska värderingen till verkligt värde beakta den maximala och bästa 

användningen för tillgången, vilket avser tillgångens förmåga att generera ekonomiska 

fördelar eller möjlighet till försäljning. Den maximala och bästa användningen ska dessutom 

vara laglig, fysiskt möjlig samt finansiellt genomförbar (IFRS 13 p. 28). 
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Oavsett vilken metod som tillämpas ska företaget lämna upplysningar om eventuella ingångna 

finansiella och operationella leasingavtal (IAS 40 p. 74). Företaget ska vidare uppge 

eventuella avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra eller exploatera en förvaltningsfastighet 

samt eventuella förpliktelser att utföra reparationer, underhåll eller förbättringar. Dessutom 

ska tilläggsupplysningar lämnas om de belopp som redovisas i resultatet. Det här gäller bland 

annat hyresintäkter och direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som har genererat 

hyresintäkter under perioden, men även för de förvaltningsfastigheter som inte gjort det. 

Företag ska även uppge om det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten enligt värderingen 

eller i upplysningarna, är baserat på värderingar gjorda av oberoende värderingsmän med 

goda och relevanta kunskaper och kvalifikationer inom området. Om detta saknas, ska det 

lämnas upplysning i noterna. Vidare ska upplysningar lämnas avseende den ackumulerade 

förändringen i verkligt värde redovisat i resultatet för en försäljning av en 

förvaltningsfastighet från en grupp av tillgångar, där den anskaffningsvärdebaserade modellen 

tillämpas, till en där metoden med verkligt värde används (IAS 40 p. 75). Utöver ovanstående 

krav på upplysningar ska vid värdering till verkligt värde dessutom en avstämning mellan 

förvaltningsfastighetens redovisade värde vid periodens början och slut redovisas. I denna 

avstämning ska eventuella värdeökningar, justeringar och andra förändringar i det redovisade 

värdet framgå (IAS 40 p. 76). 

3.13.2 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt K3 

I K3 finns inget enskilt kapitel dedikerat till hur förvaltningsfastigheter ska redovisas i de 

finansiella rapporterna, utan dessa redovisas i enlighet med materiella anläggningstillgångar 

(K3 p. 16.1). Vid första redovisningstillfället tillåter 4 kap. 3 § 1 st. ÅRL endast redovisning 

till anskaffningsvärde, vilket motsvarar utgifterna för förvärv eller tillverkning. Vid värdering 

efter det första redovisningstillfället ska en anläggningstillgång värderas till 

anskaffningsvärdet reducerat med de ackumulerade avskrivningarna (4 kap. 3 § 1 st. ÅRL). 

 

K3 ställer dock krav på upplysningar avseende förvaltningsfastigheter och att företag på en 

aggregerad nivå ska lämna utförliga upplysningar om redovisade och verkliga värden. 

Uppgifterna gällande verkligt värde behöver dock endast uppges om det kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (K3 p. 16.4). Kravet på upplysningar gällande förvaltningsfastigheter är högre 

än kravet för vanliga anläggningstillgångar och har genererat ett helt kapitel med noter 

avseende förvaltningsfastigheter. Enligt K3 p. 16.4 ska upplysningar lämnas, på en 

aggregerad nivå, om de metoder och antaganden för fastställande av verklig värde samt om 

värderingen är utförd av en oberoende värderingsman. Vidare krävs upplysningar avseende 

eventuella begränsningar i rätten att sälja förvaltningsfastigheter eller om företaget har något 

föreliggande åtagande att köpa, uppföra, laga, underhålla eller göra förbättringsarbeten på 

fastigheterna (K3 p. 16.4b-e). Upplysningar om verkligt värde gällande fastigheter som ännu 

inte klassas som förvaltningsfastigheter, men som ska användas som förvaltningsfastigheter i 

framtiden, behöver inte lämnas förrän fastigheterna används som förvaltningsfastigheter (K3 

Kommentar p. 16.4).  

 

Vidare gäller samma krav på upplysningar för förvaltningsfastigheter som för 

anläggningstillgångar, vilka beskrivs ovan i avsnitt 3.11.2 och 3.12.2. Kraven på noter 

omfattar bland annat upplysningar om avskrivningsperioden samt skälen för den. 

Upplysningar ska även lämnas avseende anskaffningsvärde, tillkommande eller avgående 

tillgångar, överföringar, årets avskrivningar, nedskrivningar under året samt uppskrivningar 

med upplysning med vad som inte är avskrivet (5 kap. 8 § ÅRL). 
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Om företaget klassificeras som ett större företag ska det enligt 5 kap. 25 § ÅRL lämna 

ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar om ackumulerade avskrivningar, 

ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade uppskrivningar samt korrigeringar av tidigare 

års avskrivningar. Om någon avskrivning, nedskrivning eller uppskrivning skett enbart av 

skatteskäl ska upplysning även lämnas om det beloppet (5 kap. 25 § ÅRL). 

3.14 Redovisningsteorier 

3.14.1 Intressentteorin 

Enligt intressentteorin beror företagets agerande och rapportering på den varierande graden av 

makt och behov bland olika intressenter (Omran & El-Galfy 2014, s. 266). Intressentteorin 

består av två grenar, den normativa och den positiva grenen (Deegan & Unerman 2011, s. 

348). Den normativa grenen, även känd som den etiska eller moraliska grenen, av 

intressentteorin berör organisationers ansvar gentemot intressenterna och går ut på att alla 

intressenter ska behandlas rättvist (Deegan & Unerman 2011, s. 349). I denna studie är främst 

den positiva grenen av intressentteorin av intresse, då den enligt Deegan och Unerman (2011, 

s. 348) förklarar hur företagets intressenter påverkar och påverkas av företagets val av 

redovisningsstrategi. 

 

Intressentteorin består av en samling idéer, uttryck, metaforer och modeller kopplade till det 

centrala antagande om att företagets primära syfte är att skapa värde för intressenterna (Strand 

& Freeman 2015, s. 66). Den mest vidspridda definitionen av intressenter kommer från 

Freeman (1984, s. 46) som beskriver en intressent som en grupp eller en individ som kan 

påverka eller påverkas av att företaget uppnår sina mål. Freemans (1984, s. 25) ursprungliga 

intressentmodell inkluderade elva stycken intressenter, men den vanligaste modellen 

innefattar sju stycken (Fassin 2009, s. 114). Dessa utgörs utav aktieägare, finansiärer, kunder, 

leverantörer, konkurrenter, anställda, staten och samhället (Fassin 2009, s. 115). 

 

Vid identifiering av olika intressenter ur ett intressentperspektiv görs åtskillnad på interna och 

externa intressenter utifrån respektive grupp av intressenters attribut och ansvarskriterium 

(Fassin 2009, s. 125). Interna intressenter inkluderar bland annat finansiärer, kunder, 

leverantörer och anställda medan externa intressenter utgörs av staten, olika miljöaktivister, 

icke-statliga organisationer och media (Fassin 2009, s. 115). Fassin (2009, s. 121) har byggt 

vidare på denna teori och hävdar att intressenter kan klassificeras ytterligare utifrån olika 

element av legitimitet och grad av ansvar. Författaren presenterar tre olika kategorier av 

intressenter, vilka utgörs av stakeholders, stakewatchers och stakekeepers (Fassin 2009, s. 

121). Den första kategorin, utgörs av de primära intressenterna vilka huvudsakligen består av 

de klassiska intressenterna från den ursprungliga intressentteorin. Dessa intressenter har en 

konkret koppling och ett direkt intresse till företaget (Fassin 2010, s. 40). De primära 

intressenterna åtnjuter en direkt och avtalsmässig relation med företaget och har ett 

självintresse av att företaget uppnår sina mål (Fassin 2010, s. 41). Den andra kategorin består 

av aktörer som inte själva har intressen i företaget men som skyddar andra aktörers intressen, 

såsom exempelvis olika påtryckningsgrupper. Den tredje kategorin utgörs av 

tillsynsmyndigheter och liknande, vars inflytande på företaget härrör ur regleringar som 

eventuellt kan begränsa företaget (Fassin 2010, s. 40). 
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Figur 3.1 Freemans ursprungliga intressentmodell (Freeman 1984, s. 25) 

 

I denna studie har den traditionella intressentmodellen modifierats för att bättre kunna besvara 

studiens forskningsfrågor. I denna modifierade modell har vi valt att inkludera de primära 

intressenterna, vilka i denna studie består av investerare, långivare och andra kreditgivare. 

 

 

Figur 3.2 Modifierad intressentmodell (Källa: egen) 
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Valet av dessa intressenter görs med anledning av den reviderade föreställningsramen, vilken 

anger investerare, långivare och andra kreditgivare som de primära användarna av finansiell 

information (IASB 2015, p. 1.5). Genom revideringen ändras fokus till att det huvudsakliga 

syftet med finansiell rapportering är att förse dessa intressenter med användbar finansiell 

information, för att mer korrekta beslut ska kunna fattas gällande olika former av finansiering 

av företag (IASB 2015, p. 1.2). 

 

Traditionellt sett har investerare ansetts vara den primära intressenten för företag. Cowton 

(2011, s. 24) hävdar att detta beror på att intressenter såsom långivare och andra kreditgivare 

har en förhållandevis fast fordran på företaget medan investerare tar en större risk. Samtidigt 

har investerare mer att vinna. Långivare lånar ut kapital till företaget som företaget sedan ska 

betala tillbaka med ränta (Kaler 2009, s. 302). Till skillnad från investerare, erhåller långivare 

och andra kreditgivare ingen extra belöning om företaget går bra, dock förlorar de inte heller 

sin rätt till betalning om företaget går dåligt (Cowton 2011, s. 22). Så väl investerare som 

långivare och andra kreditgivare löper en viss risk att inte få tillbaka det kapital som placerats 

i bolaget, men investerare har mer att vinna. Långivare och andra kreditgivares potential är 

mer begränsad. 

3.14.2 Legitimitetsteorin 

Omran och El-Galfy (2014, s. 266) menar på att legitimitetsteorin och intressentteorin bör ses 

som två överlappande, snarare än två konkurrerande, teorier. Båda perspektiven betraktar 

företaget som en del av ett större samhällssystem. Som nämnt i ovanstående avsnitt 3.14.1 

anses enligt intressentteorin att olika intressentgrupper har mer eller mindre makt än andra. 

Legitimitetsteorin ser istället till samhället som stort (Omran & El-Galfy 2014, s. 268). Inom 

legitimitetsteorin hävdas att organisationer kontinuerligt söker försäkra sig om att de uppfattas 

operera inom de gränser och normer som är uppsatta av samhället. Det innebär att de försöker 

säkerställa att verksamheten uppfattas som legitim av omgivningen (Deegan & Unerman 

2011, s. 323). 

 

I likhet med ovanstående förklarar Dowling och Pfeffer (1975, s. 122) organisatorisk 

legitimitet som ett försök att etablera en kongruens mellan de sociala värden associerade med 

företagets aktiviteter och de normer om acceptabelt beteende, som existerar i det samhälle 

som företaget är verksamt i. Legitimitetsteorin vilar således på det sociala kontrakt som 

existerar mellan företaget och dess omgivning (Omran & El-Galfy 2014, s. 267). Shocker och 

Sethi (1974, s. 67) menar att alla institutioner och företag idag, utan undantag, verkar under 

sociala kontrakt oavsett om dessa är uttalade eller ej. Företagets överlevnad baseras på vad de 

har att bistå samhället med samt de ekonomiska, sociala eller politiska fördelar de kan erbjuda 

särskilda intressentgrupper med stor makt inom samhället. Informationen i de finansiella 

rapporterna är enligt Omran och El-Galfy (2014, s. 268) av stor vikt vid bedömningen av 

företagets legitimitet, då det är den största och viktigaste kommunikationskanalen mellan 

företaget och dess intressenter. 

3.14.3 Resultathantering 

Enligt Chih, Shen och Kang (2008, s. 180) är den operationella definitionen av 

resultathantering manipulering av rapporterade resultat för att antingen vilseleda intressenter 

eller påverka kontraktsenliga utfall. Elias (2004, s. 86) påpekar att trots att resultathantering är 

ett välkänt fenomen råder det starka meningsskiljaktigheter kring vad som är en etisk 

acceptabel nivå. Vissa forskare hävdar att all form av resultathantering är oacceptabelt medan 

andra forskare påstår att det kan ha en positiv effekt för företagets aktieägare (Elias 2004, s. 

86). 
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Riahi-Belkaoui (2004, s. 460) skriver att kritiker till resultathantering argumenterar för att det 

kan uppstå en problematik för investerare när de använder sig av tillgänglig 

redovisningsinformation i form av årsredovisningar, för att sätta framtida prognoser. 

Investerare kan få en naiv bild av de finansiella rapporterna om dessa inte fullt ut visar den 

faktiska finansiella ställningen. En liknande tankegång framförs av författarna själva som 

menar att det krävs en djupare förståelse för komponenter såsom kassaflöde samt 

periodiseringar för att kunna förstå den faktiska finansiella ställningen (Riahi-Belkaoui 2004, 

s. 460). Detta leder till att resultathantering kan vilseleda intressenter och påverka resultat som 

har kontraktuell innebörd (Chih, Shen & Kang 2008, s. 180). 

 

En stor del av tidigare forskning betonar att antagandet av IFRS skulle minska nivån av 

resultathantering i de finansiella rapporterna i förhållande till många lokala redovisningsregler 

och därmed förbättra den finansiella rapporteringen. Argumentet avseende ökad transparens 

används flitigt i detta sammanhang (Jeanjean & Stolowy 2008, s. 483). En liknande tankegång 

framförs av Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012, s. 488) som argumenterar för att 

antagandet av IFRS leder till kvalitetsförbättring genom regelverkets fokus på substance over 

form vilket begränsar möjligheterna för resultathantering. Det här står i motsättning till teorin 

presenterad av Jeanjean och Stolowy (2008, s. 483) som hävdar att antagandet av IFRS kan 

leda till att förmedlandet av information i de finansiella rapporterna försvåras. Författarna 

fann av sin studie att manipuleringen av resultat ökade efter antagandet IFRS, i förhållande till 

lokala redovisningsregler. De menar på att en enda uppsättning internationella standarder inte 

eliminerar det faktum att det existerar regionala skillnader mellan ekonomier, vilket är det 

som orsakar skillnaderna i redovisningsreglerna från början (Jeanjean & Stolowy 2008, s. 

484). 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras empiri och analys. Inledningsvis presenteras en beskrivning av de 

fundamentala förutsättningarna som legat till grund för empirins typfall. Kapitlet omfattar 

fyra olika fiktiva typfall som konstruerats för att åskådliggöra de största skillnaderna mellan 

IFRS och K3. Den redovisningsrättsliga delen av den teoretiska referensramen i kapitel 3 har i 

huvudsak legat till grund för konstruktionen av typfallen. Respektive typfall innehåller 

inledningsvis ett antagande och en beskrivning av de förutsättningar som gäller för det 

aktuella typfallet. Därefter presenteras resultatet vid tillämpning av IFRS i Koncern X och 

sedan följer resultatet vid tillämpning av K3 i Koncern Y. Efter det följer en analys av varje 

typfall där skillnaderna som framgår av tillämpning av respektive regelverk analyseras och 

kopplingar görs till aktuella teorier och principer beskrivna i kapitel 3. Avslutningsvis 

sammanställs samtliga typfall och analyseras utifrån ett intressentperspektiv med hjälp av 

nyckeltal.  

4.2 Beskrivning av typfall 

Efter granskning av IFRS och K3 har ett flertal skillnader noterats mellan regelverken. För att 

åskådliggöra hur skillnaderna mellan regelverken påverkar intressenterna har i denna studie 

valts att presentera fyra stycken olika fiktiva typfall. I varje typfall läggs fokus på 

upplysningar samt ett av de fyra utvalda områdena. Områdena utgörs av finansiella 

instrument, goodwill vid rörelseförvärv, FoU-kostnader samt förvaltningsfastigheter.  

 

I typfallen har vi utgått från två fiktiva koncerner, vilka benämns som Koncern X och 

Koncern Y. Det är moderbolaget i respektive koncern som upprättar koncernredovisningen. 

Som utgångspunkt föreligger samma ekonomiska förutsättningar vilket innebär att de i 

grunden har lika stora tillgångar och skulder samt lika stora intäkter och kostnader. Detta för 

att det underlättar jämförelser mellan de finansiella rapporterna. Typfallen äger rum vid 

upprättandet av koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016. 

