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Abstract 
 
The accounting area is constantly being refined in order to modernize and improve. As 

part of the harmonization process between IFRS and U.S. GAAP, the IASB and FASB 

are working on a joint project of changing revenue recognition. The cooperation gained 

momentum in 2002 and later in 2008, they published together a discussion paper for 

public comment. The work progressed and in 2010 they were therefore ready to issue an 

exposure draft; a proposal that was to be revised and issued in the new edition in 2011. 

 

The purpose of this study is to investigate the opinions of audit firms and standard setting 

bodies on the 2011 exposure draft for revenue recognition from contracts with customers. 

We also want to compare these opinions the two groups apart to see if they differ. The 

study is a qualitative content analysis where the empirical data consists of comment 

letters received from 22 respondents evenly split between audit firms and standard setting 

bodies. 

 

Judging by the comment letters from the respondents, the IASB and FASB have much 

work left to do before the standard can be considered ready to be issued. Most 

respondents are certainly pleased that the IASB and the FASB to develop a new common 

standard of revenues from contracts with customers, even if no one is entirely satisfied 

with the proposal submitted. Only two respondents are fully or partially against the 

proposal as they rather think it would have been enough to improve current standards. 

When comparing the audit firms to the standard setting bodies, we see that the audit firms 

generally have been slightly more positive about the IASB and FASBs exposure draft, 

although there is no significant difference between them. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Redovisningsområdet bearbetas ständigt för att moderniseras och förbättras. Som ett led i 

harmoniseringsprocessen mellan IFRS och US GAAP håller IASB och FASB på att 

arbeta med ett gemensamt projekt för att förändra regelverket för redovisning av intäkter. 

Samarbetet tog fart år 2002 och sedermera år 2008 publicerade man tillsammans ett 

diskussionsunderlag för allmänheten att kommentera. Arbetet fortskred och år 2010 var 

man följaktligen redo att utfärda ett förslag till standard; ett förslag som kom att revideras 

och ges ut i ny upplaga år 2011.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad revisionsbyråer och normgivande organ har 

för åsikter om 2011 års förslag till standard gällande redovisning av intäkter från kontrakt 

med kunder. Vi vill också jämföra dessa åsikter de båda grupperna emellan för att se om 

de skiljer sig åt. Studien är en kvalitativ innehållsanalys där den empiriska datan består 

utav remissvar från 22 stycken respondenter jämnt fördelade mellan revisionsbyråer och 

normgivande organ. 

 

Att döma av remissvaren från respondenterna har IASB och FASB mycket arbete kvar att 

göra innan standarden kan anses vara redo att utfärdas. De flesta respondenter är förvisso 

nöjda med att IASB och FASB utvecklar en ny gemensam standard gällande intäkter från 

kontrakt med kunder, även om ingen är helt nöjd med förslaget som lagts fram. Endast 

två respondenter är helt eller delvis emot förslaget, då de istället tycker att det hade räckt 

med att förbättra nuvarande standarder. Vid en jämförelse mellan revisionsbyråerna och 

de normgivande organen ser vi att revisionsbyråerna generellt varit lite mer positiva till 

IASB och FASBs förslag till standard, även om det inte är någon markant skillnad dem 

emellan. 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

Redovisning av intäkter är centralt för användare av finansiella rapporter vid bedömning 

av ett företags finansiella resultat och ställning (IFRS Foundation 2011b, s. 5). Synen på 

när och hur intäkter skall erkännas har dock varierat under årens lopp. På 1800-talet 

bestämdes vinsten i ett företag på grundval av förändringar i nettoförmögenheten. Detta 

avgjordes antingen genom redovisning till återanskaffningsvärde eller genom periodvisa 

bedömningar av tillgångarnas verkliga värde. Först någon gång efter första världskrigets 

slut började denna syn att förändras till att varje enskild intäkt måste realiseras. Den 

största anledningen till detta förändrade synsätt var den ökande betydelsen av långfristiga 

tillgångar i företagen. Dessa tillgångar var betydligt svårare att värdera än andra, varför 

också fastställandet av förändring i nettoförmögenhet komplicerades. I USA beskyllde 

man redovisningsprofessionen för att ha tillåtit företagen att värdera sina tillgångar 

överoptimistiskt, vilket man menat ha bidragit till den stora depressionen under 1930-

talet. Denna kritik ledde till att redovisarna antog ett mer konservativt synsätt och 

”realisering” blev ett begrepp inom intäktsredovisningen (Godfrey, Hodgson, Tarca, 

Hamilton & Holmes 2010, ss. 295-296). 

 

Idag finns ännu ingen enhetlig syn på hur redovisning av intäkter skall behandlas, varför 

kraven i de två stora regelverken, United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP), som ges ut av Financial Accounting Standards Board (FASB), 

och International Financial Reporting Standards (IFRS), som ges ut av International 

Accounting Standards Board (IASB), skiljer sig åt. Båda dessa regelverk anses dessutom 

vara i behov av förändring och förbättring. US GAAPs Accounting Standards 

Codification (ASC) Topic 605 använder sig av övergripande begrepp för 

intäktsredovisning, samtidigt som den innehåller flera branschspecifika krav som leder 

till att ekonomiskt likvärdiga transaktioner behandlas olika i redovisningen. IFRS i sin tur 

tillhandahåller förhållandevis lite vägledning gällande intäktsredovisning. Trots det kan 

dess två huvudsakliga standarder, International Accounting Standard (IAS) 18 Intäkter 

och IAS 11 Entreprenadavtal, vara svåra att förstå och tillämpa på mer komplicerade 

transaktioner. Dessutom ger de begränsad vägledning vad gäller viktiga saker såsom 

intäktsredovisning för kontrakt bestående av flera olika element (IFRS Foundation 

2011b, s. 5). 

 

Med detta i beaktning inledde IASB och FASB år 2002 ett samarbete med målsättningen 

att utveckla en ny standard som klargör principerna för erkännande av intäkter
1
. Den nya 

gemensamma standarden är därför tänkt att: 

 

                                                 
1
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBCon

tent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1175801890084#background [Hämtad 2012-03-23]. 
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a) eliminera inkonsekvenser och svagheter i existerande standarder och praxis för 

intäktsredovisning;  

b) tillhandahålla ett mer robust ramverk för att kartlägga problem förknippade med 

intäktsredovisning; 

c) förbättra jämförbarheten i intäktsredovisningens praxis mellan företag, branscher, 

länder och kapitalmarknader; samt 

d) förenkla upprättandet av finansiella rapporter genom att minska antalet krav för 

företagen att ta hänsyn till (IFRS Foundation 2011b, s. 5). 

 

För att uppfylla dessa mål publicerade IASB i december år 2008 ett tillsammans med 

FASB utarbetat diskussionsunderlag, ”Preliminary Views on Revenue Recognition in 

Contracts with Customers”, för att få in kommentarer från branschen. Över 200 remissvar 

med respons på de föreslagna förändringarna inkom. I diskussionsunderlaget föreslog 

IASB och FASB övergripande principer för en ny modell av kontraktsbaserad 

intäktsredovisning. Med kontraktbaserad intäktsredovisning avses redovisning av intäkter 

från varor och tjänster som regleras av kontrakt mellan parterna. Modellen utvecklades 

efter omfattande diskussioner av alternativa modeller för att mäta intäkter (IFRS 

Foundation 2011a, s. 9). 

 

Respondenterna var över lag positiva till utvecklandet av en omfattande modell som skall 

gälla för både IFRS och US GAAP. De flesta respondenter var också positiva till de 

erkännande- och värderingsprinciper som föreslogs i diskussionsunderlaget, vilka är 

grundstenarna för intäktsmodellen. I diskussionsunderlaget introducerades framför allt 

tanken om ett kontrakt innehållande krav på prestation innan det levererande företaget 

kan erkänna intäkten. Kravet bestod i att varan skall levereras och kontrollen övertas av 

kunden innan prestationen kan anses vara fullgjord. Det fanns dock vissa saker som 

respondenterna reagerade över i förslaget. Bland annat menade man att det skulle bli 

opraktiskt att identifiera separata åtaganden enbart på grundval av tidpunkt för överföring 

av vara eller tjänst, särskilt när flera varor eller tjänster levereras under en längre tid. Man 

ifrågasatte också användandet av kontrollbegreppet för att bestämma när en vara eller 

tjänst har överförts (IFRS Foundation 2011a, s. 9). 

 

IASB och FASB tog dessa åsikter i beaktning när man utarbetade sitt förslag till standard 

”Exposure Draft: Revenue from Contracts with Customers” som publicerades i juni 2010. 