 

Moderbolagen i Koncern X och Koncern Y är två nytänkande och expansiva onoterade 

aktiebolag verksamma inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 

För att både IFRS och K3 ska vara tillämpliga på typfallen definieras koncernerna som större 

koncerner enligt 1 kap. 6 § ÅRL. Vidare ingår även koncernerna i definitionen av ett IFRS-

företag (7 kap. 33 § ÅRL). I Koncern X tillämpas det internationella regelverket IFRS och i 

Koncern Y det svenska regelverket K3.  

4.3 Typfall 1 - Finansiella instrument 

Koncern X och Koncern Y har under januari månad räkenskapsåret 2016 gjort en långsiktig 

investering av värdepapper i ett byggbolag verksamt i södra Sverige. Byggbolaget förväntas 

ha en kraftig tillväxt under de kommande åren. Vid förvärvstidpunkten erlades en 

köpeskilling om 35 000 tkr för fem procent av aktierna i bolaget. Transaktionskostnaderna 

kopplade till förvärvet uppgick till 3 000 tkr. Vid årets slut uppgick aktiernas marknadsvärde 

till 45 000 tkr. Koncern X och Koncern Y innehar utöver detta även andra finansiella 

tillgångar och skulder vid årets slut såsom kontanter, kundfordringar och banklån.  
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4.3.1 Typfall 1 – Tillämpning av IFRS i Koncern X 

Värdepappersinnehavet klassificeras som en finansiell tillgång som kan säljas och redovisas 

till verkligt värde utan avdrag för transaktionskostnader i rapporten över finansiell ställning. 

Det verkliga värdet beräknas till 45 000 tkr i enlighet med den aktuella börskursen, vilket 

innebär indata på Nivå 1. Det här kan utläsas av nedanstående tabell 4.1. Den orealiserade 

vinsten på 10 000 tkr (45 000 tkr - 35 000 tkr) redovisas i övrigt totalresultat, vilket följer av 

tabell 4.2.  

 

Tabell 4.1 Effekt på rapporten över finansiell ställning vid tillämpning av IFRS 

Tillgångar  

Finansiell tillgång som kan säljas 45 000 tkr 

 

Tabell 4.2 Effekt på övrigt totalresultat vid tillämpning av IFRS 

Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen  

Vinst från värdeförändring + 10 000 tkr 

 

För varje finansiell tillgång och skuld ska Koncern X lämna upplysningar avseende 

klassificering, värdering till verkligt värde samt eventuella nedskrivningar. Vidare krävs även 

att Koncern X lämnar information om de värderingstekniker som har använts för att beräkna 

verkligt värde för de finansiella tillgångarna och skulderna. Nedan följer ett utdrag ur noterna 

(Bilaga 1 not 1b).  

 
Klassificering av finansiella tillgångar som kan säljas 

Investeringar i värdepapper klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas 

när de inte har fastställda löptider och/eller fastställbara betalningar samt när 

företagsledningen har för avsikt att behålla dem på medellång till lång sikt. Vidare 

ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon av de andra kategorierna 

(verkligt värde via resultaträkningen, låne- och kundfordringar eller investeringar 

som hålls till förfall) i kategorin för finansiella tillgångar som kan säljas. 

 

Finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar i rapporten över finansiell 

ställning om de inte förfaller inom ett år eller om avsikten är att avyttra dem inom ett 

år efter utgången av rapporteringsperioden.  

 

Belopp som redovisas i resultaträkningen och i övrigt totalresultat 

Under året har följande vinster/förluster redovisats i resultaträkningen och i övrigt 

totalresultat. 

- Redovisat i resultaträkningen: 0 tkr 

- Redovisat i övrigt totalresultat: 10 000 tkr  

 

Verkligt värde, nedskrivning och riskexponering 

Det verkliga värdet på finansiella instrument baseras på det noterade marknadspriset 

på balansdagen (indata på Nivå 1). Det noterade marknadspriset som använts för 

koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. 

 

Inga av koncernens finansiella tillgångar som kan säljas är förfallna eller nedskrivna. 

Samtliga finansiella tillgångar som kan säljas är noterade i svenska kronor. För 

information om koncernens riskexponering avseende finansiella instrument hänvisas 

till not 6 (Bilaga 1 not 1b). 
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Enligt IFRS krävs att Koncern X lämnar omfattande upplysningar avseende indelning av 

finansiella tillgångar och skulder i olika klasser. Nedanstående tabell visar ett utdrag ur 

noterna (Bilaga 1 not 1).  

 

Tabell 4.3 Utdrag ur not 1 (Bilaga 1) 

Finansiella tillgångar 
Verkligt värde via 

övrigt totalresultat 

Verkligt värde via 

resultaträkningen 

Upplupet 

anskaffningsvärde 

Kundfordringar och andra fordringar - - 40 000 tkr 

Investeringar som hålls till förfall - - - 

Finansiella tillgångar som kan säljas 45 000 tkr - - 

Finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen 
- - - 

Derivatinstrument - - - 

Likvida medel - - 145 000 tkr 

Finansiella skulder 
Verkligt värde via 

resultaträkningen 

Derivat för 

säkringsändamål 

Upplupet 

anskaffningsvärde 

Leverantörsskulder - - 250 000 tkr 

Upplåning - - 415 000 tkr 

Övriga skulder - - 65 000 tkr 

Derivatinstrument - - - 

 

Slutligen krävs även kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskexponering, mål, 

principer och metoder för att hantera risker samt metoder för att mäta risker för varje typ av 

risk som härrör från finansiella instrument. Detta följer av nedanstående utdrag av de 

upplysningar som Koncern X lämnat i not (Bilaga 1 not 6).  

Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning. Finansavdelningen 

identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i enlighet med riktlinjer som 

fastställs av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga riktlinjer för den övergripande 

riskhanteringen men även för särskilda områden, såsom marknadsrisk, kreditrisk 

och likviditetsrisk (Bilaga 1 not 6). 

 

Värdepappersinnehavet påverkar främst koncernens marknadsrisk vilket redogörs för i not 6a 

(se bilaga 1). Nedan följer ett utdrag av den aktuella noten. 

 
Prisrisk 

Koncernens exponering för prisrisk uppstår från det värdepappersinnehav som 

koncernen har, vilket klassificeras som finansiella instrument som kan säljas. För 

att hantera den prisrisk som uppstår genom placeringar i aktier har koncernen som 

mål att sprida sina placeringar. Koncernens aktieplaceringar består av noterade 

aktier (…) (Bilaga 1 not 6a) 
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(...) Årets resultat efter skatt ökar med 10 000 tkr till följd av vinsten från värdering 

till verkligt värde via resultaträkningen. Andra komponenter i eget kapital ökar till 

följd av vinsten på aktier som klassificerats som tillgångar som kan säljas (Bilaga 1 

not 6a). 

 

Utöver ovanstående lämnar Koncern X även upplysningar om företagets kreditrisk (not 6b) 

och likviditetsrisk (not 6c). I bilaga 1 not 1 och 6 återfinns samtliga upplysningskrav enligt 

IFRS avseende redovisningen av finansiella instrument.  

4.3.2 Typfall 1 - Tillämpning av K3 i Koncern Y 

Värdepappersinnehavet klassificeras som en finansiell tillgång som kan säljas. Inför 

upprättandet av koncernredovisningen har Koncern Y valmöjligheten att antingen redovisa 

värdepappersinnehavet till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Redovisning till verkligt 

värde ger samma utfall på de finansiella rapporterna som för Koncern X i avsnitt 4.3.1. 

Koncern Y väljer emellertid att redovisa finansiella instrument till anskaffningsvärde. Det här 

innebär att tillgången redovisas till inköpspriset på 35 000 tkr i rapporten över finansiell 

ställning, vilket kan utläsas av tabell 4.4.  

 

Tabell 4.4 Effekt på rapporten över finansiell vid tillämpning av K3 

Tillgångar  

Finansiella tillgångar som kan säljas 35 000 tkr 

 

Utöver den information som lämnas i rapporten över finansiell ställning ska upplysning 

lämnas i form av not gällande anskaffningsvärde, avskrivningar och eventuella upp- eller 

nedskrivningar av den finansiella tillgången. Samtliga upplysningar som krävs avseende 

redovisning av finansiella instrument värderade till anskaffningsvärde i enlighet med K3, 

återfinns i bilaga 2 not 1. Nedan följer ett utdrag av noterna (Bilaga 2 not 1).  

 

Tabell 4.5 Utdrag ur not 1 (Bilaga 2) 

Per den 31 december 2016  

Årets inköp 35 000 tkr 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 000 tkr 

Årets avskrivningar 0 tkr 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 tkr 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 tkr 

Utgående restvärden enligt plan 35 000 tkr 

 

Som vi kan utläsa av tabell 4.5 innebär noterna ett tydliggörande av att det införskaffats 

långfristiga värdepapper för 35 000 tkr under året, att det inte finns några ingående värden 

samt att det inte sker några upp- eller nedskrivningar. 

 

Vid tillämpning av värdering till anskaffningsvärde ska Koncern Y lämna upplysningar om 

tillgångens verkliga värde. Det verkliga värdet fastställs till 45 000 tkr, vilket redovisas i not. 
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Av noterna ska det även framgå vilken värderingsmetod som tillämpas i rapporten över 

finansiell ställning. Nedan följer ett utdrag av not 1 (Bilaga 2).  

 
Värdepapper och andra finansiella tillgångar som anskaffats för att ha i besittning 

under en längre period värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

nettoförsäljningsvärde. Vid användning av denna värderingsmetod tillämpas det i 

sin helhet. Den finansiella tillgångens verkliga värde är på balansdagen 45 000 tkr 

(Bilaga 2 not 1). 

4.4 Analys av typfall 1 – Koncern X och Koncern Y 

Av ovanstående typfall framgår att det finns tydliga skillnader mellan IFRS och K3 när det 

kommer till redovisningen av finansiella instrument. En av de mest utmärkande skillnaderna 

mellan regelverken berör värderingsmetoder. Enligt IFRS krävs värdering till verkligt värde 

medan enligt K3 ges möjligheten att tillämpa värdering till verkligt värde eller värdering till 

anskaffningsvärde. En värdering till verkligt värde genererar ett resultat på 10 000 tkr mer, 

genom värdeökningen på den finansiella tillgången. 

 

Utöver de rent ekonomiska skillnaderna som uppkommer vid tillämpningen av de två 

regelverken är kravet på upplysningar mycket mer omfattande vid redovisning av finansiella 

instrument enligt IFRS än enligt K3. Redovisningen enligt IFRS reducerar därmed risken för 

resultathantering. Elias (2004, s. 86) menar på att det kan uppstå en problematik när 

investerare använder sig av årsredovisningar för att göra ekonomiska bedömningar om dessa 

inte fullt ut visar den faktiska finansiella ställningen. Genom det mer omfattande kravet på 

upplysningar enligt IFRS genereras en högre grad av transparens vilket delvis bidrar till ökad 

förståelse av de finansiella rapporterna. Regelverket ställer även krav på upplysningar 

avseende riskexponering som bidrar till att skapa legitimitet vilket enligt Shocker och Sethi 

(1974, s. 67) kan uppnås genom att bistå särskilda intressentgrupper med ekonomiska 

fördelar.  

 

Genom den högre grad av transparens som omfattande IFRS upplysningar bidrar med, förses 

intressenterna med vad IASB (2015, p. 1.2) definierar som användbar finansiell information 

för att mer korrekta beslut ska kunna fattas. Ur ett intressentperspektiv kan det här bidra till att 

främja olika former av finansiering. Vid redovisning enligt K3 tillfredsställs inte 

intressenternas behov av information i samma omfattning. Denna teori om att IFRS i högre 

grad än K3, främjar investeringar stöds av Kim, Tsui, och Yi (2011, s. 780) som påpekar att 

antagandet av IFRS underlättar finansieringen från internationella kapitalmarknader. 

Författarna fann vidare att ett frivilligt antagande av IFRS har effekt på långivarna (Kim, Tsui 

& Yi 2011, s. 779).  

 

Vid värdering till verkligt värde får värdeförändringen en större effekt på de finansiella 

rapporterna än vid värdering till anskaffningsvärde. Olika värderingsmetoder kan påverka 

nyckeltalen genom effekter både på resultatet och på balansomslutningen, vilket enligt 

Lönnqvist (2012, s. 227) gör det svårare att jämföra nyckeltal mellan företag. Det här styrker 

Riahi-Belkaouis (2004, s. 460) påstående om att det krävs en djupare förståelse för 

komponenter som kassaflöde och periodiseringar för att kunna förstå den faktiska finansiella 

ställningen.  

4.5 Typfall 2 - Goodwill vid rörelseförvärv 

Koncern X och Koncern Y har under räkenskapsåret förvärvat 100 procent av aktierna i ett 

konkurrerande byggföretag för ett pris om 70 000 tkr. Vid förvärvstidpunkten uppgick värdet 
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av de identifierbara tillgångarna och skulderna, värderade till verkligt värde, i det förvärvade 

företaget till ett belopp om 40 000 tkr. Det förvärvade företaget är väletablerat på marknaden 

och förväntas generera höga framtida kassaflöden vilket har bidragit till det höga inköpspriset. 

Företaget bedöms vidare bibehålla en stark position på marknaden för många år framöver. 

4.5.1 Typfall 2 - Tillämpning av IFRS i Koncern X 

Koncern X ska tillämpa förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv. Enligt 

förvärvsmetoden ska Koncern X ge en sammanfattande redogörelse av rörelseförvärvet i 

noterna. Samtliga upplysningar som krävs avseende redovisning av goodwill vid 

rörelseförvärv enligt IFRS redovisas i bilaga 1 not 2. Nedan följer ett utdrag av noterna 

(Bilaga 1 not 2a). 

 
Den 1 januari år 2016 förvärvade Koncern X 100 procent av aktiekapitalet i Bygg 

X AB, ett företag verksamt inom byggbranschen. Syftet med förvärvet är att öka 

koncernens marknadsandel i den aktuella branschen och komplettera koncernens 

befintliga byggverksamhet (Bilaga 1 not 2a).  

 

Tabell 4.6 Utdrag ur not 2a (Bilaga 1) 

Beräkning av goodwill från rörelseförvärv  

Köpeskilling 70 000 tkr 

Nettovärde av identifierbara förvärvade tillgångar och skulder - 40 000 tkr 

Goodwill   30 000 tkr 

 

Som tabell 4.6 visar beräknas goodwill till 30 000 tkr (70 000 tkr - 40 000 tkr) vid 

förvärvstidpunkten den 1 januari år 2016. Nyttjandeperioden för redovisad goodwill bedöms 

vara obestämbar ur koncernens synvinkel. Koncern X lämnar följande upplysningar (Bilaga 1 

not 3b). 

 
Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod utgörs av goodwill från 

rörelseförvärv (se not 2). Redovisat goodwill utgörs av förväntade framtida 

intäkter (30 000 tkr). Det förvärvade företaget är väletablerat och förväntas 

generera höga framtida kassaflöden. Tillgänglig information stödjer koncernens 

antagande om att kunna erhålla framtida ekonomiska fördelar. En analys av 

studier om trender på den aktuella marknaden och avseende trender bland 

konkurrenter visar att verksamheten kommer att generera kassaflöden för 

koncernen under en obestämbar period. Goodwill redovisas därför till 

anskaffningsvärde utan avskrivningar, men prövas för nedskrivning i enlighet med 

IFRS (Bilaga 1 not 3b). 

  

Vidare ska Koncern X lämna sådana upplysningar som möjliggör en bedömning av den 

finansiella effekten av rörelseförvärvet. Det här omfattar bland annat det förvärvade företagets 

intäkter och resultat samt en redogörelse för de förvärvade identifierbara skulderna och 

tillgångarna vid förvärvstidpunkten. Nedan vidare följer ett utdrag av noterna (Bilaga 1 not 

2a).  

 
Det förvärvade företaget bidrog med intäkter om totalt 15 000 tkr samt en 

nettovinst på 5 000 tkr till koncernen från och med förvärvstidpunkten, vilken är 

belägen till rapportperiodens första dag, den 1 januari år 2016 (Bilaga 1 not 2b).  
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Tabell 4.7 Utdrag ur not 2a (Bilaga 1) 

Typ av tillgång/skuld Verkligt värde 

Likvida medel 7 000 tkr 

Kundfordringar 5 000 tkr 

Varulager 4 000 tkr 

Maskiner och inventarier 16 000 tkr 

Immateriella tillgångar: varumärke 30 000 tkr 

Leverantörsskulder - 8 000 tkr 

Banklån - 14 000 tkr 

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 40 000 tkr 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 tkr 

Goodwill 30 000 tkr 

Förvärvade nettotillgångar 70 000 tkr 

 

De förvärvade identifierbara tillgångarna och skulderna redovisas till nettovärdet, vilket 

beräknats i enlighet med tabell 4.7, under posten finansiella anläggningstillgångar i rapporten 

över finansiell ställning (se tabell 4.8). 
 

Tabell 4.8 Effekt på rapporten över finansiell ställning vid tillämpning av IFRS 

Tillgångar  

Immateriella tillgångar  

- Goodwill 30 000 tkr 

Finansiella anläggningstillgångar  

- Innehav i dotterbolag 40 000 tkr 

 

Slutligen testar Koncern X redovisad goodwill för nedskrivningsbehov i enlighet med IFRS 

men bedömer att inget nedskrivningsbehov finns. Som tabell 4.8 visar, redovisas således 

goodwill till anskaffningsvärdet i rapporten för finansiell ställning under posten immateriella 

tillgångar.  

4.5.2 Typfall 2 - Tillämpning av K3 i Koncern Y 

Företagsförvärvet på 70 000 tkr genererar en goodwill på 30 000 tkr (70 000 tkr - 40 000 tkr). 

Enligt K3 ska goodwill skrivas av. En obestämbar nyttjandeperiod är därmed inte tillåtet. 

Koncern Y bedömer nyttjandeperioden på förvärvad goodwill till 10 år. Det här innebär en 

avskrivning på 3 000 tkr per år (30 000 tkr / 10 år) vilket redovisas i resultaträkningen (se 

tabell 4.9).  
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Tabell 4.9 Effekt på resultaträkningen vid tillämpning av K3 

Kostnader  

Avskrivning - 3 000 tkr 

 

Tabell 4.10 Effekt på rapporten över finansiell ställning vid tillämpning av K3 

Tillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  

- Goodwill 27 000 tkr 

Finansiella anläggningstillgångar  

- Innehav i dotterföretag 40 000 tkr 

 

Som tabell 4.10 visar redovisas 27 000 tkr (30 000 tkr - 3 000 tkr) under posten finansiella 

anläggningstillgångar i rapporten över finansiell ställning. Koncern Y ska vidare lämna 

upplysningar avseende redovisat goodwill i noterna. De upplysningar som krävs avseende 

redovisning av goodwill vid rörelseförvärv enligt K3 redovisas i bilaga 2 not 2. Nedanstående 

tabell 4.11 visar ett utdrag av de noterna (Bilaga 2 not 2).  

 

Tabell 4.11 Utdrag ur not 2 (Bilaga 2) 

Per den 31 december 2016  

Årets inköp 30 000 tkr 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 tkr 

Årets avskrivningar - 3 000 tkr 

Utgående ackumulerade avskrivningar - 3 000 tkr 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 tkr 

Utgående restvärden enligt plan 27 000 tkr 

 

Av tabell 4.11 framgår det att det inte finns några ingående värden eftersom det är första 

gången goodwill erkänns i rapporten över finansiell ställning. Det finns därmed inte några 

nedskrivningsbara belopp. Utöver ovanstående upplysningar i tabell 4.11 ska ytterligare 

upplysningar lämnas avseende hur nyttjandeperioden har beräknats. Nedan följer ett utdrag ur 

noterna (Bilaga 2 not 2). 

 
Nyttjandeperioden för goodwill anses vara 10 år då det förvärvade företaget har en 

god ekonomi och förväntas generera framtida ekonomiska fördelar till företaget i 

mer än 5 år. Den 1 januari 2016 förvärvades Bygg Y AB där moderbolaget äger 100 

procent av aktierna i företaget (Bilaga 2 not 2).  
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4.6 Analys av typfall 2 – Koncern X och Koncern Y 

Av ovanstående typfall är det tydligt att det finns skillnader i beräkningen och redovisningen 

av goodwill vid rörelseförvärv. En av skillnaderna som föreligger är att IFRS tillåter Koncern 

X att ha en obestämbar nyttjandeperiod på redovisad goodwill medan Koncern Y enligt K3 

kräver en bestämbar nyttjandeperiod, vilket i det här fallet genom motivering beräknas till 10 

år. Detta gör att Koncern Y får ett resultat som är 3 000 tkr lägre än Koncern X genom den 

avskrivning som sker. Vidare innebär det att Koncern Y får ett restvärde som är 3 000 tkr 

lägre än Koncern X i rapporten över finansiell ställning. Det kan även argumenteras för att 

resultatrapporten kommer belastas för framtida nedskrivningar av goodwill, dock är det 

omöjligt att säga när det kommer ske och i vilken omfattning det blir.  

 

Utöver de skillnader som förekommer gällande nyttjandeperioden, är upplysningskraven 

enligt IFRS mycket mer omfattande än vid tillämpning av K3. Det här kan kopplas till 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Ur ett intressentperspektiv innebär det att bedömningen 

av de finansiella effekterna av Koncern X i högre grad bidrar till transparens, än Koncern Y. 

Då båda koncernerna utgår från samma finansiella förutsättningar, blir informationsflödet 

kring förvärvet mycket mer omfattande för Koncern X:s intressenter. Omran och El-Galfy 

(2014, s. 268) understryker betydelsen av informationen i de finansiella rapporterna för att 

styrka företagets legitimitet. Eftersom de finansiella rapporterna är den viktigaste 

kommunikationskanalen mellan företaget och dess intressenter (Omran & El-Galfy 2014, s. 

268) förstärks legitimiteten vid redovisning enligt IFRS. Vidare innebär det att intressenterna 

inte behöver söka ytterligare information i samma omfattning, utan får en bättre kvalitet på 

den informationen som återfinns i de finansiella rapporterna.  

 

Effekten av skillnaderna i rapporten över finansiell ställning är förhållandevis liten, med blott 

3 000 tkr avseende avskrivning i enlighet med K3. Det finns visserligen skillnader i sättet att 

bedöma nyttjandeperiod, men den största skillnaden är kravet på upplysningar. Det blir 

således inga väsentliga effekter på de finansiella nyckeltalen. 

4.7 Typfall 3 - FoU-kostnader 

Inom den bransch som Koncern X och Koncern Y är verksamma i råder hård konkurrens. För 

att kunna konkurrera med de marknadsledande aktörerna är det av central vikt att ständigt 

arbeta för att förbättra processer och hitta nya arbetssätt. Båda koncernerna lägger mycket 

resurser på att forska och utveckla nya material, verktyg och system. För närvarande 

fokuseras på två större projekt, dels har en vetenskaplig efterforskning avseende ekologiska 

material påbörjats och vidare har ett faktureringsprogram utvecklats för att effektivisera 

arbetsprocessen. 

 

Under det aktuella räkenskapsåret har Koncern X och Koncern Y haft totala kostnader för 

egenupparbetade immateriella tillgångar på 95 000 tkr avseende forskning och utveckling. Av 

beloppet avser 40 000 tkr forskningsprojektet beträffande ekologiska material och 

klassificeras som forskningskostnader. Resterande 55 000 tkr avser projektet rörande 

faktureringsprogrammet och räknas som utvecklingsutgifter. Koncernerna kan avseende de 

utgifter som avser utvecklingsprojektet visa på att tillgången går att färdigställa. De har för 

avsikt att antingen använda eller sälja tillgången och därmed kommer tillgången att generera 

framtida ekonomiska fördelar till företaget. Vidare går utgifterna att beräkna på ett tillförlitligt 

sätt. Nyttjandeperioden bedöms vara 10 år. 
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4.7.1 Typfall 3 - Tillämpning av IFRS i Koncern X 

I Koncern X kostnadsförs de 40 000 tkr som härrör från forskningsprojektet, då dessa utgifter 

är hänförliga till forskningsfasen, direkt i resultaträkningen. Vidare aktiveras de 55 000 tkr 

som avser utvecklingsutgifter för programvara som en immateriell tillgång i rapporten över 

finansiell ställning.  

 

Eftersom nyttjandeperioden bedöms vara 10 år ska tillgången skrivas av. Koncern X väljer att 

tillämpa linjär avskrivning. Den planenliga avskrivningen innebär att ett belopp om 5 500 tkr 

skrivs av per år (55 000 tkr / 10 år), vilket redovisas i resultaträkningen. Tabell 4.12 visar hur 

de totala FoU-kostnaderna påverkar resultaträkningen. Av tabell 4.13 framgår vidare 

effekterna på rapporten över finansiell ställning.  

 

Tabell 4.12 Effekt på resultaträkningen vid tillämpning av IFRS 

Kostnader  

Forskningskostnader - 40 000 tkr 

Avskrivningar - 5 500 tkr 

 

Tabell 4.13 Effekt på rapporten över finansiell ställning vid tillämpning av IFRS 

Tillgångar  

Immateriell tillgång 49 500 tkr 

 

De ökade kostnaderna som framgår av tabell 4.12, på totalt 45 500 tkr (40 000 tkr + 5 500 tkr) 

i resultaträkningen påverkar vidare årets resultat. Årets resultat är den vinst eller förlust som 

kvarstår efter avräkning mellan intäkter och kostnader. Uppstår en vinst flyttas denna till 

posten eget kapital eller delas ut till ägarna. En förlust minskar det egna kapitalet. 

Minskningen av årets resultat på 45 500 tkr leder till reducering det egna kapitalet med 

samma belopp. Som framgår av tabell 4.13 ovan, leder aktiveringen av utvecklingsutgifterna 

att tillgångssidan ökar med sammanlagt 49 500 tkr (55 000 tkr - 5 500 tkr).  

 

Effekterna i rapporten över finansiell ställning enligt tabell 4.13 är emellertid inte synliga i 

balansräkningen (se bilaga 1) utan dessa redovisas separat i noter. De upplysningar som krävs 

avseende redovisning av FoU-kostnader enligt IFRS redovisas i bilaga 1 not 3. I nedanstående 

tabell 4.14 följer ett utdrag av de noter som erfordras. 
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Tabell 4.14 Utdrag ur not 3 (Bilaga 1) 

Räkenskapsåret 2016  

Ingående redovisat värde 0 

Uppskrivningar 0 

Inköp/internt upparbetade 55 000 tkr 

 Förvärv av rörelse 0 

Nedskrivningar **** 0 

Avskrivningar *** 5 500 tkr 

Utgående redovisat värde 49 500 tkr 

Per den 31 december 2016  

Anskaffningsvärde  55 000 tkr 

Ackumulerade av- och nedskrivningar 5 500 tkr 

Redovisat värde 49 500 tkr 

 

Koncern X lämnar ytterligare upplysningar om tillämpade avskrivningsmetoder och 

nyttjandeperioder. Vidare beskriver de även tillvägagångssättet för att bestämma 

nyttjandeperioden. Nedan följer ett utdrag ur noterna (Bilaga 1 not 3a och 3d) 

 
Koncernen använder sig av linjär avskrivning för immateriella tillgångar med 

bestämbar nyttjandeperiod. För respektive kategori av immateriella tillgångar 

tillämpas följande nyttjandeperiod: 

 
Egenupparbetade immateriella tillgångar 

- Nyttjandeperiod: 10 år   

- Avskrivningssats: 10%  

 

För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod testar Koncern X 

årligen för nedskrivningsbehov (Bilaga 1 not 3a).  

 

Koncernen har nyligen avslutat utvecklingsarbetet av en programvara som används 

för att effektivisera och förbättra processen vid fakturering av kunder under 

pågående arbeten. Det redovisade värdet per den 31 december år 2016 är 49 500 tkr 

(2015 – noll). Koncernen bedömer att nyttjandeperioden är 10 år, detta utifrån 

bedömning av den tekniska utvecklingen för liknande tillgångar på marknaden. Den 

faktiska nyttjandeperioden kan emellertid vara kortare eller längre beroende på den 

tekniska utvecklingen samt olika konkurrenters agerande. Om nyttjandeperioden 

istället hade varit 5 år skulle det redovisade värdet per den 31 december 2016 vara 

44 000 tkr. Om nyttjandeperioden istället hade varit 15 år skulle det redovisade 

värdet på tillgången uppgå till 51 000 tkr (Bilaga 1 not 3d).  

 

Koncern X lämnar även tilläggsupplysningar om det under räkenskapsåret totala 

kostnadsförda FoU-kostnaderna.   
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Koncern X forskar om ekologiska material som kan komma att ersätta de material 

som för närvarande används inom byggverksamheten. Under räkenskapsåret har 

koncernen haft totalt 95 000 tkr i utgifter hänförliga till forskning och utveckling. 

Av detta belopp avser 40 000 tkr forskningsutgifter avseende ekologiska material, 

vilka redovisas i resultaträkningen som FoU-kostnader (Bilaga 1 not 3c).  

4.7.2 Typfall 3 - Tillämpning av K3 i Koncern Y 

Koncern Y har möjlighet att välja mellan aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen. 

Aktiveringsmodellen innebär samma effekter på resultaträkningen och rapporten över 

finansiell ställning som redovisning enligt IFRS, vilket beskrivs i avsnitt 4.5.1. I det här fallet 

har Koncern Y valt att tillämpa kostnadsföringsmodellen vilket innebär att samtliga utgifter 

hänförliga till forsknings- och utvecklingsprojekten kostnadsförs direkt i resultaträkningen. 

Effekterna på resultaträkningen framgår av tabell 4.15 nedan.  

 

Tabell 4.15 Effekt på resultaträkningen vid tillämpning av K3 

Kostnader  

Forskningskostnader - 95 000 tkr 

 

Som tabell 4.15 visar ökar kostnaderna med 95 000 tkr. Det här innebär att posten årets 

resultat minskar med motsvarande belopp, vilket i sin tur påverkar det egna kapitalet i 

rapporten över finansiell ställning. Tillämpning av kostnadsföringsmodellen leder till att det 

egna kapitalet minskas med den totala FoU-kostnaden medan tillgångssidan förblir 

opåverkad. Enligt K3 finns inga krav på upplysningar avseende FoU-kostnader vid 

tillämpning av kostnadsföringsmodellen.  

4.8 Analys av typfall 3 – Koncern X och Koncern Y 

Av ovanstående typfall framgår att det föreligger stora skillnader mellan redovisningen av 

FoU-kostnader enligt K3 och IFRS, vilket vidare leder till stora skillnader på de finansiella 

rapporterna. Det finns huvudsakligen två stora skillnader mellan redovisningen enligt IFRS 

och redovisningen enligt K3. Skillnaderna utgörs av värderingsmetoder samt 

upplysningskrav.  

 

Enligt IFRS ska utgifter hänförliga till utvecklingsfasen i ett internt projekt aktiveras som en 

immateriell tillgång i rapporten över finansiell ställning, medan enligt K3 ges en möjlighet att 

kostnadsföra samtliga utgifter hänförliga till forskning och utveckling direkt i 

resultaträkningen. Det här innebär både ökade tillgångar samt högre resultat vid tillämpning 

av IFRS, vilket i sin tur påverkar de finansiella nyckeltalen. Kravet enligt IFRS att aktivera de 

FoU-kostnaderna hänförliga till utvecklingsfasen går att koppla till regelverkets fokus på det 

som Johansson (2010, ss. 38-39) benämner som substance over form. Författaren menar på att 

aktivering av utvecklingsutgifter och kostnadsföring av forskningsutgifter, leder till att 

redovisningen i högre grad speglar företagets ekonomiska verklighet (Johansson 2010, ss. 

294-295). Av ovanstående typfall framgår att aktivering av tillgångar är mer av ett krav än ett 

alternativ enligt IFRS, i förhållande till reglerna i K3. Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012, 

s. 488) menar att IFRS:s fokus på substance over form leder till kvalitetsförbättringar i de 

finansiella rapporterna samt begränsar möjligheterna för resultathantering. 