Nära 1 000 remissvar kom in från olika branscher rörande detta förslag. Likt 

diskussionsunderlaget var många av respondenterna positivt inställda till grundstenarna 

för intäktsmodellen. Många ansåg dock att normgivarna ännu inte löst problemen med 

identifiering av separata åtaganden samt användandet av kontrollbegreppet, varför man 

krävde klargöranden på dessa punkter (IFRS Foundation 2011a, ss. 9-10). IASB och 

FASB fick därför återigen sätta sig ned vid skrivbordet och i november 2011 släppte man 

följaktligen ett uppdaterat förslag till standard ”Exposure Draft: Revenue from Contracts 

with Customers” (IFRS Foundation 2011b). 

 

Frågor rörande intäktsredovisning är bland de svåraste för normgivare och revisorer att 

hantera (Schipper, Schrand, Shevlin & Wilks 2009, s. 57; Wüstemann & Kierzek 2005, s. 

69). Olsen & Weirich (2010, s. 55) skriver också att den nya standarden troligtvis 
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kommer att få en betydande inverkan på hur företag redovisar sina intäkter i framtiden. 

Mot denna bakgrund är det därför intressant att studera vad respondenterna anser om 

2011 års uppdaterade förslag till standard som IASB och FASB har utvecklat, som ett led 

i arbetet mot en gemensam föreställningsram. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Henry och Holzmann (2009, s. 78) menar att det största problemet med dagens standarder 

för intäktsredovisning är att de saknar tydliga principer. De skriver att det är IASB och 

FASBs mål att klargöra dessa principer som gett upphov till arbetet med en ny standard 

för kontraktsbaserad intäktsredovisning. Wüstemann och Kierzek (2005, s. 70) påpekar 

att IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal är bland de äldsta standarderna i hela 

IFRSs ramverk. De menar att detta är anledningen till att de senaste trenderna inom 

internationell redovisning, såsom utvecklandet av enhetliga och principbaserade 

redovisningsstandarder samt den ökade användningen av tillgång/skuldsynen, inte 

återspeglas fullt ut i IFRSs nuvarande standarder för intäktsredovisning. I USA menar 

Schipper et al (2009, ss. 57-58) att FASBs Concepts Statements ger viss vägledning för 

hur intäkter skall redovisas. De skriver dock vidare att den mer detaljerade vägledningen, 

i brist på en övergripande standard, spridits ut så att US GAAP kommit att innehålla fler 

än 100 uttalanden från olika normgivande organ. Uttalanden vilka de menar kan vara 

både svårtolkade och inkonsekventa. 

 

Efter publicerandet av diskussionsunderlaget och 2010 års förslag till standard fanns det 

de respondenter som ifrågasatte nödvändigheten i att ersätta befintliga standarder. 

Användarna av US GAAP menade att 2009 års uppdaterade standard, Revenue 

Recognition (ASC Topic 605): Multiple-deliverable Revenue Arrangements, redan löst 

flera av de problem som föranledde IASB och FASBs gemensamma projekt. Bland 

användarna av IFRS ansågs det att man kunde förbättra nuvarande standarder genom att 

utöka antalet krav, exempelvis på intäktsredovisning av kontrakt bestående utav flera 

element, istället för att som nu helt och hållet ersätta de befintliga standarderna (IFRS 

Foundation 2011a, s. 12). American Accounting Association’s Financial Accounting 

Standards Committee (AAA FASC) välkomnar dock en ny omfattande standard. De 

anser att nuvarande amerikanska standarder för intäktsredovisning är mycket skiftande 

och ibland också inkonsekventa, samtidigt som internationella standarder är för diffusa på 

flera punkter (AAA FASC 2010, s. 691).  

 

IASB och FASB själva menar att man mycket väl skulle kunna förbättra många av de 

befintliga kraven för intäktsredovisning utan att helt behöva ersätta dem. Dock skulle 

man inte uppnå ett av de främsta syftena med projektet, att utarbeta ett internationellt 

gångbart ramverk för både IFRS och US GAAP gällande intäktsredovisning. Intäkter är 

dessutom av sådan betydande vikt för användare av finansiella rapporter, att man anser 

det vara ett viktigt steg att ta i harmoniseringsprocessen mot målet om en enda 

uppsättning högkvalitativa globala redovisningsstandarder (IFRS Foundation 2011a, s 

12). 
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Illegal manipulation har länge varit ett problem när det kommer till redovisning av 

intäkter (Stallworth & Digregorio 2004, s. 54). En studie gjord av den amerikanska 

organisationen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) visar att 

väsentliga felaktigheter på grund av bedräglig finansiell rapportering ofta härrör från just 

felrapportering av intäkter. Felaktigheterna kan relateras till både grundläggande 

principer för intäktsredovisning, såsom tidpunkt för erkännande, till mer komplexa 

intäktsgenererande transaktioner (PCAOB 2008, s. 10). Caylor (2010, ss. 92-93) finner i 

sin studie bevis för hur företagsledare använder sig av strategisk intäktsredovisning, 

genom skönsmässiga bedömningar av förutbetalda och upplupna intäkter, för att undvika 

negativa överraskningar i resultatet. Marquardt och Wiedman (2004, s. 466) granskar i 

sin studie vilken typ av intäktsmanipulation som kan förväntas vara föredragen i olika 

situationer. I syfte att undvika negativa överraskningar resultatet argumenterar de för att 

manipulation av poster av engångskaraktär skulle vara att föredra. Detta då den 

uppvisade vinstnivån inte behöver framstå som bestående (Marquardt & Wiedman 2004, 

s. 486). De skriver vidare att andra incitament föreligger inför en nyemission, då de 

menar att vinstnivån skall vara tänkt att framstå som bestående. I dessa situationer 

argumenterar de för att övervärdering av kundfordringar skulle vara det mest föredragna. 

De finner också stöd för att vinstmanipulation föredras att göras genom ökade intäkter 

snarare än genom minskade kostnader (Marquardt & Wiedman 2004, s. 486). Detta är 

enligt Callen, Robb och Segal (2008, ss. 26-27) också fallet för företag med en lång rad 

av tidigare och framtida förväntade förluster. Anledningen till att intäkter anses vara 

viktigare än kostnader är enligt dem att marknadsvärdet på förlustföretag mer sannolikt 

baseras på intäkter än på resultat eller kassaflöden. Caylor (2010, ss. 93-94) menar dock 

att manipulation av intäkter kan komma att försvåras genom den tillgång/skuldsyn som 

ligger till grund för IASB och FASBs föreslagna standard för intäktsredovisning. 

Tillgång/skuldsynen utgår från ett kundperspektiv till skillnad från den nuvarande 

intäkt/kostnadssynen som har ett chefsperspektiv. Konsekvensen av detta blir en minskad 

möjlighet för företagsledare att använda sig av strategisk intäktsredovisning genom 

uppskattning av förutbetalda och upplupna intäkter. Caylor (2010, s. 94) varnar dock för 

risken att det istället kan få den oönskade effekten av ett ökat antal fall av skönsmässiga 

bedömningar av kundfordringar. 

 

Utvecklandet av en ny redovisningsstandard är ett stort projekt och många aktörer har 

åsikter om det arbete som utförs. Olsen och Weirich (2010, s. 61) skriver att den 

föreslagna standarden helt eller delvis kommer ersätta över 40 stycken av FASBs 

Codification subtopics. De menar därför att företagsledare noga måste se över vilken 

inverkan den kommer att ha på just deras bolag rörande specifika områden såsom 

kontraktsförhandlingar, kassabudgetering och intäktsredovisning. Flera mindre onoterade 

bolag, framför allt i USA, har följaktligen uttryckt oro över att behöva anpassa sig till en 

ny standard för redovisning av intäkter (IASB 2011a, s. 10). Vad gäller globalt 

verksamma företag, exempelvis revisionsbyråer, har åsikterna generellt varit mer 

positiva. Att åsikter från just denna bransch är av stor betydelse förstår man när 102 av 

986 inkomna remissvar rörande 2010 års förslag till standard erhölls från redovisnings- 

och revisionsfirmor (IFRS Foundation & FASB 2010, s. 2). En annan intressant grupp är 

olika länders normgivande organ för redovisning, då en ny standard i förlängningen kan 

komma att påverka även de inhemska normerna. Normgivande organ stod för arton av de 
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inkomna remissvaren till 2010 års förslag till standard (IFRS Foundation & FASB 2010, 

s. 2). Vad anser då revisionsbyråerna och de normgivande organen mer specifikt om 

förslaget till standard? Kommer tillgång/skuldsynen att underlätta revisionen av intäkter? 