 

Den andra skillnaden mellan redovisning enligt IFRS och K3, är antalet upplysningar som 

erfordras. Vid tillämpning av kostnadsföringsmodellen krävs inga upplysningar enligt K3. Det 
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innebär att redovisningen under IFRS leder till en högre grad av transparens genom det ökade 

kravet på upplysningar, vilket enligt Jeanjean och Stolowy (2008, s. 483) bidrar till förbättrad 

kvalitet på den finansiella rapporteringen. Detta kan kopplas till intressentteorin. Förbättrad 

kvalitet på den finansiella rapporteringen gynnar företagets intressenter. Genom den högre 

grad av transparens i de finansiella rapporterna under IFRS, förses intressenterna med vad 

IASB (2015, p. 1.2) definierar som användbar finansiell information för att mer korrekta 

beslut ska kunna fattas. Det kan vidare bidra till att främja olika former av finansiering. Vid 

redovisning enligt K3 tillfredsställs inte intressenternas behov av information i samma 

omfattning. Denna teori om att IFRS i högre grad än K3, främjar investeringar stöds av Kim, 

Tsui, och Yi (2011, s. 780) som påpekar att antagandet av IFRS underlättar finansieringen 

från internationella kapitalmarknader. Författarna fann vidare att ett frivilligt antagande av 

IFRS har effekt på långivarna (Kim, Tsui & Yi 2011, s. 779). 

4.9 Typfall 4 - Förvaltningsfastigheter 

Den 1 januari räkenskapsåret 2016 utvidgade Koncern X och Koncern Y sitt 

verksamhetsområde och anskaffade ett flertal fastigheter för uthyrningsändamål. Totalt 

förvärvades fastigheter för 100 000 tkr runt om i Sverige. Fastigheterna klassificeras som 

förvaltningsfastigheter och innehas för uthyrning både till bostadsgäster samt till diverse 

företag. Sedan förvärvet i början av året bedöms marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna 

ha ökat med cirka 30 procent. Nyttjandeperioden för förvaltningsfastigheterna bedöms vara 

50 år i enlighet med Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för 

värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet (SKV A 2005:5).  

4.9.1 Typfall 4 - Tillämpning av IFRS i Koncern X 

Koncern X har valmöjligheten att inför upprättandet av koncernredovisningen räkenskapsåret 

2016 redovisa förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Vid 

tillämpning av den anskaffningsvärdebaserade metoden förblir tillgångarnas redovisade värde 

vid upprättandet av koncernredovisningen oförändrade från värdet vid förvärvstidpunkten, 

förutom årets avskrivningar. En nyttjandeperiod på 50 år innebär en årlig avskrivning av 

förvaltningsfastigheter på 2 000 tkr. Det redovisade värdet, efter årets avskrivning, uppgår då 

till 98 000 tkr. Det här överensstämmer med den metod tillåten under K3 vilken redogörs för i 

avsnitt 4.6.2. Koncern X väljer istället att omvärdera förvaltningsfastigheterna efter första 

redovisningstillfället enligt den metod som bygger på verkligt värde, då det är huvudregeln. 

För Koncern X har bedömning gjorts att det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna 

uppgår till 130 000 tkr. Redovisat värde efter avskrivningar blir då 127 400 tkr (130 000 tkr - 

(130 000 tkr / 50 år)). Vid omvärdering till verkligt värde ökar posten förvaltningsfastigheter 

enligt tabell 4.16. 

 

Tabell 4.16 Effekt på rapporten över finansiell ställning vid tillämpning av IFRS 

Tillgångar  

Förvaltningsfastigheter 127 400 tkr 

 

Vinsten som uppstår till följd av värdeförändringen redovisas i resultaträkningen, som tabell 

4.17 nedan visar. Värderingen till verkligt värde innebär att värdeförändringar får större 

inverkan på de finansiella rapporterna.  
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Tabell 4.17 Effekt på resultaträkningen vid tillämpning av IFRS 

Intäkter  

Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 30 000 tkr 

Kostnader  

Avskrivningar - 2 600 tkr 

 

Koncern X ska vid tillämpning av metoden för verkligt värde lämna upplysningar avseende de 

uppskattningar och bedömningar som gjorts vid beräkningen av det verkliga värdet. I bilaga 1 

not 4 och 5 återfinns alla upplysningar som erfordras vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS. I nedanstående tabell 4.18 följer ett 

utdrag från noterna (Bilaga 1 not 5).  

 

Tabell 4.18 Utdrag ur not 5 (Bilaga 1) 

Per den 31 december 2016 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Förvaltningsfastigheter - - 130 000 tkr 130 000 tkr 

 

Koncern X beskriver vidare de värderingstekniker och vilken, eller vilka, indata som använts 

vid beräkningen av förvaltningsfastighetens verkliga värde. Även det här uppges i noter 

(Bilaga 1 not 5b). 

 
Koncernen anlitar årligen inför varje bokslut externa, oberoende 

fastighetsvärderare som värderar koncernens förvaltningsfastigheter. Detta för att 

komplettera de interna värderingar som görs inom koncernen. De oberoende 

värderingsmännens bedömning beaktas sedan vid fastställandet av det verkliga 

värdet på förvaltningsfastigheten. 

 
Den bästa bevisningen för fastställandet av en tillgångs verkliga värde är det 

aktuella priset på en identisk tillgång som handlas med på en aktiv marknad (Nivå 

1). I de fall sådan information inte finns tillgänglig, beaktar koncernen annan 

information vid sin bedömning. Annan information kan utgöras av aktuella priser 

avseende andra typer av jämförbara tillgångar som handlas med på en aktiv 

marknad eller priser i nyligen genomförda transaktioner för jämförbara 

fastigheter på en mindre aktiv marknad, justerade för att återspegla eventuella 

skillnader (Nivå 2). Även prognostiserade diskonterade kassaflöden under 

kalkylperioden baserade på tillförlitliga uppskattningar av framtida kassaflöden 

används för att fastställa det verkliga värdet (Nivå 3). 

 

Vid bedömning av verkligt värde har för samtliga förvaltningsfastigheter används 

indata av Nivå 3 i verkligt värdehierarkin. Detta eftersom inga 

förvaltningsfastigheter innehas för försäljning. Det verkliga värdet återspeglar de 

löpande hyresinkomster som förvaltningsfastigheterna generar (Bilaga 1 not 5b). 

 

Koncern X ska också, oavsett tillämpad metod, lämna ytterligare upplysningar avseende bland 

annat leasingavtal, avtalsenliga förpliktelser, avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder samt 

redovisade belopp i resultaträkningen. Nedan följer ett utdrag av dessa noter (Bilaga 1 not 4).  
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Avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder 

Koncernen använder sig av linjär avskrivning för materiella 

anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod. För förvaltningsfastigheter, 

som i huvudsak består av hyresfastigheter, bedöms nyttjandeperioden vara 50 år 

vilket innebär en avskrivningssats på 2 procent per år (Bilaga 1 not 4b).  

 

Värderingsgrund för förvaltningsfastigheter värderade till verkligt värde 

Förvaltningsfastigheter, huvudsakligen hyresfastigheter, innehas för långsiktig 

uthyrning och används inte av koncernen. Dessa redovisas till verkligt värde. 

Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen som del av övriga 

intäkter. På basis av den rådande prisutvecklingen på marknaden samt förväntade 

framtida kassaflöden bedöms marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter uppgå 

till 130 mkr. Fastighetsvärderingen är utförd av både interna värderare inom 

koncernen samt med hjälp av en extern oberoende värderingsman (Bilaga 1 not 

4c).  

 

Leasingavtal 

Ett flertal av koncernens förvaltningsfastigheter leasas till hyresgäster under 

långfristiga operationella leasingavtal. Hyresgästerna betalar leasingavgifter 

månadsvis (…) (Bilaga 1 not 4e). 

4.9.2 Typfall 4 - Tillämpning av K3 i Koncern Y  

Koncern Y ska värdera sina ägda förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde vid första 

redovisningstillfället. Vid värdering efter det första redovisningstillfället ska 

förvaltningsfastigheterna redovisas till anskaffningsvärde reducerat med ackumulerade 

avskrivningar. Eftersom förvaltningsfastigheterna förvärvats under det aktuella 

räkenskapsåret finns inga ackumulerade avskrivningar. Det resulterar i ett redovisat värde på 

98 000 tkr samt ett resultat som blir 2 000 tkr lägre, genom årets avskrivning. I nedanstående 

tabell 4.19 kan vi se effekten på rapporten över finansiell ställning och i tabell 4.20 framgår 

effekten på resultaträkningen. 

 

Tabell 4.19 Effekt på rapporten över finansiell ställning vid tillämpning av K3 

Tillgångar  

Förvaltningsfastigheter 98 000 tkr 

 

Tabell 4.20 Effekt på resultaträkningen vid tillämpning av K3 

Kostnader  

Avskrivning - 2 000 tkr 

 

Koncern Y är skyldig att lämna upplysningar i form av not (se bilaga 2 not 3) enligt tabell 

4.21 nedan. Av tabellen framgår detaljerat hur restvärdet på förvaltningsfastigheterna 

beräknats, där årets avskrivningar och ingående avskrivningar skiljs åt för att kunna visa 

eventuella effekter under räkenskapsåret.  
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Tabell 4.21 Utdrag ur not 3 (Bilaga 2) 

Per den 31 december 2016  

Ingående anskaffningsvärden 0 tkr 

Årets inköp 100 000 tkr 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 tkr 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 tkr 

Årets avskrivningar - 2 000 tkr 

Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 000 tkr 

Utgående restvärden enligt plan 98 000 tkr 

 

Som vi kan utläsa av tabell 4.21 uppgår de ackumulerade avskrivningar till 2 000 tkr vilket 

genererar ett restvärde på 98 000 tkr. Det här redovisas i rapporten över finansiell ställning. 

Förutom en detaljerad redovisning av anskaffningsvärden, avskrivningar och restvärden krävs 

ytterligare upplysningar om det verkliga värdet, vilka redogörs för nedan i ett utdrag från not 

3 (Bilaga 2).  

 
Företagsledningen har i enlighet med rådande prisutveckling på marknaden och 

förväntade framtida kassaflöden gjort en intern bedömning att marknadsvärdet 

uppgår till 130 000 tkr. Den värderingsmodell som använts för att beräkna det 

verkliga värdet är nuvärdemetoden. Ledningen har inte för avsikt att sälja 

fastigheterna under de kommande åren (Bilaga 2 not 3).  

 

Utöver det krävs även upplysningar om vilken typ av fastighet det klassificeras som samt 

vilken nyttjandeperiod fastigheterna har, vilket följer de krav som ställs om noter för 

materiella anläggningstillgångar. I bilaga 2 not 3 återfinns de upplysningar som krävs vid 

redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt K3. 

 
Alla fastigheter inom koncernen klassificeras som förvaltningsfastigheter. 

Avskrivningstiden på fastigheterna bedöms vara 50 år (bilaga 2 not 3). 

4.10 Analys av typfall 4 – Koncern X och Koncern Y 

I likhet med det vi kommit fram till i tidigare analyser kan vi fastslå att den största skillnaden 

avseende redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IFRS och K3 är kravet på 

upplysningar. I ovanstående typfall tydliggörs det här främst vid tillämpning av värdering till 

verkligt värde under IFRS varvid det krävs utförliga upplysningar av tillvägagångssättet för 

att beräkna och fastställa det verkliga värdet. Ur ett intressentperspektiv förbättrar det 

kvaliteten på de finansiella rapporterna genom ökad transparens, vilket är av intresse för 

samtliga av företagets intressenter. I linje med Kim, Tsui, och Yi (2011, s. 779) torde det leda 

till att Koncern X framstår som en mer attraktiv låntagare än Koncern Y och därmed lättare 

kunna erhålla finansiering med bättre villkor på detta sätt.  

 

En annan skillnad som framgår av ovanstående typfall är valet av värderingsmetod. Enligt K3 

redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet, i likhet med andra materiella 

anläggningstillgångar. Under IFRS är redovisning till anskaffningsvärdet tillåtet, men 
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huvudregeln är att förvaltningsfastigheter ska redovisas till verkligt värde. Enligt Johansson 

(2010, s. 241) ger värdering till verkligt värde ett uttryck för substance over form eftersom det 

verkliga värdet redovisas i rapporten över finansiell ställning. Författaren menar emellertid på 

att redovisningen främst återspeglar marknadens ekonomiska verklighet, inte företagets. 

Eftersom det verkliga värdet i ovanstående typfall baseras på löpande hyresinkomster från 

förvaltningsfastigheterna, återspeglas även företagets ekonomiska verklighet bättre vid 

värdering till verkligt värde.  

 

En värdering till verkligt värde innebär vidare att värdeförändringar får större inverkan på de 

finansiella rapporterna än vid värdering till anskaffningsvärde. Tillgångssidan ökar på grund 

av omvärderingen och det övervärde som uppstår i förhållande till anskaffningsvärdet 

redovisas som en vinst i resultatet. Det påverkar vidare de finansiella nyckeltalen.  

4.11 Avslutande analys 

Av samtliga typfall framgår att det skiljer sig avsevärt avseende upplysningskraven mellan 

IFRS och K3. Enligt IFRS ställs högre krav på upplysningar vilket leder till förbättrad kvalitet 

på samt mer användbar information i de finansiella rapporterna. Intressentteorin bygger på det 

centrala antagandet om att företagets primära syfte är att skapa värde för intressenterna 

(Strand & Freeman 2015, s. 66). Enligt Ball (2006, s. 11) bör förbättrad kvalitet och mer 

användbar information i de finansiella rapporterna, i teorin resultera i en reducering av 

företagets kostnader för eget kapital. Det här eftersom förbättrad kvalitet reducerar de risker 

som generellt är kopplade till aktieinnehav. Författaren menar att det i sin tur bör leda till att 

aktiekursen stiger vilket attraherar nya investeringar (Ball 2006, s. 11). En annan effekt av det 

högre kravet på upplysningar enligt IFRS är att informationen i de finansiella rapporterna 

bättre återspeglar företagets ekonomiska verklighet genom att användaren får mer insikt i 

bakomliggande händelser. Något som enligt Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012, s. 488) 

också leder till förbättrad kvalitet. 

 

För att tydligare påvisa de beloppsmässiga skillnader som typfallen leder till i de finansiella 

rapporterna, följer nedan en sammanställning av samtliga typfall under varje regelverk. 

Vidare följer en redogörelse för hur skillnaderna påverkar de finansiella nyckeltalen soliditet, 

räntabilitet på eget kapital och räntetäckningsgrad. 

 

Tabell 4.22 Sammanställning av typfall vid tillämpning av IFRS 

Koncern X (IFRS) 
Resultat före 

fin. kostn. 

Total- 

resultat 
Eget kapital 

Totala 

tillgångar 

Ränte- 

kostnader 

Belopp före typfall 200 000 tkr 185 000 tkr 535 000 tkr 1 350 000 tkr 15 000 tkr 

Typfall 1 - 10 000 tkr 10 000 tkr 45 000 tkr - 

Typfall 2 - - - 30 000 tkr - 

Typfall 3 - 45 500 tkr - 45 500 tkr - 45 500 tkr 49 500 tkr - 

Typfall 4 27 400 tkr 27 400 tkr 27 400 tkr 127 400 tkr - 

Summa effekter - 18 100 tkr - 8 100 tkr - 8 100 tkr 251 900 tkr 0 tkr 

Belopp efter typfall 181 900 tkr 176 900 tkr 526 900 tkr 1 601 900 tkr 15 000 tkr 
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Tabell 4.23 Sammanställning av typfall vid tillämpning av K3 

Koncern Y (K3) 
Resultat före 

fin. kostn. 

Total- 

resultat 

Eget 

kapital 

Totala 

tillgångar 

Ränte- 

kostnader 

Belopp före typfall 200 000 tkr 185 000 tkr 535 000 tkr 1 350 000 tkr 15 000 tkr 

Typfall 1 - - - 35 000 tkr - 

Typfall 2 - 3 000 tkr - 3 000 tkr - 3 000 tkr 27 000 tkr - 

Typfall 3 - 95 000 tkr - 95 000 tkr - 95 000 tkr - - 

Typfall 4 - 2 000 tkr - 2 000 tkr - 2 000 tkr 98 000 tkr - 

Summa effekter - 100 000 tkr - 100 000 tkr - 100 000 tkr 160 000 tkr 0 tkr 

Belopp efter typfall 100 000 tkr 85 000 tkr 435 000 tkr 1 510 000 tkr 15 000 tkr 

 

Som vi kan utläsa av tabellerna 4.22 och 4.23 ger utfallet av studiens typfall tydliga effekter 

på de finansiella rapporterna. Redovisning av enligt IFRS ger högre resultat, ökade tillgångar 

samt högre eget kapital i förhållande till redovisning enligt K3. Det här har sin grund i IFRS:s 

fokus på värdering till verkligt värde. 

 

Som vi kan se i tabellerna är emellertid samtliga belopp före justeringar enligt regelverken 

desamma. Det här föranleder i sin tur en eventuell problematik med resultathantering. 

Koncern X och Koncern Y har samma förutsättningar men utfallet skiljer sig i de finansiella 

rapporterna. En effekt av det här är att användarna av rapporterna kan bli vilseledda vilket 

stämmer överens med Chih, Shen och Kangs (2008, s. 180) resultat.  

 

Som inledningsvis nämnt ställer IFRS högre krav på upplysningar än K3. Detta pekar på 

högre transparens och förbättrad kvalitet av informationen vilket bör reducerade risken för 

resultathantering i de finansiella rapporterna upprättade enligt IFRS. Det här stöds av Jeanjean 

och Stolowy (2008, s. 483) som menar att antagandet av IFRS minskar nivån av 

resultathantering i de finansiella rapporterna i förhållande till lokala redovisningsregler. 

Vidare förbättras den finansiella rapporteringen genom ökad transparens. Ytterligare stöd för 

att antagandet av IFRS begränsar möjligheterna till resultathantering och ökar kvaliteten 

finnes av Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012, s. 488) som menar på att det beror på 

regelverkets fokus på substance over form. 

 

Redovisningen under IFRS genererar som följd av högre siffror i rapporten över finansiell 

ställning även bättre nyckeltal, vilka finns sammanställda i tabell 4.24 nedan. Lönnqvist 

(2012, s. 227) påpekar att valet av värderingsmetod kan ge kraftiga utslag på finansiella 

nyckeltal. 
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Tabell 4.24 Sammanställning av typfall - nyckeltal 

Nyckeltal Koncern X (IFRS) Koncern Y (K3) 

Soliditet 33 % 29 % 

Räntabilitet på eget kapital 34 % 20 % 

Räntetäckningsgrad 12, 1 ggr 6,7 ggr 

 

Nyckeltalet soliditet åskådliggör företagets kapitalstruktur (Johansson & Runsten 2005, s. 11) 

och är därför ett mått på hur väl företaget klarar av konjunktursvängningar (Lönnqvist 2012, 

s. 220). Soliditeten är en adekvat indikation på intressenternas risk. Som vi kan utläsa av 

tabell 4.24 leder redovisningen under IFRS till en soliditet på 33 procent, medan 

redovisningen enligt K3 ger en något lägre soliditet på 29 procent. Soliditetsmåtten skiljer sig 

inte avsevärt mellan företagen, men tillsammans med andra nyckeltal kan de ha en större 

påverkan på intressenterna. 

 

Räntabilitet på eget kapital är ett mått på företagets lönsamhet och visar på företagets förmåga 

att växa (Johansson & Runsten 2005, s. 24). Av ovanstående tabell 4.24 framgår att 

redovisningen under IFRS genererar en markant högre räntabilitet på eget kapital (34 procent) 

än redovisningen enligt K3 (20 procent).  

 

Räntetäckningsgraden visar företagets förmåga att betala sina räntekostnader (Johansson & 

Runsten 2005, s. 50). En räntetäckningsgrad på 1 innebär att hela resultatet går till att betala 

räntekostnader. Enligt tabell 4.24 har både Koncern X och Koncern Y en räntetäckningsgrad 

på över 1, men även här kan vi konstatera att redovisningen enligt IFRS (12,1 ggr) ger bättre 

siffror än vid tillämpning av K3 (6,7 ggr). Båda företagen har emellertid ett så pass högt 

resultat i förhållande till räntekostnaderna att hela resultatet inte behöver gå till att betala 

räntor. 

 

Investerare är intresserade av att minimera sina risker och maximera sin avkastning och är 

därför intresserade utav bedömningar av företagets lönsamhet och överlevnadsförmåga. Ur ett 

intressentperspektiv är därför nyckeltalen soliditet och räntabilitet på eget kapital av stort 

intresse. Florou och Kosi (2015, s. 1408) påpekar att långivare har ett helt annat 

informationsbehov än investerare. Långivare och andra kreditgivare är främst intresserade av 

företagets förmåga att betala sina skulder vilket framgår tydligast av räntetäckningsgraden. 

Vidare är även soliditetsmåttet av intresse då långivare och andra kreditgivare önskar 

minimera sina risker. Cowton (2011, s. 22) menar att till skillnad från investerare, erhåller 

långivare och andra kreditgivare ingen extra belöning om företaget går bra. Långivare och 

andra kreditgivares avkastning utgörs av räntemarginalen. 

 

Av soliditetsmåtten i tabell 4.24 att döma, framstår Koncern X en något mindre riskfylld 

investering än Koncern Y. En lägre risk innebär emellertid också en lägre avkastning, vilket 

talar för att Koncern Y ger intrycket av att vara en mer lämplig investering ur ett 

investerarperspektiv. Ur långivare och andra kreditgivares perspektiv, som inte erhåller någon 

avkastning, framstår dock Koncern X som ett bättre alternativ. 

 

Av tabell 4.24 framgår att räntabilitet på eget kapital är ett nyckeltal som påverkas i högre 

grad av valet av olika värderingsmetoder, vilket överensstämmer med Lönnqvists (2012, s. 

227) synsätt. Räntabiliteten avser sambandet mellan resultat och kapital (Johansson & 
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Runsten 2005, s. 27). Vid fall om prisinflation leder värdering till verkligt värde till högre 

räntabilitet vilket ger ett intryck av att Koncern X är mer lönsamt än Koncern Y. Samtidigt 

innebär det även en högre soliditet och därmed att möjligheten till avkastning minskar, vilket 

leder till att Koncern Y ändå kan framstå som en attraktiv investering ur ett 

investerarperspektiv. Då soliditetsmåtten emellertid inte skiljer sig avsevärt mellan Koncern X 

och Koncern Y, bidrar den högre räntabiliteten på eget kapital till att Koncern X ändock 

framstår som en bättre investering.  

 

Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal av stor betydelse för långivare och andra kreditgivare 

vid analys av de finansiella rapporterna. Som vi kan se i tabell 4.24 är Koncern X:s 

räntetäckningsgrad på 12,1 ggr nästan dubbelt så hög som Koncern Y:s räntetäckningsgrad på 

6,7 ggr. Tillsammans med soliditetmåttet på 33 procent leder det till att Koncern X framstår 

som en lägre risk för långivare och andra kreditgivare. Det här bör, i enlighet med vad Kim, 

Tsui och Yi (2011, s. 779) fann av sin studie, innebära mer attraktiva villkor avseende 

lånebelopp, löptider och räntor för Koncern X. Tillsammans med IFRS:s mer omfattande 

upplysningar visar det på att ett frivilligt antagande har effekt på långivare och andra 

kreditgivare, i likhet med Kim, Tsui och Yis (2011, s. 779) resultat. 
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5 Slutsatser och slutdiskussion 

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och studiens forskningsfrågor besvaras. I varje 

avsnitt förs inledningsvis en diskussion om studiens resultat där vi förklarar och försvarar våra 

slutsatser. Studiens slutsatser presenteras i slutet av varje avsnitt. Syftet med denna studie är 

att redogöra för huruvida svenska onoterade moderbolags val av att anta IFRS frivilligt i 

stället för att tillämpa K3, påverkar de finansiella rapporterna utifrån ett intressentperspektiv. 

Studien syftar vidare till att genom jämförande deskriptiv analys bidra med kunskap om de 

skillnader som föreligger mellan regelverken, vilka kan ligga till grund för valet av 

redovisningsregler utifrån ett informationsbehovsperspektiv.  

5.2 Hur koncernredovisningen för onoterade svenska aktiebolag 
skiljer sig vid frivillig tillämpning av IFRS i förhållande till K3  

Den säreget största skillnaden vi funnit av resultaten av studien är kravet på upplysningar. 

Samtliga typfall visar att redovisningen enligt IFRS bidrar till mer information, både i 

omfattning och av kvalitet, även om utfallet i viss mån skiljer sig från typfall till typfall. De 

mest markanta skillnaderna återfinns i typfall 1 som behandlar finansiella instrument och 

typfall 3 som behandlar FoU-kostnader. Gällande det sistnämnda typfallet framgår att inga 

upplysningar erfordras enligt K3 vid tillämpning av kostnadsföringsmodellen, medan IFRS 

ställer krav på att detaljerad information lämnas avseende företagets forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Avseende finansiella instrument ställer K3 krav på att upplysningar ska 

lämnas om anskaffningsvärdet, avskrivningar och eventuella upp- eller nedskrivningar. 

Vidare ska även det verkliga värdet redogöras för samt vilken värderingsmetod som använts 

för beräkning av det verkliga värdet. Enligt IFRS krävs mer detaljerade upplysningar om varje 

klass av finansiella instrument samt hur klassificering skett. Utöver upplysning om den 

värderingsmetod som har använts för att beräkna det verkliga värdet, krävs också att företaget 

informerar om vilken nivå insamlad data hör till i verkligt värdehierarkin. Slutligen ställer 

IFRS ytterligare krav på omfattande kvalitativa och kvantitativa upplysningar om företagets 

riskexponering.  

 

En annan framstående skillnad mellan regelverken som framgår av studiens typfall är IFRS:s 

fokus på substance over form. Erkännandet av tillgångar i rapporten över finansiell ställning 

framstår som mer av ett krav än ett alternativ enligt IFRS, i förhållande till reglerna i K3. 

Tydligast visar sig det här i typfall 3 avseende FoU-kostnader. Aktivering av 

utvecklingsutgifter måste ske om förutsättningarna enligt IAS 38 p. 57 är uppfyllda, medan 

företag som tillämpar K3 har valet att aktivera utgifterna. Detsamma gäller avseende 

värdering till verkligt värde, vilket är något som i typfall 1 avseende redovisning av 

finansiella instrument, krävs enligt IFRS men tillåts enligt K3. Även i typfall 4 gällande 

redovisning av förvaltningsfastigheter är värdering till verkligt värde något som läggs större 

vikt vid enligt IFRS, än redovisningen enligt K3.  

 

Resultaten av studiens typfall visar på att det finns stora skillnader mellan 

koncernredovisningen i enlighet med det svenska regelverket K3 och enligt det internationella 

regelverket IFRS. Vi kan av det dra slutsatsen att koncernredovisningen i enlighet med IFRS 

bidrar till mer användbar information i de finansiella rapporterna samt återspeglar den 

ekonomiska verkligheten på ett bättre sätt, i förhållande till koncernredovisningen i enlighet 

med K3.  
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5.3 Konsekvenserna på de finansiella rapporterna av frivilligt 
antagande av IFRS i förhållande till K3 utifrån studiens 
modifierade intressentmodell 

Det internationella regelverket har ett tydligt fokus på substance over form, vilket leder till att 

värdering till verkligt värde i högre grad tillämpas än värdering till anskaffningsvärde. 

Redovisning enligt IFRS ger därav högre resultat, ökade tillgångar samt högre eget kapital i 

förhållande till redovisning enligt K3. Hur intressenterna påverkas av detta framgår tydligast 

vid jämförelse av de nyckeltal som genererats utifrån informationen i de finansiella 

rapporterna. Redovisning under IFRS leder till en något högre soliditet, en markant högre 

räntabilitet på det egna kapitalet och nästan dubbelt så hög räntetäckningsgrad.  

 

Ur ett intressentperspektiv kan vi konstatera att Koncern X framstår som en mindre riskfylld 

investering än Koncern Y med anledning av det högre soliditetsmåttet och en högre 

räntetäckningsgrad. Eftersom långivare och andra kreditgivare primärt är intresserade av 

respektive företags förmåga att betala sina räntekostnader samt dess förmåga att klara av 

konjunktursvängningar framstår således Koncern X som den mest attraktiva låntagaren på 

grund av dess högre räntetäckningsgrad och soliditet.  

 

Samtidigt är resultaten något motstridiga avseende huruvida Koncern X eller Koncern Y är att 

anse som den mest lönsamma investeringen när det kommer till avkastning. Det här eftersom 

Koncern X å ena sidan har en högre räntabilitet på eget kapital men å andra sidan också en 

högre soliditet. För investerare som söker maximera sin avkastning innebär Koncern Y:s 

något lägre soliditet en högre avkastning. Då de båda företagens soliditetsmått inte skiljer sig 

avsevärt framstår dock Koncern X som en bättre investering ur ett investerarperspektiv på 

grund av den avsevärt bättre räntabiliteten på det egna kapitalet i företaget.  

 

Av studiens typfall kan vi dra slutsatsen att redovisning av finansiella instrument, FoU-

kostnader och förvaltningsfastigheter enligt IFRS genererar högre belopp i rapporten över 

finansiell ställning, ett högre resultat och därmed också ett högre övrigt totalresultat. Detta i 

förhållande till utfallet på de finansiella rapporterna av typfallen som följer den svenska 

regleringen. Det innebär vidare en högre soliditet, en högre räntabilitet på det egna kapitalet 

och en högre räntetäckningsgrad. Utifrån studiens modifierade intressentmodell kan vi därför 

dra slutsatsen att IFRS framstår som en mer lönsam och mindre riskfylld investering för såväl 

investerare som långivare och andra kreditgivare.  

5.4 Det mest attraktiva regelverket av IFRS och K3 utifrån de 
primära intressenternas informationsbehov 

Vid jämförelser av de upplysningar som krävs enligt respektive regelverk framgår att IFRS i 

högre grad tillhandahåller en mer fullständig och transparent bild av företagets aktiviteter. Det 

omfattande kravet på upplysningar enligt IFRS, bidrar till att utfallet av typfallen resulterar i 

mer än bara en post i resultaträkningen eller rapporten över finansiell ställning. Det här 

konkretiseras mest tydligt vid jämförelse av redovisningen enligt K3 i typfall 3, som 

behandlar FoU-kostnader, där K3 inte ställer något krav alls på att upplysningar ska lämnas 

vid tillämpning av kostnadsföringsmodellen.  

 

Tillsammans med IFRS:s fokus på substance over form, bidrar det utökade kravet på 

upplysningar till att informationen i de finansiella rapporterna i större omfattning reflekterar 

företagets ekonomiska verklighet. Vi kan av det konstatera att ett frivilligt antagande av IFRS 

leder till att företag framstår som mer attraktiva låntagare. Detta bör även innebära att ett 
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frivilligt antagande av IFRS betyder att företag lättare kan erhålla finansiering genom lån med 

bättre villkor. Vidare är vår uppfattning att intressenterna i större utsträckning behöver 

komplettera och inhämta information från andra källor för att kunna ta ekonomiska beslut vid 

tillämpning av K3. Allt annat lika, uppfattas informationen som följer av 

koncernredovisningen enligt K3 som otillräcklig, jämfört med den information som följer av 

IFRS. Den förbättrade kvaliteten på de finansiella rapporterna under IFRS reducerar 

investerarnas risk, vilket underlättar finansieringen från internationella kapitalmarknader.  

 

Avslutningsvis, kan vi av studiens typfall dra slutsatsen att IFRS:s omfattande 

upplysningskrav och fokus på substance over form bidrar till att redovisning enligt IFRS, i 

förhållande till K3, bättre tillgodoser de primära intressenternas informationsbehov. Detta 

innebär att vi utifrån denna studie kan dra slutsatsen att IFRS är det mest attraktiva 

regelverket utifrån ett intressentperspektiv. Vid ett eventuellt val mellan att tillämpa K3 eller 

ett anta IFRS frivilligt kan vi därför dra slutsatsen att IFRS är mer fördelaktigt än K3. 
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6 Avslutning 

6.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras reflektion av studien samt förslag till vidare forskning. 

Inledningsvis redogörs för våra egna reflektioner avseende studiens resultat. I avsnittet 

reflekteras över vårt beslut att enbart lyfta fram skillnader mellan regelverken och hur 

resultaten påverkats av det. Vidare framförs våra tankar avseende svårigheter vid jämförelser 

mellan företag som tillämpar olika regler, men även mellan företag som till synes tillämpar 

samma regler men använder sig av olika värderingsmetoder. Avslutningsvis presenteras ett 

förslag till fortsatt forskning inom ramen för det ämne som behandlas i studien.  