Som ovan anförts fanns det generella frågetecken som måste lösas i 2011 års uppdaterade 

förslag till standard. Kommer IASB och FASB att lyckas med detta och nå acceptans för 

sina föreslagna principer? 

 

1.3 Problemformulering 

 

Mot bakgrund av ovan förda problemdiskussion vill vi undersöka vad revisionsbyråer 

och normgivande organ anser om den standard som IASB och FASB gemensamt 

föreslagit gällande redovisning av intäkter från kontrakt med kunder. Vi har därför ställt 

upp följande frågeställning: 

 

 Vad anser revisionsbyråer och normgivande organ om den föreslagna standarden 

för redovisning av intäkter från kontrakt med kunder? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vad revisionsbyråer och normgivande organ har för 

åsikter om den föreslagna standarden för redovisning av intäkter från kontrakt med 

kunder. Vidare är syftet att jämföra dessa åsikter de båda grupperna emellan för att se om 

de skiljer sig åt. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien fokuserar främst på de sex frågorna som IASB och FASB ställt i sitt förslag till 

standard. Vidare kommer fokus också att ligga på valet av en princip- kontra regelbaserad 

standard samt hur IASB och FASB valt att använda sig av kontrollbegreppet för att 

bestämma när en vara eller tjänst har överförts till en kund. 

 

Vi har avgränsat vårt syfte till att undersöka remissvar rörande 2011 års förslag till 

standard författade av revisionsbyråer och enskilda länders normgivande organ inom 

redovisningsområdet. Vi avgränsar oss vidare till remissvar inkomna senast den 4 april 

2012. Sista dag att kommentera förslaget till standard var enligt IASB och FASB satt till 

den 13 mars 2012. Vi har dock noterat att remissvar inkommit efter detta datum och 

därför inkluderat även de som inkommit fram till och med den 4 april 2012. Eventuella 

svar som inkommit efter detta datum är således exkluderade från studien. 

  



 

- 6 - 

1.6 Terminologiska frågor 

 

Vi har valt att översätta den engelska termen performance obligation med 

prestationskrav. Prestationskrav innebär de åtaganden som ett företag förbinder sig att 

uppfylla i och med att man ingår i ett kontrakt. Vidare har vi använt oss av termen 

kontrakt med förluståtaganden för engelskans onerous performance obligations. Sedan 

tidigare har EU-kommissionen översatt termen onerous contracts med svenskans 

förlustkontrakt. Kontrakt med förluståtaganden innebär att ett kontrakt innehåller separata 

prestationskrav som utgör en förlust för företaget. 

 

Under avsnitt 4.2 Medverkande revisionsbyråer och normgivande organ har vi 

presenterat respondenterna med det namn som skrivits på remissvaret. I övrigt har vi 

använt namnet på landet när vi hänvisat till ett normgivande organ. Detta har vi gjort för 

att förenkla för läsaren och få ett bättre flyt i texten vid uppräkningar av flera 

normgivande organ. Ytterligare ett argument är då vissa normgivande organ angetts på 

engelska i remissvaret, medan andra angetts på sitt inhemska språk. Detta hade lett till ett 

inkonsekvent språkbruk och risk för förvirring.  

 

1.7 Disposition 

 

Studien kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för val 

av metod, tillvägagångssätt vid urvalsprocessen samt en diskussion kring studiens 

reliabilitet och validitet. I kapitel 3 redogör vi för den teoretiska referensramen. Vi 

presenterar IASB och FASBs förslag till standard samt redogör för befintlig litteratur 

inom ämnet. Vidare presenteras Bidrags-belöningsmodellen samt hur vi applicerar den i 

studien. I kapitel 4 presenterar vi vår empiri som består av remissvar från utvalda 

revisionsbyråer och normgivande organ. Kapitlet innehåller också en kortare presentation 

av de utvalda respondenterna. I kapitel 5 analyserar vi remissvaren och jämför de båda 

grupperna med varandra. I kapitel 6 presenterar vi våra slutsatser och besvarar 

forskningsfrågan. Avslutningsvis diskuterar vi kring valt ämne samt ger förslag till vidare 

forskning. 
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2 Metod 
 

 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt för studien. Vi börjar med att presentera 

studiens design med val av forskningsansats och undersökningsmetod. Vi fortsätter sedan 

med att presentera vilken typ av datamaterial som ingår i studien samt redogör för 

eventuell kritik mot de källor vi använt oss av. Vidare redogör vi för hur vi gått tillväga 

vid vårt urval samt motiverar de krav vi ställt upp på remissvaren. Vi fortsätter sedan med 

att diskutera kring studiens reliabilitet och validitet och avslutar med en diskussion kring 

våra metodval. 

 

2.2 Studiens design 

 

I det inledande skedet av studien hade vi inga förutfattade meningar eller djupare 

teoretisk kunskap om ämnet. Detta medförde att vi utgick från empirin och kopplade den 

till teorin för att sedan ställa upp problemformuleringar. Detta kallas inom 

samhällsvetenskaplig metodlära för ett induktivt angreppssätt (Arbnor & Bjerke 1994, ss. 

107-108). 

 

Mot bakgrund av vårt syfte med studien, att undersöka vad revisionsbyråer och 

normgivande organ har för åsikter om den föreslagna standarden för redovisning av 

intäkter från kontrakt med kunder, samt vår avgränsning, att studera remissvaren från 

utvalda studieobjekt rörande 2011 års förslag till standard, har vi valt att göra en 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Halvorsen (1992, s. 107) menar att analys av data handlar om att kategorisera den 

insamlade informationen i syfte att beskriva vad det är man hittat. Remissvaren är skrivna 

av engagerade parter i branschen som uttrycker attityder och åsikter med syfte att påverka 

beslutsfattande organ gällande den nya standarden för intäktsredovisning vid kontrakt 

med kunder. Halvorsen (1992, s. 131) menar att det finns två olika huvudformer av 

innehållsanalys, helhetsanalys respektive delanalys. Vi har i vår studie gjort en 

helhetsanalys vilket innebär att vi noga läst igenom texternas olika delar, helhet och den 

kontext vari de ingår för att ta fram det mest väsentliga innehållet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 210). 

 

En helhetsanalys kan delas in i tre faser där den första fasen innebär val av tema eller 

problemområde. Det kan röra sig om ett mer eller mindre systematiskt och styrt urval. 

Ofta är det så att forskare vid genomläsning av material av olika anledningar fastnar i 

vissa teman, problem eller komplexitet vilket medför att man lägger för stor vikt vid detta 

(Holme & Solvang 1997, s. 141). Vi har hela tiden haft detta i beaktning vid analysen av 

det empiriska materialet och har därigenom minimerat risken för att personliga 
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preferenser präglat analysen. Nästa fas i helhetsanalysen avser formulering av 

forskningsfrågor (Holme & Solvang 1997, ss. 141-142). Vår fråga formulerade vi genom 

en konkretisering av det utvalda problemområdet. Sista fasen i denna typ av analys 

innebär en systematisk analys av det empiriska materialet utifrån uppställda 

frågeställningar (Holme & Solvang 1997, ss. 142-144). Vi analyserade metodiskt de delar 

i vilka vårt problemområde omnämns och noterade viktiga punkter i innehållet.  

 

2.3 Datamaterial 

 

Studiens datamaterial utgörs uteslutande av primärdata i form utav remissvar. Det skulle 

kunna argumenteras för att remissvaren skulle vara sekundärdata då de i grunden inte 

upprättats som tänkt material för vår studie. Vi hävdar dock att vår studie är utformad på 

så vis att remissvaren ändå tillgodoser syftet för studien, att undersöka vad 

revisionsbyråer och normgivande organ anser om förslaget till standard. Att dokument 

såsom brev kan samlas in och användas som primärdata stöds också utav Holme och 

Solvang (1997, ss. 132-133). 

 

2.4 Källkritik 

 

Vi har i vår studie främst valt att använda tryckta källor i form av böcker, vetenskapliga 

artiklar samt andra artiklar tagna ur olika tidskrifter. Vi har även i viss utsträckning 

använt oss av elektroniska källor. Enligt Segesten (2006, s. 37) skall vetenskapliga 

artiklar uppfylla vissa krav. Vi har i vår studie valt att använda oss av vissa artiklar som 

inte kan klassas som vetenskapliga. Dessa är dock tagna ur välrenommerade tidskrifter 

varför kvaliteten på artiklarna ändå får anses vara hög. Anledningen till att vi använt oss 

av flertalet artiklar tagna ur andra tidskrifter än vetenskapliga är för att ämnet är så pass 

nytt och urvalet av vetenskapliga artiklar därmed begränsat. De vetenskapliga artiklar 

som vi refererat till har samtliga granskats och refererats till av andra forskare. Samtidigt 

har vi själva gjort en egen granskning och bedömning av artiklarna för att på så vis kunna 

säkerställa en hög trovärdighet och relevans på de källor vi använt oss av. 

 

Informationen som vi hämtat från internet är främst tagen från IFRSs och FASBs 

hemsidor där vi vet att det som står är trovärdigt. Vi har även hämtat viss information om 

respondenterna från aktuell respondents egen hemsida. Även detta för att förvissa oss om 

att informationen är pålitlig. 
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2.5 Urval 

 

IASB och FASBs fick in 353 stycken remissvar från olika aktörer angående sitt förslag 

till standard rörande intäkter från kontrakt med kunder
2
. Vid vår utsatta deadline att 

påbörja studien, den 4 april 2012, hade 341 stycken remissvar kommit in
3
. När vi gjorde 

vårt urval började vi med att utgå från två olika krav.  För det första fick respondenten i 

sin verksamhet inte vara inriktad mot någon specifik bransch som gör att endast delar av 

standarden blir intressant för den svarande, och för det andra skulle remissvaret vara 

fullständigt, det vill säga innehålla svar på samtliga sex frågor samt innefatta en allmän 

kommentar om standarden. Anledningen till att vi inte ville ha några branschspecifika 

remissvar var att vi ville använda oss av remissvar som berörde hela standarden. Vid en 

första överblick av inkomna remissvar noterade vi att respondenter med en specifikt 

inriktad verksamhet i stora drag hade valt att kommentera de delar av standarden som de 

själva främst berörs av. Att använda oss av remissvar som endast behandlar delar av 

standarden skulle försvåra jämförelsen med övriga remissvar, samtidigt som vi ville 

undersöka vad våra utvalda respondenter anser om hela standarden. Det senare är också 

anledningen till att vi ville ha remissvar som även lämnat en övergripande kommentar 

och inte enbart svarat på de sex frågorna som ställts i förslaget till standarden. Remissvar 

som endast innehåller svar på frågorna blir lätt för specifika och man får ingen känsla för 

vad respondenten anser om helheten. 

 

Efter att ha gjort denna första gallring återstod 66 remissvar (Se Bilaga 1 – Ursprungligt 

urval). Dessa delade vi in i fem olika grupper: revisionsbyråer, redovisningsbyråer, 

yrkesförbund, normgivande organ samt regleringsmyndigheter. Då vi ville kunna jämföra 

olika grupper med varandra tog vi bort redovisningsbyråer och regleringsmyndigheter då 

respondenterna i dessa var för få till antalet för att kunna göra en representativ 

jämförelse. Gruppen yrkesförbund bestod nästan uteslutande av respondenter från olika 

länders förbund för auktoriserade revisorer. Vi ansåg därför att det skulle vara överflödigt 

att ha med båda grupperna revisionsbyråer och yrkesförbund. Vi valde då att ta med 

gruppen revisionsbyråer då de i kontrast till yrkesförbunden och vår andra 

undersökningsgrupp, normgivande organ, praktiskt använder sig av 

redovisningsstandarder i sitt yrke. På så vis fick vi möjlighet att göra en jämförelse 

mellan respondenter som praktiskt använder redovisningsstandarder kontra respondenter 

som använder dem i teorin när de sätter normer. Det skulle kunna argumenteras för att 

även revisionsbyråer skulle vara branschspecifika. Vi anser dock att eftersom 

revisionsbyråer vanligtvis har kunder från flera olika branscher måste de ändå förhålla sig 

till hela standarden. 

 

Vad gäller gruppen normgivande organ bestod den utav remissvar från både enskilda 

länders organ samt från landsöverskridande organ såsom, Latinamerikas och 

Asien/Oceaniens. Då remissvar har inkommit från länder som ingår i dessa geografiska 

                                                 
2
http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id

=2011-230&page_number=1 [Hämtad 2012-05-05]. 
3
http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id

=2011-230&page_number=1 [Hämtad 2012-04-04]. 
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områden, till exempel Mexiko, Australien och Nya Zeeland, har vi valt att avgränsa oss 

till enskilda länders normgivande organ. Detta för att inte riskera att åsikter från dessa 

länder beaktas dubbelt i studien. Efter denna sista gallring bestod urvalet utav 22 

remissvar. De revisionsbyråer och normgivande organ som ingår i studien presenteras 

närmare under rubriken 4.2 Medverkande företag och organisationer. 

 

2.6 Bedömning av studiens reliabilitet och validitet 

 

Värdet av vetenskaplig forskning är till viss del beroende av förmågan hos den enskilde 

forskaren att påvisa en trovärdighet i sina resultat. Oberoende av ämne eller metod för 

datainsamling och analys, strävar alla efter att uppnå ett äkta resultat. Oavsett vilket 

vetenskapligt område det handlar om är det därför viktigt att ha en hög reliabilitet och 

validitet i sin studie. Dessa båda begrepp kan delas in i en extern respektive intern del 

(LeCompte & Goetz 1982, s. 31). 

 

Den externa reliabiliteten tar fasta på huruvida en undersökning är möjlig att replikera 

(LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Vad beträffar vår studie, som bygger på en 

innehållsanalys där all empirisk data är inhämtad från remissvar, anser vi den externa 

reliabiliteten vara hög. Remissvaren är offentliga dokument som vi otvetydigt inte kunnat 

ha någon som helst inverkan på. Vår påverkan på använd data är således obefintlig och 

möjligheterna till att göra om studien med samma data kan därför inte ifrågasättas. 

Problem med att replikera studien kan dock uppstå om ett forskarlag tänker sig samla in 

ny data för studiens syfte. Den data vi använt oss av har gemensamt hämtats in av IASB 

och FASB i syfte att förbättra den standard för intäkter som nu är under utveckling. 

Respondenterna har varit av sådan art att de kommer gynnas av en väl fungerande 

standard och har därmed haft ett egenintresse i att besvara frågorna som ställts i förslaget 

till standard. Ett forskarlag som samlar in ny data kommer få svårt att motivera 

respondenterna till att ge samma begrundade svar när egenintresset inte längre finns kvar. 

Möjligheterna för ett forskarlag att replikera studien genom att själva samla in data 

bedömer vi därför som små, då risken är överhängande att kvaliteten på datan blir 

betydligt sämre än den vi använt oss av. Vid försök att replikera studien med ny data 

skall också tidsaspekten tas i beaktning. Det kan inte anses vara orimligt att förutsätta att 

revisionsbyråernas åsikter om standarden kan komma att förändras efter det att den tas i 

bruk. Detta eftersom de då haft tillfälle att nyttja standarden i praktiken och därmed fått 

möjlighet till en djupare förståelse i hur den fungerar i olika situationer. 

 

Studiens interna reliabilitet avser risken för att inom forskarlaget vara oense om hur viss 

data skall tolkas (LeCompte & Goetz 1982, s. 41). Vid studiens begynnelse läste vi på var 

sitt håll igenom och bedömde studiens samtliga remissvar. När vi jämförde våra 

bedömningar förekom endast små skillnader i hur vi hade uppfattat svaren. I de fall det 

förekom olikheter presenterade vi våra argument och diskuterade oss fram till en 

gemensam bedömning av remissvaret. När vi väl genomförde studien fanns inga 

meningsskiljaktigheter kvar inom forskarlaget varför vi anser studiens interna reliabilitet 

vara hög. 
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Den interna validiteten i studien, vilken avser huruvida forskarna observerar eller mäter 

det som är tänkt att observeras eller mätas (LeCompte & Goetz 1982, s. 43), anser vi vara 

hög. Förslaget till standard är utformat på så vis att det ställer konkreta frågor till 

respondenterna. IASB och FASB beskriver först vad ett antal punkter säger och avslutar 

sedan något i stil med ”samtycker ni till förslaget?”. Detta gör att remissvaren i sig blir 

väldigt konkreta, vilket leder till att risken att vi som forskare skulle observera något 

utöver det som är tänkt att observeras blir väldigt låg. Den största risken som finns mot 

den interna validiteten är att vi skulle missa att ta med några av respondenternas åsikter. 

Eftersom remissvaren är så pass omfattande har vi av praktiska skäl inte kunnat 

presentera dem i sin helhet i studien. Vi har dock garderat oss mot denna risk genom att 

vi båda oberoende av varandra plockat ut de åsikter som varit relevanta för studien. 