6.2 Reflektion 

Vår studie visar på att det finns stora skillnader mellan det internationella regelverket IFRS 

och det svenska regelverket K3. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att redovisning under 

IFRS är mer attraktiv ur de primära intressenternas perspektiv.  

 

Vi anser vidare att det är värt att reflektera över det faktum att Koncern X och Koncern Y i 

grunden har samma ekonomiska förutsättningar, vilket i denna studie innebär lika stora 

tillgångar och skulder samt detsamma gällande intäkter och kostnader. Vi har vidare 

konstruerat typfallen utifrån antaganden som gäller för båda företag med exakt samma 

händelser och transaktioner. Trots det kan vi av typfallen konstatera att effekten på de 

finansiella rapporterna skiljer sig avsevärt mellan redovisningen enligt IFRS och K3. Det här 

leder oss in på problematiken med resultathantering. En eventuell problematik som kan uppstå 

som en konsekvens av att svenska företag under K3 kan välja mellan så pass olika 

redovisningsregler.  

 

Av studiens typfall framgår att det enligt K3 vid vissa tillfällen finns en möjlighet att tillämpa 

alternativa redovisningsregler som bättre överensstämmer med reglerna enligt IFRS. Det här 

tyder på institutionella inslag vid utvecklandet av K3. Reglerna i K3 bygger delvis på det 

förenklade regelverket IFRS for SMEs, som i sin tur bygger på IFRS. Möjligheten att. enligt 

K3, kunna välja att redovisa i enlighet med internationella regler kan också vara ett försök att 

skapa legitimitet åt regelverket och i nästa steg åt företagen som använder sig av regelverket.  

 

Syftet med denna studie är att redogöra för skillnader mellan regelverken. Med anledning av 

detta har likheter inte inkluderats i studiens typfall. Om vi i studiens typfall hade lagt en större 

vikt vid de värderingsmetoder enligt K3 som överensstämmer med de internationella reglerna, 

hade de beloppsmässiga konsekvenserna på de finansiella rapporterna reducerats. Det hade 

emellertid inte avsevärt förändrat studiens resultat. Oberoende av valet av värderingsmetod 

speglar redovisningen under IFRS den ekonomiska verkligheten bättre samt bidrar till mer 

användbar information i de finansiella rapporterna. Det här eftersom upplysningskravet inte 

påverkas i någon större omfattning vad gäller valet av värderingsmetod. Vi anser att K3:s 

valmöjligheter försvårar jämförelser med andra företag. Den, i förhållande till IFRS, 

otillräckliga informationen i koncernredovisningen enligt K3 bidrar ytterligare till komplexitet 

vid jämförelser med andra företag.  

 

Ovanstående bidrar vidare till svårigheter för användarna av de finansiella rapporterna, att 

fatta ekonomiska beslut utifrån informationen i rapporterna. Enligt vår åsikt krävs det vissa 

grundläggande kunskaper för att kunna förstå finansiella rapporter. Vår uppfattning är 

emellertid att en investerare, långivare eller annan kreditgivare inte sannolikt besitter någon 
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högre grad av expertis om de skillnader som föreligger mellan K3 och IFRS. De kan därför ha 

svårt att göra de kopplingar som krävs för att förstå hur valet av redovisningsregler påverkar 

de finansiella rapporterna. Det innebär vidare att den underliggande ekonomiska verkligheten, 

som i denna studie är densamma för båda koncerner, inte framgår för intressenterna vid 

beslutsfattandet och IFRS framstår som en bättre investering och en lägre kreditrisk. I korthet 

innebär ovanstående att valet att anta IFRS frivilligt gynnar företag genom förbättrade 

lånevillkor och tilltagande investeringar.  

 

Det går att argumentera för att K3 är mer fördelaktigt ur ett beskattningsperspektiv då utfallet 

på de finansiella rapporterna av studiens typfall enligt K3 i studien leder till ett markant lägre 

resultat, än det som följer av IFRS. Eftersom koncerner i Sverige dock inte är föremål för 

beskattning är det i detta hänseende irrelevant.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då det i studien primärt fokuseras på de skillnader som i dagsläget existerar mellan det 

svenska regelverket K3 och det internationella regelverket IFRS är ett förslag till vidare 

forskning att i motsats till detta, studera likheterna ur perspektiv av mimetisk isomorfi. K3 

bygger delvis på det förenklade internationella regelverket IFRS for SME:s, som bygger på 

IFRS. Det hade varit intressant att se hur det svenska regelverket anpassar sig över tid, utefter 

de förändringar som genomförs i internationella redovisningsregler. 



 

 - 59 - 

Litteraturförteckning 
 

Agoglia, C.P., Doupnik, T.S. & Tsakumis, G.T. (2011). Principles-based versus rules-based  

 accounting standards: The influence of standard precision and audit committee 

 strength on financial reporting decisions. Accounting Review, 86(3), ss. 747-767. 

 

Ahmed, M., Sabirzyanov, R. & Rosman, R. (2016). A critique on accounting for murabaha 

 contract. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(3), ss. 190-201. 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

 kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

A. Omran, M. & M. El-Galfy, A. (2014). Theoretical perspectives on corporate disclosure: A 

 critical evaluation and literature survey. Asian Review of Accounting, 22(3), ss. 257-

 286. 

 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (2009). Methodology for creating business knowledge. 3. uppl., 

 Thousand Oaks, Calif: Sage. 

 

Aubert, F. & Grudnitski, G. (2011). The impact and importance of mandatory adoption of 

 international financial reporting standards in Europe. Journal of International 

 Financial Management & Accounting, 22(1), ss. 1-26.  

 

Ball, R. (2006). International financial reporting standards (IFRS): Pros and cons for 

 investors. Accounting and Business Research, 36(1), ss. 5-27.  

 

Ball, R., Robin, A. & Sadka, G. (2008). Is financial reporting shaped by equity markets or by 

 debt markets? an international study of timeliness and conservatism. Review of 

 Accounting Studies, 13(2), ss. 168-205. 

 

Ball, R. (2016). IFRS-10 years later. Accounting and Business Research, 46(5), ss. 545-571. 

 

Bengtsson, A., Hörberg, T. & Zakó, E. (2006). Accounting context Sweden. I Fagerström, A., 

 Lundh, S. & Linköpings Universitet. Ekonomiska institutionen. (red.) Financial 

 accounting in Nordic Countries. Linköping: Btj ss. 69-82. 

 

Bokföringsnämnden (2016). Bokföringsnämndens vägledning - Årsredovisning och 

 koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Stockholm: Bokföringsnämnden. 

 

Bokföringsnämnden (2017a). Vår normgivning. Stockholm: Bokföringsnämnden.

 http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/var-normgivning [2017-02-22] 

 

Bokföringsnämnden (2017b). Vårt uppdrag. Stockholm: Bokföringsnämnden.

 http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vart-uppdrag [2017-02-22] 

 

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M. & Nilsson, B. (2004). Forskning och 

 skrivande: Konsten att skriva enkelt och effektivt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2012). Social research methods. 4. uppl., Oxford: Oxford University Press  

http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/var-normgivning
http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vart-uppdrag


 

 - 60 - 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4. uppl., Oxford: Oxford 

 University Press. 

 

Callao, S., Ferrer, C., Jarne, J. I. & Lainez, J. A. (2009). The impact of IFRS on the European 

 union: Is it related to the accounting tradition of the countries? Journal of Applied 

 Accounting Research, 10(1), ss. 33-55. 

 

Chatham, M. D. (2008). Assessing the extent of compliance with international accounting 

 standards. Journal of International Business Research, 7(1), ss. 61-90. 

 

Chih, H., Shen, C. & Kang, F. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and 

 earnings management: Some international evidence. Journal of Business Ethics, 

 79(1/2), ss. 179-198. 

 

Christensen, B. H. (2012). Why do firms rarely adopt IFRS voluntarily? Academics find 

 significant benefits and the costs appear to be low. Review of Accounting Studies, 

 17(3), ss. 518-525. 

 

Cowton, C. J. (2011). Putting creditors in their rightful place: Corporate governance and 

 business ethics in the light of limited liability. Journal of Business Ethics, 102(1), ss. 

 21-32.  

 

Dansell, R. & Phillips, D. (2011). Koncernredovisning i praktiken. 6. uppl., Stockholm: 

 Bonnier utbildning. 

 

Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. 2. uppl., Maidenhead: Mc 

 Graw-Hill Education. 

 

Donnelly, S. (2007). The International Accounting Standards Board. New Political Economy, 

 (1)12, ss. 117-124. 

 

Doupnik, T. S. & Perera, H. (2015). International accounting. 4. uppl., New York: McGraw-

 Hill. 

 

Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: social values and organizational 

 behavior. Pacific Sociological Review, 18(1), ss. 122-136. 

 

Drefeldt, C. & Törning, E (2013). Finansiell rapportering enligt K3 och K2. 2. uppl., Lund: 

 Studentlitteratur AB. 

 

Edenholm, P. & Göransson, M. (2006). Financial Accounting Sweden. I Fagerström, A., 

 Lundh, S. & Linköpings Universitet. Ekonomiska institutionen. (red.) Financial 

 accounting in Nordic Countries. Linköping: Btj, ss. 139-152. 

 

Elias, R. Z. (2004). The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings 

 management. Managerial Auditing Journal, 19(1), ss. 84-98. 

 



 

 - 61 - 

Fagerström, A., Lundh, S. & Linköpings universitet. Ekonomiska institutionen. (2006). 

 Financial accounting in the Nordic countries. Linköping: LiU School of Management, 

 Linköping University. 

 

FAR (2016) Redovisa rätt: K1. 

http://www.faronline.se/Dokument/rattserien/redovisaratt/k/rr_k1/?query=k1  

[2017-03-09] 

 

FAR-Online (2016) Om FAR-Online. http://www.faronline.se/Om-FAR-Online/ [2017-04-13] 

 

FAR AB (2016) Det här är FAR. https://www.far.se/om-far/det-har-ar-far/ [2017-04-13] 

 

Fassin, Y. (2009). The stakeholder model refined. Journal of Business Ethics, 84(1), ss. 113-

 135. 

 

Fassin, Y. (2010). A dynamic perspective in freeman's stakeholder model. Journal of Business 

 Ethics, 96(1), ss. 39-49.  

 

Florou, A. & Kosi, U. (2015). Does mandatory IFRS adoption facilitate debt financing? 

 Review of Accounting Studies, 20(4), ss. 1407-1456.  

 

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. 

 

Friberg, R. (2006). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 1. 

 uppl., Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gastón, S. C., García, C. F., Jarne, J. I. J. & Laínez Gadea, J. A. (2010). IFRS adoption in 

 Spain and the United Kingdom: Effects on accounting numbers and relevance. 

 Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 26(2), 

 ss. 304-313.  

 

Guerreiro, M. S., Rodrigues, L. L. & Craig, R. (2012). Voluntary adoption of international 

 financial reporting standards by large unlisted companies in Portugal - institutional 

 logics and strategic responses. Accounting, Organizations and Society, 37(7), ss. 482-

 499.  

 

Haller, A. & Kepler, J. (2002). Financial accounting developments in the European Union: 

 Past events and future prospects. European Accounting, 11(1), ss. 153-190. 

 

Halvorsen, K. & Andersson, S. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hamberg, M., Paananen, M. & Novak, J. (2011). The adoption of IFRS 3: The effects of 

 managerial discretion and stock market reactions. European Accounting Review, 

 20(2), ss. 263-288. 

 

Harding, J. (2013). Qualitative data analysis from start to finish. London: SAGE.  

 

Hess, D. R. (2004). How to write an effective discussion. Respiratory Care, 49(10), ss. 1238-

 1241. 

 

http://www.faronline.se/Om-FAR-Online/
https://www.far.se/om-far/det-har-ar-far/
https://www.far.se/om-far/det-har-ar-far/


 

 - 62 - 

Hoogendoorn, M. (1996) Accounting and taxation in Europe – a comparative overview. 

 European Accounting Review, 5(Supl), ss. 783–794. 

 

Höst, M. Regnell, B. & Runesson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund: 

 Studentlitteratur AB. 

 

IASB. (2010). Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. London: IFRS 

 Foundation. 

 

IASB (2015). Exposure Draft ED/2015/3 Conceptual Framework for Financial Reporting. 

 London: IFRS Foundation. 

 

IFRS Foundation (2016). Who we are and what we do. London: IFRS Foundation 

 http://www.ifrs.org/About-us/Documents/Who-We-Are-English.pdf [2017-03-05] 

 

Jeanjean, T. & Stolowy, H. (2008). Do accounting standards matter? An exploratory analysis 

 of earnings management before and after IFRS adoption. Journal of Accounting and 

 Public Policy, 27(6), ss. 480-494. 

 

Jermakowicz, E. K. (2004). Effects of adoption of International Financial Reporting Standards 

 in Belgium: the evidence from BEL-20 companies. Accounting in Europe, 1(1), ss. 

 51–70. 

 

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Johansson, G. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

 metod. 1. uppl., Malmö: Liber. 

 

Johansson, K. (2010). Substance over form: en redovisningsrättslig studie. Diss. Stockholm: 

 Jure Förlag AB. 

 

Johansson, S. & Runsten, M. (2005). Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt : Mål, 

 samband och mätmetoder. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

 

Kaler, J. (2009). An optimally viable version of stakeholder theory. Journal of Business 

 Ethics, 86(3), ss. 297-312.  

 

Kang, W. (2013). The impact of mandatory IFRS adoption on the earnings-returns relation. 

 Applied Financial Economics, 23(13), ss. 1137-1143.  

 

Kim, J., Tsui, J. S. L. & Yi, C. H. (2011). The voluntary adoption of international financial 

 reporting standards and loan contracting around the world. Review of Accounting 

 Studies, 16(4), ss. 779-811. 

 

LeCompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic 

 research. Review of Educational Research, 52(1), ss. 31-60.  

 

Lönnqvist, R. (2011). Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. 5. [uppdaterade] uppl., 

 Lund: Studentlitteratur. 

 

Lönnqvist, R. (2012). Årsredovisning i koncerner. 6. [utök. och rev.] uppl., Lund: 

 Studentlitteratur. 

http://www.ifrs.org/About-us/Documents/Who-We-Are-English.pdf


 

 - 63 - 

Marton, J. (2016). Är svensk redovisning smittad av IFRS? Balans, 4 November. 

 http://www.tidningenbalans.se/kronika/ar-svensk-redovisning-smittad-av-ifrs/  

 

Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar: med stöd av IT och 

 Internet. Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Paananen, M., Renders, A. & Blomkvist, M. (2016). Causes and consequences of 

 improvements in the information environment for Swedish small and mid-sized firms. 

 Accounting in Europe, 13(1), ss. 21-42.  

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

 rapportera en undersökning. 4. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

 

PwC (2015). Koncernredovisning 2015: Exempel enligt IFRS – IFRS Värdet AB. [skrift].

 https://www.pwc.se/sv/redovisning/assets/pdf/koncernredovisning.pdf [2017-05-13] 

 

PwC (2016). Väsentliga skillnader mellan K3 och IFRS.  

 http://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/vasentliga-skillnader-mellan-k3-ifrs.html 

 [2017-02-17] 

 

Redovisningsutredningen (2014). Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 

 2014:22). Stockholm: Regeringskansliet. 

 

Riahi-Belkaoui, A. (2004). Accounting theory. 5. uppl., London: Thomson 

 

Rienecker, L., Stray Jørgensen, P., Hedelund, L. & Lagerhammar, A. (2008). Att skriva en bra 

 uppsats. 2. uppl., Malmö: Liber. 

 

Seay, S. S. (2014). The economic impact of IFRS - a financial analysis perspective. Academy 

 of Accounting and Financial Studies Journal, 18(2), ss. 119-140. 

 

Segesten, K. (2012). Användbara texter. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats: vägledning för 

 litteraturbaserade examensarbeten. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 47-56. 

 

Shocker, A. D. & Sethi, S. P. (1973). An approach to incorporating societal preferences in 

 developing corporate action strategies. California Management Review, 15(4), ss. 97-

 105.  

 

Shortridge, R. T. & Myring, M. (2004). Defining Principles-Based. Accounting Standards. 

 The CPA Journal, 74(8), ss. 34-37. 