 

Extern validitet avser i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till att gälla andra 

sociala miljöer (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Det finns inga som helst garantier för 

att åsikterna hos de revisionsbyråer och normgivande organ som ingår i vår studie skulle 

vara den allmänna uppfattningen. Vi kan tänka oss flera parametrar som gör att åsikterna 

kan tänkas skilja sig åt mellan olika aktörer, exempelvis små kontra stora bolag, nationell 

kontra internationell verksamhet och upprättare kontra användare av finansiella rapporter 

för att nämna några. Vi ser således inte att resultatet av vår studie kan generaliseras i 

någon vidare utsträckning varför vi anser den externa validiteten vara låg. 

 

2.7 Metoddiskussion 

 

Vi är medvetna om att våra krav på remissvaren lett till vissa begränsningar i urvalet. Att 

endast undersöka de två grupperna revisionsbyråer och normgivande organ ger en 

begränsning i att det blir svårt att generalisera resultatet till andra miljöer. Vi ser dock 

inte detta som ett problem då de remissvar som vi studerat varit allomfattande, samtidigt 

som syftet med studien heller aldrig varit att undersöka den allmänna åsikten. Det andra 

kravet att respondenten skall ha svarat på alla de sex frågorna samt gett en allmän 

kommentar om standarden, kan leda till att respondenter som är emot att IASB och FASB 

utvecklar en ny standard för redovisning av intäkter inte kommer med i urvalet. Det är 

inte otroligt att dessa respondenter väljer att yttra sina negativa åsikter i en inledande 

kommentar, för att därefter inte se någon mening i att svara på frågorna när de ändå 

skrivit att de är emot standarden. Vid en överblick av alla remissvar har vi bland annat 

noterat att detta varit fallet för Nederländernas normgivande organ. Vi har dock i och 

med studien bevisat motsatsen då Frankrikes normgivande organ är emot standarden med 

ändå valt att besvara alla frågor på ett konstruktivt sätt. Hur många remissvar som 

exkluderats tack vare att respondenten varit negativ till utvecklandet av en ny standard är 

därför svårt att veta. 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

3.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras grundstenarna för IASB och FASBs förslag till standard. 

Vidare redogör vi för tillgång/skuldsynen, princip- kontra regelbaserade standarder samt 

kontrollbegreppet. Kapitlet avslutas sedan med en redogörelse för bidrags-

belöningsmodellen samt hur vi tänker använda oss av modellen.  

 

3.2 Redovisning av intäkter från kontrakt med kunder enligt 
förslag till standard 

 

Den föreslagna standarden är tänkt att gälla alla kontrakt för att leverera varor eller 

tjänster till kunder, med undantag för leasing, försäkringskontrakt och finansiella 

instrument. IASB och FASB planerar att utfärda standarden någon gång under andra 

halvan av år 2012. Den kommer dock inte tas i bruk förrän från och med den 1 januari 

2015 (Lamoreaux 2012, ss. 31-32). Grundtanken i de föreslagna kraven är att ett företag 

skall redovisa intäkter från levererade varor eller tjänster i nivå med den ersättning som 

företaget räknar med att få i utbyte. För att uppnå grundtanken skall ett företag tillämpa 

samtliga nedan uppräknade steg. 

  

Steg 1 Identifiera kontraktet med en kund 

Steg 2 Identifiera de separata prestationskraven i kontraktet 

Steg 3 Bestämma transaktionspriset 

Steg 4 Allokera transaktionspriset till de separata prestationskraven i kontraktet 

Steg 5 Redovisa intäkten när företaget uppfyllt ett prestationskrav (IFRS Foundation 

2011b, s. 7). 

 

3.2.1 Steg 1: Identifiera kontraktet med en kund 

 

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller fler parter som ger bindande 

rättigheter och skyldigheter. Kontrakt kan vara skriftliga, muntliga eller följa av ett 

företags affärspraxis. Ett företag skall tillämpa de föreslagna intäktskraven på varje 

enskilt kundkontrakt, om inte speciella kriterier uppfylls för att slå samman kontrakten 

och redovisa dem som ett (IFRS Foundation 2011b, s. 7). Kontrakt inom redovisningen 

används ofta som synonym till avtalsrättens avtal (Adlercreutz & Gorton 2011, s. 25). 
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3.2.2 Steg 2: Identifiera de separata prestationskraven i kontraktet 

 

Ett prestationskrav innebär i ett kontrakt med en kund att endera parten lovar att leverera 

en prestation i utbyte mot en motprestation. Om ett företag lovar att leverera mer än en 

vara eller tjänst ska detta enbart redovisas separat om det är möjligt att bryta ut delarna 

utan några tveksamheter. Råder det tveksamhet skall åtagandena redovisas som ett paket. 

I vissa fall resulterar det i att en verksamhet redovisar alla åtaganden som hör till ett 

kontrakt som ett sammantaget prestationskrav.  En vara eller tjänst klassas som separat 

antingen om företaget regelbundet säljer liknande varor eller tjänster separat, eller om 

kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten i sig eller tillsammans med andra resurser 

som finns tillgängliga för kunden (IFRS Foundation 2011b, s. 7). 

 

De föreslagna kriterierna inkluderar även vägledning och hjälp för en verksamhet att på 

ett rättvisande sätt identifiera prestationskrav i olika situationer. Detta gäller till exempel 

när andra parter är involverade i att leverera varor till företagets kunder och man måste 

bestämma huruvida åtagandena gäller att leverera varorna, agera som uppdragsgivare 

eller att leverera en vara som man har agentur för (IFRS Foundation 2011b, s. 8). 

 

3.2.3 Steg 3: Bestämma transaktionspriset 

 

Transaktionspriset är prestationen som företaget förväntar sig i utbyte mot utlovade varor 

eller tjänster som levereras till en kund exklusive tillgångar som insamlats för tredje parts 

räkning, till exempel moms eller liknande. Vid fastställandet av transaktionspriset ska 

företaget beakta effekterna av följande aspekter: 

 

Rörlig ersättning - Om ersättningen kan variera beroende på andra variabler i avtalet 

skall företaget uppskatta intäkten genom att sannolikhetsvikta intäkten eller redovisa den 

mest troliga intäkten. Val av metod beror på vilken företaget bedömer som den mest 

verklighetstrogna. 

 

Diskontering - Företaget skall justera för diskontering om avtalet stipulerar villkor för 

betalningstid som överstiger ett år från leverans till betalning. 

 

Ej likvid motprestation - Om kundens motprestation inte utgörs av betalning med likvida 

medel skall motprestationen värderas enligt verkligt värde. Om det verkliga värdet inte 

rimligen går att uppskatta skall marknadsvärdet av varan eller tjänsten beaktas. 

 

Ersättningar till kunder - Om ett företag betalar eller förväntas betala ersättning till en 

kund (eller en annan part som köper företagets produkter av en kund) i form av likvida 

medel eller föremål som kunden kan klassificera som en fordran på företaget, skall 

företaget redovisa för ersättningen genom en reduktion av transaktionspriset. Detta gäller 

i de fall betalningen inte sker i utbyte mot en specifik vara eller tjänst (IFRS Foundation 

2011b, ss. 8-9). 
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Ett företag skall inte beakta effekterna av en kunds kreditrisk när man fastställer 

transaktionspriset men skall istället tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument eller IAS 39 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IFRS Foundation 2011b, s. 9). 

 

3.2.4 Steg 4: Allokera transaktionspriset till de separata prestationskraven 
i kontraktet 

 

För att allokera en rättvisande del av transaktionen till varje separat prestationskrav skall 

företaget uppskatta det separata försäljningspriset i kontraktet som är knutet till varje 

underliggande prestationskrav och fördela det på transaktionspriset (IFRS Foundation 

2011b, s. 10). 

 

De föreslagna kriterierna tillämpas när företaget lämnar en rabatt eller provision på en 

eller flera varor eller tjänster som utlovas i ett kontrakt snarare än alla varor och tjänster 

som utlovas i kontraktet (IFRS Foundation 2011b, s. 10).  

 

Ett företag ska fördela separata prestationskrav i ett kontrakt vid efterföljande 

förändringar i transaktionspriset på samma grunder som vid kontraktets ingång (IFRS 

Foundation 2011b, s. 10). 

 

3.2.5 Steg 5: Redovisa intäkten när företaget uppfyllt ett prestationskrav 

 

Ett företag skall redovisa en intäkt när det uppfyller ett prestationskrav genom att det 

levererat en utlovad vara eller tjänst till en kund. En vara eller tjänst är levererad när 

kunden övertar kontrollen över varan eller tjänsten (IFRS Foundation 2011b, s. 10). 

 

För varje enskilt prestationskrav skall företaget bestämma huruvida prestationskravet 

uppfylls över tid genom att kontrollen över varan eller tjänsten överförs till kunden över 

tid. Om ett företag inte uppfyller ett prestationskrav över tid anses prestationskravet 

istället uppfyllas vid en specifik tidpunkt (IFRS Foundation 2011b, s. 10).  

 

Ett företag levererar en vara eller tjänst över tid, och därmed uppfyller prestationskrav 

och redovisar intäkten över tid, om: företagets prestation skapar eller förädlar en tillgång, 

till exempel pågående arbeten samtidigt som kunden har kontroll över tillgången; eller, 

om företagets prestation inte skapar en tillgång med alternativvärde för verksamheten 

(IFRS Foundation 2011b, ss. 10-11). 

 

För varje enskilt prestationskrav som företaget uppfyller över tid skall företaget erkänna 

respektive intäkt över tid genom att använda sig av en konsistent metod för att mäta 

arbetsprocessen (IFRS Foundation 2011b, s. 11). 
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3.3 Tillgång/skuldsyn 

 

Enligt IAS 1 p. 9 är syftet med finansiella rapporter att ge information om ett företags 

finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden, som är användbar för en rad 

olika kategorier av användare vid ekonomiska beslut. Information om ett företags 

finansiella ställning ges genom balansräkningens olika delar, tillgångar, skulder och eget 

kapital, medan information om ett företags finansiella resultat under gångna perioden ges 

genom resultaträkningens delar, intäkter och kostnader. Tack vare systemet med dubbel 

bokföring är balansräkningen och resultaträkningens delar knutna till varandra. 

Följaktligen bör det också finnas ett samband mellan innebörden av finansiell ställning 

och finansiellt resultat. Dock, om ett företag fullt ut redogör för det ena begreppet kan det 

ibland utesluta möjligheten att på ett korrekt sätt redogöra för det andra. Detta beror på att 

definitioner och erkännandekriterier skiljer sig något åt mellan balans- och 

resultaträkning, för att de olika delarna skall kunna uppnå sitt syfte och ge så bra 

information som möjligt (Wüstemann & Kierzek 2010, s. 76).  

 

En modell där fokus ligger på resultaträkningen, för att ge information om ett företags 

finansiella resultat, kallas vanligtvis för intäkt/kostnadssyn
4
 (Wüstemann & Kierzek 

2010, s. 76). Redovisad vinst definieras då genom realiserade intäkter och kostnader till 

följd av transaktioner och händelser under den gångna perioden (Dobler 2008, s. 3). 

Balansräkningens uppgift under denna modell är att ”lagra” poster som uppstått till följd 

av matchningsprincipen och fördelningsprocessen, snarare än att på ett korrekt sätt återge 

ett företags finansiella ställning (Wüstemann & Kierzek 2010, s. 77).  

 

En modell där fokus läggs på balansräkningen, för att ge information om ett företags 

finansiella ställning i form av resurser (tillgångar) och åtaganden (skulder), kallas 

vanligtvis för tillgång/skuldsyn
5
 (Wüstemann & Kierzek 2010, s. 76). Här definieras vinst 

genom förändringar i värdet på tillgångar och skulder, vilket innebär att vinsten utgörs av 

både realiserade och orealiserade komponenter (Dobler 2008, s. 4). Den mer liberala 

synen på realisations- och matchningsprincipen kan sägas vara det som främst skiljer 

tillgång/skuldsynen från intäkt/kostnadssynen (Wüstemann & Kierzek 2010, s. 77; 

Dobler 2008, s. 9). 

  

IASB och FASBs föreställningsram bygger på tillgång/skuldsynen. Denna modell ligger 

också till grund för deras förslag till standard gällande intäkter från kontrakt med kunder 

(Olsen & Weirich 2010, s. 55). Sett till IASB och FASBs enskilda ramverk är denna 

modell dock inte konsistent med existerande regelverk. Definitionen av intäkter och 

kostnader i IASBs ramverk baseras förvisso på tillgång/skuldsynen, men trots detta 

förklaras flera av kriterierna för intäktsredovisning främst med hjälp av 

intäkt/kostnadssynen (Wüstemann & Kierzek 2005, s. 84). De företag som följer FASBs 

ramverk förhåller sig till intäkt/kostnadssynen. Detta slås fast i både FASB Concepts 

Statement No. 5, Recognition and Measurement in Financial Statements of Business 

Enterprises, och i The U.S. Securities and Exchange Commission’s (SEC’s) Staff 

                                                 
4
 Ett annat uttryck för modellen är resultaträkningsansats (Johansson 2010, s. 425). 

5
 Ett annat uttryck för modellen är balansräkningsansats (Johansson 2010, s. 425). 
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Accounting Bulletin  (SAB) No. 104 (Henry och Holzmann 2009, s. 79; Schipper et al 

2009, ss. 57-58). Tilläggas skall dock att definitionen av intäkter i FASB Concepts 

Statement No. 6, Elements of Financial Statements, baseras på tillgång/skuldsynen men 

att det ändå är intäkt/kostnadssynen som används i praxis (Bauman 2005, s. 52; 

Curringham 2004, s. 6). 

 

Många ger stöd åt tillämpningen av tillgång/skuldsynen (Bauman 2005, s. 58; Caylor 

2010, ss. 93-94). Caylor (2010, ss. 93-94) skriver bland annat att manipulationen av 

intäkter kan komma att försvåras genom det kundperspektiv som tillgång/skuldsynen 

innebär. Det finns dock de som ser brister med den. Horton, Macve och Serafeim (2011 

ss. 505-506) skriver att modellen i sig är otillräcklig för att bestämma när en intäkt skall 

redovisas. För att lyckas skriver de att det skulle krävas särskild beaktning för hur 

prestationer skall värderas och inte bara hur de skall presenteras. De menar därför att det 

är olyckligt att det främst varit det senare som IASB och FASB lagt fokus på när de 

utvecklat standarden. Horton, Macve och Serafeim (2011, s. 493) skriver också att IASB 

och FASBs projekt gällande intäktsredovisning måste breddas för att beakta den 

genomgripande frågan rörande redovisning av immateriella tillgångar. Vidare behöver de 

också fundera över den övergripande tillräckligheten för en modell som identifierar 

totalresultat uteslutande i termer av förändringar i redovisade tillgångar och skulder, 

innan man kan göra några framsteg inom intäktsredovisning och finna en lämplig metod 

för värdering och presentation (Horton, Macve & Serafeim 2011, s. 506). 

 

3.3.1 Modeller under tillgång/skuldsynen 

 

Det finns olika modeller för intäktsredovisning som bygger på tillgång/skuldsynen. Den 

modell som utgör grunden i IASB och FASBs förslag till standard kallas för den 

kundbeaktande modellen
6
 (Schipper et al 2009, s. 68). Schipper et al (2009, s. 59) skriver 

att IASB och FASB under projektets gång har utarbetat två olika modeller: 

värderingsmodellen (tidigare kallad verkligt värde-modellen), som de utvecklade mellan 

åren 2002-2004 (Wüstemann & Kierzek 2005, s. 102), samt den nämnda kundbeaktande 

modellen, som de började utveckla år 2005 (Wüstemann & Kierzek 2005, s. 103). 

Likheterna mellan de två modellerna är att båda kräver identifiering av rättigheter och 

förpliktelser vid kontraktets början. Ett kontrakt utgör en tillgång för företaget om de 

kvarvarande rättigheterna överskrider de kvarvarande förpliktelserna. Tvärtom, om de 

kvarvarande rättigheterna underskrider de kvarvarande förpliktelserna utgör kontraktet en 

skuld för företaget. När ett prestationskrav i kontraktet uppfylls kommer antingen en 

kontraktstillgång att öka eller en kontraktsskuld att minska. Förändringen i någon utav 

dessa poster leder till att intäkten redovisas (Schipper et al 2009, s. 59). 

 

 

                                                 
6
 Wüstemann & Kierzek (2005, s. 103) benämner denna modell som prestationsmodellen. 
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3.3.1.1 Den kundbeaktande modellen 

 

Det som skiljer de båda modellerna åt är hur de separata rättigheterna och förpliktelserna 

värderas vid kontraktets början. Enligt den kundbeaktande modellen bokförs 

kontraktsrättigheterna som en tillgång värderat till det slutpris kunden skall betala för 

varan eller tjänsten. Detta belopp fördelas sedan på kontraktsförpliktelserna och bokförs 

som en skuld vilket innebär att ingen intäkt redovisas eftersom tillgången och skulden 

blir lika stor. Vid varje enskild rapportdag sker ingen omvärdering av kvarvarande 

prestationskrav utan skulden redovisas till det belopp som återstår enligt fördelningen vid 

kontraktets början. När ett prestationskrav uppfylls redovisas det belopp som 

ursprungligen fördelats till förpliktelsen som en intäkt (Schipper et al 2009, ss. 59-60). 