 

SRF Konsulterna (2016) Bokföringsnämndens K-regelverk.  

 http://www.srfredovisning.se/bokforingsnamndens-k-regelverk/ [2017-03-08] 

 

Starrin, B. & Svensson, P. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Strand, R. & Freeman, R. E. (2015). Scandinavian cooperative advantage: The theory and 

 practice of stakeholder engagement in Scandinavia. Journal of Business Ethics, 

 127(1), ss. 65-85.  

http://www.tidningenbalans.se/kronika/ar-svensk-redovisning-smittad-av-ifrs/
http://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/vasentliga-skillnader-mellan-k3-ifrs.html
http://www.srfredovisning.se/bokforingsnamndens-k-regelverk/


 

 - 64 - 

Subramanyam, K. R. (2014). Financial statement analysis. 11. uppl., New York: McGraw-

 Hill Education. 

 

Van Hulle, K. (1993). Harmonization of accounting standards in the EC: Is it the beginning or 

 is it the end? European Accounting Review, 2(2), ss. 387- 396. 

 

Whittington, G. (2008). Harmonization or discord? the critical role of the IASB conceptual 

 framework review. Journal of Accounting and Public Policy, 27(6), ss. 495-502.  

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Yin, R. K. & Retzlaff, J. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: 

 Studentlitteratur. 



 

 - 65 - 

Redovisningsstandarder 
 

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar.  

 

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering.  

 

IAS 36 Nedskrivningar.  

 

IAS 38 Immateriella tillgångar. 

 

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.  

 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter.  

 

IFRS 3 Rörelseförvärv. 

 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.  

 

IFRS 13 Värdering till verkligt värde. 
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Bilaga 1 
 

Koncern X 
 

(Belopp i tkr) 
 

  KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2016  

Intäkter 3,105,000  

Produktions- och driftskostnader (2,840,000) 

Bruttoresultat 265,000  

  
Försäljnings- och administrationskostnader (70,000) 

FoU-kostnader (40,000) 

Avskrivningar  (8,100) 

Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 30,000  

Rörelseresultat 176,900  

  
Finansiella intäkter 5,000  

Finansiella kostnader (15,000) 

Resultat efter finansiella poster 166,900  

  
Skatt på årets resultat -  

Årets resultat 166,900  

 
 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 2016  

Årets resultat 166,900  

  
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen -  

Vinst från värdeförändring avseende finansiella tillgångar som kan säljas 10,000  

 
  

Summa totalresultat 176,900  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

(Belopp i tkr) 
 
Tillgångar 

 Anläggningstillgångar: 2016  

Materiella Anläggningstillgångar 175,000  

Förvaltningsfastigheter 127,400  

Immateriella anläggningstillgångar 79,500  

Uppskjutna skattefordringar 35,000  

Finansiella anläggningstillgångar 85,000  

Andra långfristiga fodringar 145,000  

Summa fasta tillgångar 646,900  

  
Omsättningstillgångar: 2016  

Projekt- och Exploateringsfastigheter 255,000  

Varulager 5,000  

Kundfordringar 350,000  

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 200,000  

Finansiella instrument, kortfristiga -  

Övriga kortfristiga fodringar 40,000  

Kassa och bank  105,000  

Summa omsättningstillgångar 955,000  

  Summa tillgångar 1,601,900.0  

  Skulder och eget kapital 
 Eget kapital: 2016  

Aktiekapital 55,000  

Övrigt tillskjutet kapital 255,000  

Balanserade vinstmedel  40,000  

Reserver 10,000 

Årets resultat 166,900 

Summa eget kapital 526,900  

  
Långfristiga skulder: 2016  

Långfristiga räntebärande skulder 270,000  

Uppskjutna skatteskulder 65,000  

Övriga långfristiga skulder 110,000  

Övriga avsättningar 100,000  

Summa långfristiga skulder 275,000  

  
Kortfristiga skulder: 2016  

Kortfristiga räntebärande skulder 145,000  

Leverantörsskulder 250,000  

Aktuella skatteskulder 65,000  

Övriga kortfristiga skulder 65,000  

Fakturerade men ej upparbetade intäkter 165,000  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110,000  

Summa skulder 800,000  

  Summa skulder och eget kapital 1,601,900.0  
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Not 1: Finansiella tillgångar och finansiella skulder 

(Belopp i tkr) 
      

I denna not presenteras information om koncernens finansiella instrument, vilket inkluderar: 

 en översikt över samtliga finansiella instrument som innehas. 

 specificerad information om varje klass av finansiella instrument. 

 information om värderingar till verkligt värde (PwC 2015, s. 46).  
 
Koncernen innehar följande finansiella instrument (PwC 2015, s. 46): 

 

Finansiella tillgångar Not 

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
övrigt 

totalresultat 

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen 

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
upplupet 

anskaffningsvärde 

Summa 

Kundfordringar och andra 
fordringar 

5(a) - - 40,000 40,000 

Investeringar som hålls till 
förfall  

-  - - 0 

Finansiella tillgångar som kan 
säljas 

5(b) 45,000 - - 45,000 

Finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via 
resultaträkningen 

 

-  - - 0 

Derivatinstrument 

 

-  - - 0 

Likvida medel 

 

-  - 145,000 145,000 

Summa 

 

45,000 - 185,000 230,000 

 

Finansiella skulder Not 

Derivat 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen 

Derivat som 
används för 

säkringsändamål 

Skulder 
värderade till 

upplupet 
anskaffningsvärde 

Summa 

Leverantörsskulder 5(c) - - 250,000 250,000 

Upplåning 5(d) - - 415,000 415,000 

Övriga skulder 
   

65,000 65,000 

Derivatinstrument 
 

- - - 0 

Summa 
 

0 0 730,000 730,000 

 
1(a) Kundfordringar och andra fordringar 

 

 
 

Omsättnings 
tillgångar 

Anläggnings 
tillgångar 

Summa 

Kundfordringar 

 

350,000 - 350,000 

Övriga fordringar 

 

40,000 145,000 185,000 

Summa 

 

390000 145,000 535,000 

 
Klassificering av kundfordringar och andra fordringar 
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor eller tjänster inom 
ramen för koncerns löpande verksamhet. Fordringar är icke-derivata finansiella tillgångar 
med fastställda eller fastställbara betalningar. Om en inbetalning av en fordran förväntas 
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inom ett år klassificeras tillgången som en omsättningstillgång. Om inbetalning inte förväntas 
inom ett år, redovisas tillgången som en anläggningstillgång. Kundfordringarna förfaller 
generellt till betalning inom 30 dagar. Därför har samtliga kundfordringar klassificerats som 
omsättningstillgångar (PwC 2015, s. 47).  
 
Verkligt värde för kundfordringar och andra fordringar 
Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar respektive övriga fordringarna motsvarar 
de redovisade värdena. Detta eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. För 
majoriteten av koncernens långfristiga fordringar skiljer sig inte de verkliga värdena väsentligt 
från de redovisade värdena (PwC 2015, s. 48).  
 
Beräkningar av de verkliga värdena har baserats på kassaflöden, diskonterade med den 
aktuella utlåningsräntan. Detta klassificeras som nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, eftersom 
metoden innefattar icke-observerbara indata (PwC 2015, s. 48). 
 
Nedskrivningar 
Inga nedskrivningar har gjorts under det aktuella räkenskapsåret. 
 
1(b) Finansiella tillgångar som kan säljas 
 
Koncern har följande finansiella tillgångar som kan säljas: 

 

Anläggningstillgångar 

Noterade värdepapper 
 

Aktier 45,000 

Obligationer -  

Preferensaktier -  

Onoterade värdepapper 
 

Aktier -  

Obligationer -  

Preferensaktier -  

 
Klassificering av finansiella tillgångar som kan säljas 
Investeringar i värdepapper klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas när de inte 
har fastställda löptider och/eller fastställbara betalningar samt när företagsledningen har för 
avsikt att behålla dem på medellång till lång sikt. Vidare ingår finansiella tillgångar som inte 
klassificerats i någon av de andra kategorierna (verkligt värde via resultaträkningen, låne- 
och kundfordringar eller investeringar som hålls till förfall) i kategorin för finansiella tillgångar 
som kan säljas (PwC 2015, s. 49) 
 
Finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar i rapporten över finansiell ställning 
om de inte förfaller inom ett år eller om avsikten är att avyttra dem inom ett år efter utgången 
av rapporteringsperioden (PwC 2015, s. 49).  
 
Belopp som redovisas i resultaträkningen och i övrigt totalresultat 
Under året har följande vinster/förluster redovisats i resultaträkningen och i övrigt 
totalresultat. 

 Redovisat i resultaträkningen: 0 tkr 

 Redovisat i övrigt totalresultat: 10 000 tkr (PwC 2015, s. 50).  
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Verkligt värde, nedskrivning och riskexponering 
Det verkliga värdet på finansiella instrument baseras på det noterade marknadspriset på 
balansdagen (indata på Nivå 1). Det noterade marknadspriset som använts för koncernens 
finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen (PwC 2015, s. 50). 
 
Inga av koncernens finansiella tillgångar som kan säljas är förfallna eller nedskrivna. 
Samtliga finansiella tillgångar som kan säljas är noterade i svenska kronor. För information 
om koncernens riskexponering avseende finansiella instrument hänvisas till not 6 (PwC 
2015, s. 50). 
 
1(c) Leverantörsskulder 
 
Leverantörsskulder är ställda utan säkerhet och betalas vanligtvis inom en period om 30 
dagar (PwC 2015, s. 51).  
 
Verkligt värde för leverantörsskulder: 
Det verkliga värdet på leverantörsskulder motsvarar det redovisade värdet i rapporten över 
finansiell ställning. Detta eftersom samtliga leverantörsskulder är kortfristiga (PwC 2015, s. 
51).  
 
1(d) Upplåning 

 

Lån med ställda säkerheter* 

 

Kortfristiga Långfristiga Summa 

Checkräkningskredit 

 

145,000 - 145,000 

Banklån 

 

-  270,000 270,000 

Obligationslån 

 

-  - 0 

Andra lån 

 

65,000 110,000 175,000 

Summa 

 

210,000 380,000 590,000 

 
Verkligt värde för upplåning 
För samtliga av koncernens lån, motsvarar de redovisade värdena på lånen de verkliga 
värdena eftersom räntan är i nivå med aktuella marknadsräntor eller på grund av att lånet är 
kortfristig (PwC 2015, s. 54). 
 
Det verkliga värdet för skulderna har beräknats genom användning av kassaflöden 
diskonterade till den aktuella låneräntan. Denna metod är att klassificera som nivå 3 i verkligt 
värdehierarkin (PwC 2015, s. 54).  
 
Riskexponering 
För information om koncernens exponering för risker avseende skulder hänvisas till not 6 
(PwC 2015, s. 54).  
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Not 2: Goodwill vid rörelseförvärv 

(Belopp i tkr) 
   

2(a) Sammanfattning av rörelseförvärvet 
 
Den 1 januari år 2016 förvärvade Koncern X 100 procent av aktiekapitalet i Bygg X AB, ett 
företag verksamt inom byggbranschen. Syftet med förvärvet är att öka koncernens 
marknadsandel i den aktuella branschen och komplettera koncernens befintliga 
byggverksamhet (PwC 2015, s. 123).  
 
Nedan framgår uppgifter om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar samt goodwill (PwC 
2015, s. 123):  

 
Köpeskilling 

 
Likvida medel 30,000 

Stamaktier som emitterats 40,000 

Villkorad köpeskilling 0 

Summa köpeskilling 70,000 

 
Nedan framgår de identifierbara tillgångarna och skulderna som redovisas till följd av 
förvärvet (PwC 2015, s. 123): 

 

Typ av tillgång/skuld 
Verkligt 

värde 

Likvida medel 7,000 

Kundfordringar 5,000 

Varulager 4,000 

Maskiner och inventarier 16,000 

Immateriella tillgångar: varumärke 30,000 

Leverantörsskulder -8,000 

Banklån -14,000 

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 40,000 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 

Goodwill** 30,000 

Förvärvade nettotillgångar 70,000 

** Goodwill är hänförlig till det förvärvade företagets förväntade framtida intäkter. Ingen del 
av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill (PwC 2015, s. 123). 
 
2(b) Intäkter och resultat i förvärvad rörelse 
 
Det förvärvade företaget bidrog med intäkter om totalt 15 000 tkr samt en nettovinst på 5 000 
tkr till koncernen från och med förvärvstidpunkten, vilken är belägen till rapportperiodens 
första dag, den 1 januari år 2016 (PwC 2015, s. 124). 
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Not 3: Immateriella tillgångar 

(Belopp i tkr) 
   

Räkenskapsåret 2016 
Intern upparbetade 

immateriella tillgångar* 
Andra immateriella 

tillgångar** 

Ingående redovisat värde 0 0 

Uppskrivningar 0 0 

Inköp/internt upparbetade 55,000 0 

Förvärv av rörelse  0 30,000 

Nedskrivningar *** 0 0 

Avskrivningar -5,500 0 

Utgående redovisat värde 49,500 30,000 

 

Per den 31 december 2016 
  

Anskaffningsvärde  55,000 30,000 

Ackumulerade av- och nedskrivningar 5,500 0 

Redovisat värde 49,500 30,000 

* Består av aktiverade utvecklingsutgifter för programvara som avser en internt upparbetad 
immateriell tillgång.  
** Består av goodwill från rörelseförvärv.  
*** För perioden har inga nedskrivningar eller omvärderingar gjorts som kan påverka 
rapporten över totalresultat (PwC 2015, s. 65).  
 
3(a) Avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder 
 
Koncernen använder sig av linjär avskrivning för immateriella tillgångar med bestämbar 
nyttjandeperiod. För respektive kategori av immateriella tillgångar tillämpas följande 
nyttjandeperiod (PwC 2015, s. 66): 

 

Typ av tillgång Nyttjandeperiod Avskrivningssats 

- Egenupparbetad programvara 10 år 10 % 

 
För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod testar Koncern X årligen för 
nedskrivningsbehov (PwC 2015, s. 66).  
 
3(b) Väsentliga antaganden för immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod 
 
Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod utgörs av goodwill från 
rörelseförvärv (se not 2). Redovisat goodwill utgörs av förväntade framtida intäkter (30 000 
tkr). Det förvärvade företaget är väletablerat och förväntas generera höga framtida 
kassaflöden. Tillgänglig information stödjer koncernens antagande om att kunna erhålla 
framtida ekonomiska fördelar. En analys av studier om trender på den aktuella marknaden 
och avseende trender bland konkurrenter visar att verksamheten kommer att generera 
kassaflöden för koncernen under en obestämbar period. Goodwill redovisas därför till 
anskaffningsvärde utan avskrivningar, men prövas för nedskrivning i enlighet med IFRS 
(PwC 2015, s. 169). 
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3(c) Kostnadsförda forsknings- och utvecklingsutgifter 
Koncern X forskar om ekologiska material som kan komma att ersätta de material som för 
närvarande används inom byggverksamheten. Under räkenskapsåret har koncernen haft 
totalt 95 000 tkr i utgifter hänförliga till forskning och utveckling. Av detta belopp avser 40 000 
tkr forskningsutgifter avseende ekologiska material, vilka redovisas i resultaträkningen som 
FoU-kostnader (PwC 2015, s. 65).  
 
3(d) Väsentliga antaganden avseende nyttjandeperiod för programvara 
 
Koncernen har nyligen avslutat utvecklingsarbetet av en programvara som används för att 
effektivisera och förbättra processen vid fakturering av kunder under pågående arbeten. Det 
redovisade värdet per den 31 december år 2016 är 49 500 tkr (2015 – noll). Koncernen 
bedömer att nyttjandeperioden är 10 år, detta utifrån bedömning av den tekniska 
utvecklingen för liknande tillgångar på marknaden. Den faktiska nyttjandeperioden kan 
emellertid vara kortare eller längre beroende på den tekniska utvecklingen samt olika 
konkurrenters agerande. Om nyttjandeperioden istället hade varit 5 år skulle det redovisade 
värdet per den 31 december 2016 vara 44 000 tkr. Om nyttjandeperioden istället hade varit 
15 år skulle det redovisade värdet på tillgången uppgå till 51 000 tkr (PwC 2015, s. 66).  
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Not 4: Förvaltningsfastigheter  

(Belopp i tkr) 
    

Anläggningstillgångar - till verkligt värde 

Ingående balans per den 1 januari 0 

Inköp 100,000 

Uppskrivning 30,000 

Ack. avskrivningar och nedskrivningar 
 

Avskrivningar 2,600 

Nedskrivningar 0 

Klassificerats som innehav för försäljning eller utrangerats 0 

Utgående balans per 31 december 127,400 

 
4(a) Redovisade belopp i resultaträkningen avseende förvaltningsfastigheter (PwC 
2015, s. 64).  