 

3.3.1.2 Verkligt värde-modellen 

 

Enligt värderingsmodellen skall de kvarvarande prestationskraven vid kontraktets början 

värderas till det belopp en tredje part skulle ta betalt för att utföra samma åtaganden, 

d.v.s. marknadsvärdet. Är marknadsvärdet mindre än vad kunden skall betala för 

resterande förpliktelser redovisas en intäkt vid kontraktets början. Källan till den intäkt 

som kan uppstå vid denna tidpunkt är om företaget inför eller i samband med att 

kontraktet sluts levererat tjänster i form av exempelvis information eller utbildning till 

kunden. Den andra stora skillnaden mellan modellerna är att enligt värderingsmodellen 

skall kvarvarande prestationskrav omvärderas till aktuellt marknadsvärde vid varje 

rapportdag (Schipper et al 2009, s. 61). AAA FASC (2010, s. 691) skriver att en nackdel 

med värderingsmodellen, där intäkter får redovisas vid kontraktets början, är att den kan 

öppna upp för manipulation vid uppskattning av marknadsvärdet. 

 

3.3.1.3 Transaktionsmodellen 

 

Wüstemann och Kierzek (2005, s. 94) utvecklar i sin studie en egen modell som de kallar 

för transaktionsmodellen. Den bygger på befintliga transaktionsbaserade kriterier för 

intäktsredovisning under IFRS. Syftet med modellen är att ta bort inkonsekvenser i 

nuvarande regelverk som följer av samexistensen av tillgång/skuldsynen och 

intäkt/kostnadssynen. Wüstemann och Kierzeks syn på rättvisande bild möter dock stor 

kritik från både Nobes (2006) och Alexander (2006). Nobes (2006, ss. 87-88) menar att 

Wüstemann och Kierzek tar det för givet att det bara finns en betydelse av europeisk 

rättvisande bild. Han skriver vidare att de förbisett det faktum att betydelsen av begreppet 

ändras i takt med att standarderna ändras. Alexander (2006, s. 74) skriver i sin tur att 

Wüstemann och Kierzeks extraordinära förslag att en intäkt inte skall redovisas förrän en 

kund går med på att betala för en färdig och mottagen del av en tillgång, varken är 

rättvisande eller konsistent med periodiseringsprinciper enligt IAS eller Europeiska 

Unionens (EU) direktiv. Wüstemann och Kierzek (2006, s. 110) försvarar sig mot 

kritiken genom att hänvisa till EG-domstolens uttalande om att principen om rättvisande 

bild så gott det går skall följa redovisningsprinciperna i fjärde bolagsdirektivet. De menar 



 

- 18 - 

också att deras argumentation skiljer sig åt från Nobes (2006) och Alexander (2006) 

genom tillämpningen av en deduktiv ansats med EUs harmoniseringsprogram som 

utgångspunkt. Nobes (2006) och Alexander (2006) menar de i sin tur använder sig av en 

induktiv ansats med praxis som utgångspunkt (Wüstemann & Kierzek 2006, s. 110). 

 

3.4 Princip- kontra regelbaserade standarder 

 

IASBs och FASBs nuvarande standarder är uppbyggda på två olika sätt. IASBs normer 

kan huvudsakligen beskrivas som principbaserade (Johansson 2010, s. 77), medan 

FASBs kännetecknas av att vara regelbaserade (Shortridge & Myring 2004, s. 34). 

Johansson (2010, s. 77) skriver att det dock inte är helt svart eller vitt. En norm kan vara 

mer eller mindre principbaserad och därmed mindre eller mer regelbaserad. Han menar 

således att det är fråga om en fallande eller ökande skala. Bennett, Bradbury och 

Prangnell (2006, ss. 192, 198) är inne på samma linje efter att ha analyserat IFRS, USAs 

samt Nya Zeelands redovisningsstandarder. De kommer fram till att alla tre innehåller 

regler, samtidigt som de är baserade på principer. Därav menar de att begreppen 

”principbaserade” och ”regelbaserade” inte ger en meningsfull beskrivning av dessa tre 

standarder. Schipper (2003 s. 71) argumenterar för att USAs finansiella 

redovisningsstandarder generellt baseras på principer härledda från FASBs 

föreställningsram, men att de innehåller element, såsom flera undantag och detaljerad 

vägledning, vilket gör att de framstår som regelbaserade. Choi och McCarthy (2003, s. 5) 

skriver att FASB år 2002 publicerade ett förslag över en principbaserad modell där det 

diskuteras huruvida en sådan modell skulle kunna förbättra kvaliteten och transparensen i 

finansiella rapporter. Ng (2004, s. 18) skriver att den största skillnaden mellan princip- 

och regelbaserade standarder är på detaljnivån. Han menar att principbaserade standarder 

tillhandahåller allmänna begrepp och vägledning, medan regelbaserade standarder är mer 

specifika och ger tydligare riktlinjer. Kivi, Smith och Wagner (2004, s. 12) menar att en 

skiftning i US GAAP till principbaserade standarder skulle förenkla 

harmoniseringsprocessen med IAS. 

 

Efter en rad av redovisningsskandaler innefattande bland annat Enron och WorldCom, 

har trovärdigheten i företags redovisning börjat ifrågasättas (Okamoto 2010, s. 236). 

Detta har lett till att den regelbaserade modellen hamnat i blåsväder (Benston, Bromwich 

& Wagenhofer 2006, s. 166), samtidigt som en stor del av diskussionen kommit att 

handla om vilka möjligheter till otillåten redovisning modellen ger kontra en 

principbaserad modell (Okamoto 2010; Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006; Jamal 

& Tan 2010; Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011). Agoglia, Doupnik och Tsakumis 

(2011, ss. 764-765) kommer i sin studie fram till att det är mindre troligt att upprättare av 

finansiella rapporter redovisar aggressivt under en mindre preciserad standard såsom en 

principbaserad. De ger därför stöd åt ett skift från den regelbaserade modellen och menar 

att effekten kommer att bli en mer ekonomiskt meningsfull rapportering. Jamal och Tan 

(2010, ss. 1325, 1344) menar i sin studie att det även är beroende av vilken typ av revisor 

man har. De menar att det finns tre olika typer av revisorer: princip-, regel- och 

kundorienterade. Deras resultat visar att den bästa redovisningsmiljön uppnås under en 

principbaserad standard med en principorienterad revisor. Även Okamoto (2010, s. 242) 
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samt Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 185) ger stöd åt en principbaserad 

modell. 

 

3.5 Kontroll 

 

Ett av kriterierna för att ett företag skall få definiera en resurs som en tillgång är att 

företaget har kontroll över resursen (Smith 2006, s. 95). Kontroll är ofta sammanlänkat 

med äganderätt, men detta är dock ingen nödvändighet för att ett företag skall få definiera 

resursen som en tillgång (Godfrey et al 2010, s. 230). Kontrollkriteriet kan till och med 

vara uppfyllt utan att det föreligger några som helst legala rättigheter till resursen i fråga. 

Exempelvis är kontrollkriteriet uppfyllt för kunskap som erhållits genom forsknings- och 

utvecklingsarbete såvida företaget kan hålla resultatet av arbetet hemligt. Därmed är ett 

patentskydd inte att betrakta som nödvändigt för att ett företag skall kunna definiera 

resursen som en tillgång (Smith 2006, s. 98). Ett annat typiskt exempel på när ett företag 

kontrollerar en tillgång utan att ha äganderätten över den är leasing (Godfrey et al 2010, 

s. 230). Ijiri (1975, s. 51) definierar kontroll över resurser som befogenheten att nyttja 

och förfoga över resurserna. 

 

Enligt IASB och FASBs förslag till standard skall ett företag redovisa en intäkt när det 

uppfyllt ett prestationskrav genom att ha levererat en utlovad vara eller tjänst till en kund. 