 
Resultaträkning 

  
 

Hyresintäkter -15,000 

Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter -5,000 

Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter -1,000 

Vinster(+) och förluster(-) från justeringar av verkligt värde 30,000 

 
4(b) Avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder 
 
Koncernen använder sig av linjär avskrivning för materiella anläggningstillgångar med 
bestämbar nyttjandeperiod. För förvaltningsfastigheter, som i huvudsak består av 
hyresfastigheter, bedöms nyttjandeperioden vara 50 år vilket innebär en avskrivningssats på 
2 procent per år (PwC 2015, s. 63). 
 
4(c) Värderingsgrund för förvaltningsfastigheter värderade till verkligt värde 
 
Förvaltningsfastigheter, huvudsakligen hyresfastigheter, innehas för långsiktig uthyrning och 
används inte av koncernen. Dessa redovisas till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde 
redovisas i resultaträkningen. På basis av den rådande prisutvecklingen på marknaden samt 
förväntade framtida kassaflöden bedöms marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter uppgå 
till 130 mkr. Fastighetsvärderingen är utförd av både interna värderare inom koncernen samt 
med hjälp av en extern oberoende värderingsman (PwC 2015, s. 64). 
 
4(c) Väsentliga antaganden - värdering till verkligt värde 
 
Information om värderingen av förvaltningsfastigheterna lämnas i not 5 (PwC 2015, s. 64). 
 
4(d) Avtalsenliga förpliktelser 
 
Koncernen har inga avtalsenliga förpliktelser att utföra reparationer eller underhåll (PwC 
2015, s. 64). 
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4(e) Leasingavtal 
Ett flertal av koncernens förvaltningsfastigheter leasas till hyresgäster under långfristiga 
operationella leasingavtal. Hyresgästerna betalar leasingavgifter månadsvis (PwC 2015, s. 
64). 
 
Minimileaseavgifterna som erhålls avseende förvaltningsfastigheter är följande (PwC 2015, 
s. 64): 

 
Framtida minimileaseavgifter 

 
2016 

Inom 1 år 
 

4,000 

Mellan 1 och 5 år 
 

9,000 

Över 5 år 
 

2,000 
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Not 5: Beräkning av verkligt värde 

(Belopp i tkr) 
      

5(a) Hierarki för verkligt värde 
 
Nedan beskrivs de uppskattningar och bedömningar som koncernen gjort då verkligt värde 
beräknats för icke-finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde i rapporten över 
finansiell ställning. För att visa på tillförlitligheten i de indata som använts för dessa 
beräkningar, har koncernen klassificerat tillgångarna utifrån de tre nivåer som gäller enligt 
IFRS:s hierarki för verkligt värde. 

 
Per den 31 december 2016 Not Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Förvaltningsfastigheter 3(b) 
  

130,000 130,000 

 
5(b) Värderingstekniker som har använts vid värderingen av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde enligt Nivå 2 och Nivå 3 
 
Koncernen anlitar årligen inför varje bokslut externa, oberoende fastighetsvärderare som 
värderar koncernens förvaltningsfastigheter. Detta för att komplettera de interna värderingar 
som görs inom koncernen. De oberoende värderingsmännens bedömning beaktas sedan vid 
fastställandet av det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten. 
 
Den bästa bevisningen för fastställandet av en tillgångs verkliga värde är det aktuella priset 
på en identisk tillgång som handlas med på en aktiv marknad (Nivå 1). I de fall sådan 
information inte finns tillgänglig, beaktar koncernen annan information vid sin bedömning. 
Annan information kan utgöras av aktuella priser avseende andra typer av jämförbara 
tillgångar som handlas med på en aktiv marknad eller priser i nyligen genomförda 
transaktioner för jämförbara fastigheter på en mindre aktiv marknad, justerade för att 
återspegla eventuella skillnader (Nivå 2). Även prognostiserade diskonterade kassaflöden 
under kalkylperioden baserade på tillförlitliga uppskattningar av framtida kassaflöden 
används för att fastställa det verkliga värdet (Nivå 3). 
 
Vid bedömning av verkligt värde har för samtliga förvaltningsfastigheter används indata av 
Nivå 3 i verkligt värdehierarkin. Detta eftersom inga förvaltningsfastigheter innehas för 
försäljning. Det verkliga värdet återspeglar de löpande hyresinkomster som 
förvaltningsfastigheterna generar. 
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Not 6: Riskhantering (finansiella instrument) 

(Belopp i tkr) 
     

I denna not förklaras koncernens exponering mot eventuella finansiella risker samt hur dessa 
risker kan komma att påverka koncernens framtida finansiella resultat (PwC 2015, s. 107). 
 
Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning. Finansavdelningen 
identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i enlighet med riktlinjer som fastställs av 
styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga riktlinjer för den övergripande riskhanteringen men 
även för särskilda områden, såsom marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk (PwC 2015, s. 
107). 
 
6(a) Marknadsrisk 
 
Ränterisk 
Koncernens största ränterisk uppstår genom långfristig upplåning med rörlig ränta. Detta 
exponerar koncernen för ränterisk avseende kassaflöden. Koncernens mål är att ha minst 
50% av sina lån till fast ränta (PwC 2015, s. 109). 
 
Koncernens upplåning till fast ränta samt fordringar till fast ränta redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. Dessa är därför inte föremål för ränterisk eftersom varken det redovisade 
värdet eller framtida kassaflöden varierar på grund av förändringar i marknadsräntan (PwC 
2015, s. 109). 
 
Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta eller kontraktsenliga 
ränteomförhandlingar är vid slutet av den aktuella rapportperioden följande (PwC 2015, s. 
110). 

 
Lån till fast ränta 

 Fast ränta – räntejusterings tidpunkter: 
 

- Mindre än 6 månader - 

- Mellan 6 till 12 månader 65,000 

- Mellan 1 till 5 år 175,000 

- Över 5 år - 

 
Prisrisk 
Koncernens exponering för prisrisk uppstår från det värdepappersinnehav som koncernen 
har, vilket klassificeras som finansiella instrument som kan säljas. För att hantera den prisrisk 
som uppstår genom placeringar i aktier har koncernen som mål att sprida sina placeringar. 
Koncernens aktieplaceringar består av noterade aktier (PwC 2015, s. 111). 
 
I tabellen nedan sammanfattas effekten av ökningen av aktiekursen på 28,5 procent på 
koncernens egna kapital och på årets resultat för perioden (PwC 2015, s. 111).  

 

 
Påverkan på årets resultat Påverkan på eget kapital 

Värdeökning 28,5 % 10,000 10,000 

 
Årets resultat efter skatt ökar med 10 000 tkr till följd av vinsten från omvärdering till verkligt 
värde. Andra komponenter i eget kapital ökar till följd av vinsten på aktier som klassificerats 
som tillgångar som kan säljas(PwC 2015, s. 111).  
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För information om de belopp som redovisas i resultaträkningen och i övrigt totalresultat för 
värdepappersinnehav som innehas av koncernen hänvisas till not 1 (PwC 2015, s. 111).  
 
6(b) Kreditrisk 
 
Riskhantering 
Kreditrisk hanteras på koncernnivå (PwC 2015, s. 112). 
 
Om den finansiella tillgången eller skulden har kreditbedömts av oberoende värderare, 
används dessa bedömningar. I de fall då oberoende kreditbedömning saknas görs en 
riskbedömning av kreditvärdighet där finansiell ställning, historiska erfarenheter samt andra 
faktorer beaktas (PwC 2015, s. 112).  
 
Avseende försäljningen av varor eller tjänster krävs kontant betalning eller betalning med ett 
vanligt förekommande kreditkort. Detta för att minska kreditrisken. För koncernen finns ingen 
hög koncentration av kreditrisker, varken mot enskilda kunder, särskilda branscher eller 
specifika regioner (PwC 2015, s. 112).  
 
Investeringar utgörs av värdepappersinnehav, vilka anses ha medel till hög risk. 
Kreditvärdigheten för dessa investeringar följs upp kontinuerligt för att upptäcka eventuella 
försämringar (PwC 2015, s. 112).  
 
Säkerheter 
Gällande vissa kundfordringar erhåller koncernen säkerheter i form av garantier eller andra 
skriftliga åtaganden från företagen. Dessa kan tas i anspråk om motparten hamnar i dröjsmål 
med betalning enligt villkoren i avtalet (PwC 2015, s. 112).  
 
Kreditkvalitet 
Kreditkvaliteten för finansiella tillgångar, som inte är förfallna till betalning eller i behov av 
nedskrivning, bedöms utifrån extern kreditrating, om sådan finns tillgänglig. Vid de fall extern 
kreditrating inte finns görs en bedömning utifrån partens historik (PwC 2015, s. 113). 

 
Kundfordringar 

 
Parter med extern kreditrating 

 
A (hög) 150,000 

B (medel) 100,000 

C (låg) 0 

Parter utan extern kreditrating** 
 

Grupp 1 (nya kunder) 25,000 

Grupp 2 (befintliga kunder) 75,000 

Summa 350,000 

 
Bankmedel och bankinlåning 

 A 145,000 

Summa 145,000 

 
Finansiella instrument som klassificerats som tillgångar som kan säljas 

A 45,000 

Summa  45,000 
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6(c) Likviditetsrisk 
 
Koncernen säkerställer att det finns tillräckligt med likvida medel för att klara av den löpande 
verksamheten genom en försiktig likviditetshantering. Samtidigt säkerställs att det även 
tillräckligt med utrymme på avtalade krediter så att betalning av skulder kan ske när dessa 
förfaller. På balansdagen hade koncernen likvida medel på 145 000 tkr och även många 
tillgångar som snabbt kan omsättas i kassamedel, för hantering av eventuell likviditetsrisk 
(PwC 2015, s. 115).  
 
Ledningen gör bedömningar utifrån rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv (vilka 
inkluderar outnyttjade krediter) och likvida medel baserade på förväntade kassaflöden. 
Analyserna utförs med beaktande av de riktlinjer och begränsningar som koncernledningen 
upprättat. Begränsningarna varierar mellan olika regioner och hänsyn tas till likviditeten på 
olika marknader som koncernen är verksam på. Dessutom följer koncernen upp på 
balansräkningsbaserade likviditetsmått mot interna och externa krav samt upprättar 
skuldfinansieringsplaner (PwC 2015, s. 115).  
 
Koncernen har följande outnyttjade krediter per 31 december 2016 (PwC 2015, s. 115): 

 
Rörlig ränta 

Löper ut inom ett år (checkräkningskredit) 145,000 

Löper ut efter mer än ett år (banklån) 95,000 

 
Checkräkningskrediten kan utnyttjas när som helst men kan också avslutas av banken med 
kort varsel. Checkräkningskrediten är föremål för årlig omförhandling. Banklånen kan 
utnyttjas när som helst under förutsättning att koncernen har en oförändrad kreditvärdighet. 
Banklånen kan tas ut i svenska kronor och har genomsnittlig löptid på 10 år (PwC 2015, s. 
115).  
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Bilaga 2 
 

Koncern Y 
  (Belopp i tkr) 

  
 

  KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

 

2016  

Intäkter 

 

3,105,000  

Produktions- och driftskostnader 

 

(2,840,000) 

 
 

 
Bruttoresultat 

 

265,000  

 
 

 
Försäljnings- och administrationskostnader 

 

(70,000) 

FoU-kostnader 

 

(95,000) 

Avskrivningar 

 

(5,000) 

Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 

 
 

Rörelseresultat 

 

95,000  

 
 

 
Finansiella intäkter 

 

5,000  

Finansiella kostnader 

 

(15,000) 

Resultat efter finansiella poster 

 

85,000  

 
 

 
Skatt på årets resultat* 

 

-  

Årets resultat 

 

85,000  

 
 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 

2016  

Årets resultat 

 

85,000  

 
 

 
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen 

 

  

Vinst från värdeförändring avseende finansiella tillgångar som kan säljas 

 

-  

 
 

  

Summa totalresultat 

 

85,000  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

(Belopp i tkr) 
 

  Tillgångar 
 Anläggningstillgångar: 2016  

Materiella Anläggningstillgångar 175,000  

Förvaltningsfastigheter 98,000  

Immateriella anläggningstillgångar 27,000  

Uppskjutna skattefordringar 35,000  

Finansiella anläggningstillgångar 75,000  

Andra långfristiga fodringar 145,000  

Summa fasta tillgångar 555,000  

  Omsättningstillgångar: 2016  

Projekt- och Exploateringsfastigheter 255,000  

Varulager 5,000  

Kundfordringar 350,000  

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 200,000  

Finansiella instrument, kortfristiga -  

Övriga kortfristiga fodringar 40,000  

Kassa och bank  105,000  

Summa omsättningstillgångar 955,000  

  Summa tillgångar 1,510,000  

  Skulder och eget kapital 
 Eget kapital: 2016  

Aktiekapital 55,000  

Övrigt tillskjutet kapital 255,000  

Balanserade vinstmedel  40,000  

Årets resultat 85,000  

Summa eget kapital 435,000  

  Långfristiga skulder: 2016  

Långfristiga räntebärande skulder 270,000  

Uppskjutna skatteskulder 65,000  

Övriga långfristiga skulder 110,000  

Övriga avsättningar 100,000  

Summa långfristiga skulder 275,000  

  Kortfristiga skulder: 2016  

Kortfristiga räntebärande skulder 145,000  

Leverantörsskulder 250,000  

Aktuella skatteskulder 65,000  

Övriga kortfristiga skulder 65,000  

Fakturerade men ej upparbetade intäkter 165,000  
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 110,000  

Summa skulder 800,000  

  Summa skulder och eget kapital 1,510,000  
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Not 1: Finansiella instrument 

(Belopp i tkr) 
  

Långfristiga värdepappersinnehav 2016 

 
  

Ingående Anskaffningsvärden -  

Inköp 35,000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35,000  

  
Utgående ackumulerade avskrivningar -  

  
Utgående ackumulerade avskrivningar - 

 
  

Utgående restvärde enligt plan 35,000  

 
Värdepapper och andra finansiella tillgångar som anskaffats för att ha i besittning under en 
längre period värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Vid 
användning av denna värderingsmetod tillämpas det i sin helhet. Den finansiella tillgångens 
verkliga värde är på balansdagen 45 000 tkr. 
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Not 2: Goodwill 

(Belopp i tkr) 

  

Goodwill 2016 

 
  

Ingående Anskaffningsvärden -  

Årets inköp 30,000  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30,000  

  
Ingående avskrivningar -  

Årets avskrivningar - 3,000  

Utgående ackumulerade avskrivningar - 3,000  

  
Utgående ackumulerade nedskrivningar - 

  
Utgående restvärden enligt plan 27,000  

 
Nyttjandeperioden för goodwill anses vara 10 år då det förvärvade företaget har en god 
ekonomi och förväntas generera framtida ekonomiska fördelar till företaget i mer än 5 år. 
Den 1 januari 2016 förvärvades Bygg Y AB där moderbolaget äger 100 procent av aktierna i 
företaget. 
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Not 3: Förvaltningsfastigheter 

(Belopp i tkr) 

  

Förvaltningsfastigheter 2016 

 
  

Ingående Anskaffningsvärden -  

Årets Inköp 100,000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100,000  

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -  

Försäljning och utrangeringar - 

Årets avskrivningar - 2,000  

Utgående ackumulerade avskrivningar - 2,000  

  
Utgående ackumulerade nedskrivningar - 

  
Utgående restvärde enligt plan 98,000  

 
Företagsledningen har i enlighet med rådande prisutveckling på marknaden och förväntade 
framtida kassaflöden gjort en intern bedömning att marknadsvärdet uppgår till 130 000 tkr. 
Den värderingsmodell som använts för att beräkna det verkliga värdet är nuvärdemetoden. 
Ledningen har inte för avsikt att sälja fastigheterna under de kommande åren.  
 
Alla fastigheter inom koncernen klassificeras som förvaltningsfastigheter. Avskrivningstiden 
på fastigheterna bedöms vara 50 år. 
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