En vara eller tjänst skall anses vara levererad när kunden övertagit kontrollen över varan 

eller tjänsten (IFRS Foundation 2011b, s. 10). Detta skiljer sig från tidigare praxis där en 

tillgång ansetts övergå från säljare till köpare i samband med att de betydande riskerna 

och fördelarna som är knutna till tillgången har övergått till köparen (Norberg & Thorell 

2010, ss. 215-216). IASB och FASB nämner tre anledningar till varför de valt att ändra 

kriterierna för när en vara eller tjänst skall anses vara levererad. För det första, både varor 

och tjänster är tillgångar som en kund förvärvar och IASB och FASBs befintliga 

definitioner av en tillgång använder kontroll för när en tillgång skall redovisas eller tas 

bort från balansräkningen. För det andra, att använda kontroll som kriterium bör resultera 

i mer konsekventa beslut för när en vara eller tjänst har levererats. Detta då det kan vara 

svårt för ett företag att avgöra om den betydande delen av risker och fördelar har 

överförts i de fall företaget behåller en del själv. För det tredje, en modell som utgår ifrån 

betydande risker och fördelar skulle kunna hamna i konflikt med identifiering av separata 

prestationskrav. Till exempel, när ett företag levererar en produkt till en kund men 

samtidigt behåller vissa risker med produkten. En bedömning utefter betydande risker 

och fördelar skulle kunna innebära att företaget identifierar ett enda prestationskrav som 

endast kan uppfyllas efter det att riskerna är eliminerade. Däremot, om bedömningen 

bygger på kontroll skulle företaget kunna identifiera två prestationskrav, ett för produkten 

och ett annat för en återstående tjänst såsom ett serviceavtal till ett fast pris. Dessa 

prestationskrav skulle kunna uppfyllas vid olika tillfällen (IFRS Foundation 2011a, s. 38). 

 

Många av respondenterna till 2010 års förslag till standard ansåg att överföring av 

betydande risker och fördelar är en bra indikator på när kunden har övertagit kontrollen 

(IFRS Foundation 2011a, s. 38). Till 2011 års uppdaterade förslag till standard valde 

därför IASB och FASB att lägga till ”kunden har de betydande riskerna och fördelarna 
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för ägandet av tillgången” som en utav indikatorerna för när kontrollen har överförts. 

IASB och FASB ansåg att detta kunde läggas till som en indikator för att ge ytterligare 

vägledning utan att för den sakens skull ändra grundprincipen för när kontrollen av en 

vara eller tjänst har överförts (IFRS Foundation 2011a, ss. 46-47). 

 

3.6 Bidrags-belöningsmodellen 

 

Bidrags-belöningsmodellen beskriver företaget som en koalition av olika intressenter där 

varje intressent bidrar med något i utbyte mot belöning som kan vara av ekonomisk eller 

icke-ekonomisk karaktär. Så länge som förhållandet mellan belöningar och bidrag finns 

antas intressenten kvarstå i koalitionen. Varje intressent bidrar med något till företaget 

och erhåller i utbyte belöning av ekonomisk eller icke-ekonomisk karaktär. Vilka som är 

intressenter till ett visst företag varierar och är till viss del beroende av verksamhetens typ 

och utformning (Eriksson 1974, s. 75). Exempel på intressenter kan vara investerare, 

ledning och anställda, leverantörer, kunder, kreditgivare, statliga myndigheter samt 

samhället i övrigt (IASB Föreställningsram p. 9). Den standardiserade informationen som 

lämnas i årsredogörelserna tillgodoser en del av intressenternas informationsbehov. 

Intressenter kan dock även få information via sin intresseorganisation, till exempel 

anställda som får information via en företagsnämnd (Eriksson 1974, s. 74). 

 

Alla intressenter är inte lika viktiga för företagets fortbestånd. Om till exempel någon 

enstaka kund eller leverantör avbryter samarbetet kan de ofta ersättas av andra. Arbete 

och kapital är i viss utsträckning utbytbara produktionsfaktorer. Fördelning och storlek på 

belöningen beror på vilken beroendeställning företaget har till intressenten (Eriksson 

1974, s. 76).  

 
Figur 1, Bidrags-belöningsmodellen (Eriksson 1974, s. 74) 
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3.6.1 Investerare 

 

Ägarna satsar pengar i företaget och har därför ett stort intresse av att verksamheten drivs 

på ett sätt så att det satsade kapitalet växer (Eriksson 1974, s. 75). Aktieutdelning och 

tillväxt på satsat kapital är centralt, samtidigt som man är intresserad av framtidsplaner 

för att utvärdera huruvida ytterligare köp eller försäljning av aktier är aktuellt. Därigenom 

uppstår ett behov och intresse för information (IASB Föreställningsram p. 9a). 

 

3.6.2 Ledning och anställda 

 

Belöning är den centrala delen i de anställdas roll till sin arbetsgivare. Företagsledningen 

kan ta hjälp av redovisningen för att styra företaget. Blicka framåt för att utveckla 

företaget och använda historiska data för att gå tillbaka och utvärdera tidigare utfall. Med 

samma information kan anställda bilda sig en uppfattning om de arbetar i en ekonomiskt 

stabil eller instabil organisation vilket är värdefullt vid löneförhandlingar eller om det till 

exempel föreligger risk för varsel om uppsägning (IASB Föreställningsram p. 9, 11). 

 

3.6.3 Leverantörer 

 

Kredit och kundförluster är ett hot för alla organisationer, genom att granska kundernas 

redovisning kan leverantören göra en riskbedömning om kunden kan betala för 

levererade varor eller tjänster (IASB Föreställningsram p. 9). 

 

3.6.4 Kunder 

 

Kunder som betalar helt eller delvis i förskott, köper en vara med till exempel garanti 

eller supportavtal tar en risk att företaget upphör att existera. Redovisningens information 

kan användas för att skapa sig en bild om företaget och dess fortlevnadsförmåga (IASB 

Föreställningsram p. 9). 

 

3.6.5 Kreditgivare 

 

För att en bank eller någon annan ska vara villig att låna ut pengar krävs underlag som 

styrker att företaget har en acceptabel återbetalningsförmåga och klarar av att betala 

tillbaka ränta samt kapitalskulden. Denna information samt information om vad det finns 

för tillgångar i balansräkningen som kan utgöra en säkerhet för lånen hämtar man från 

redovisningen (IASB Föreställningsram p. 9). 
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3.6.6 Statliga myndigheter 

Statliga myndigheter har ett behov av information från företagen verksamma i landet för 

att se effekten av den yttre påverkan på företagen som politiska beslut makroekonomiska 

situationer med mera. Informationen kan användas för att göra beräkningar av landets 

ekonomiska utveckling samt ge en vägledning till framtida politiska beslut (IASB 

Föreställningsram p. 9). 

 

3.6.7 Samhället i övrigt 

Företag påverkar olika delar av samhället på ett antal olika sätt. Företagen bidrar till att 

stärka den lokala samhällsekonomin genom att samarbeta med lokala leverantörer samt 

att skapa arbetstillfällen. Finansiella rapporter ger information åt samhället om trender 

och ekonomiska förhållanden (IASB Föreställningsram p. 9). 
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3.7 Vår anpassning av Bidrags-belöningsmodellen 

 

Vi använder modellen utifrån vårt specifika fall där både normgivande organ och 

revisionsbyråer är delaktiga i utvecklingen av en ny standard genom att man lämnar 

remissvar till IASB och FASBs förslag till standard. På så vis sätter vi in båda parterna i 

den vänstra delen av modellen med en tvåvägskommunikation till handlingsalternativ och 

redovisningsprinciper. Detta eftersom de arbetar för att både ge lämpliga 

handlingsalternativ åt alla verksamma företag som lyder under IFRS, samtidigt som man 

är med och utvecklar redovisningsprinciper som fungerar i praktiken. Revisionsbyråerna 

har även en plats i den högra delen modellen genom att man levererar tjänster i form 

revision och rådgivning till företagen. De hjälper således till att uppnå företagens mål 

genom att välja rätt redovisningstaktik, samtidigt som de genom sin roll som leverantör 

utgör en intressent som vill ha korrekt information om företaget. Bidragen lämnar de till 

företaget genom sina tjänster, vilket sedan belönas genom att företagen betalar arvode till 

revisionsbyråerna för utförd rådgivning och revision. 

 
Figur 2, Anpassad Bidrags-belöningsmodell 
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4 Empiri 
 

 

4.1 Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en kortare presentation av utvalda revisionsbyråer och 

normgivande organ. De presenteras under det namn vilket de skriver under remissvaret 

med. Därefter följer en redogörelse för deras remissvar genom att vi först klassificerar 

svaren enligt en skala beroende på hur positiva de ställt sig till de föreslagna punkterna, 

för att sedan mer konkret återge kommentarer som framkommit i remissvaren. 

 

4.2 Medverkande revisionsbyråer och normgivande organ 

 

4.2.1 Revisionsbyråer 

 

PricewaterhouseCoopers (PwC) är baserat på omsättning världens största revisions-, 

redovisnings- och rådgivningsbyrå med 169 000 anställda verksamma i 158 länder. Den 

globala omsättningen för 2011 är 29,2 miljarder USD. Företaget är baserat i 

Storbritannien med dotterbolag i respektive verksamt land
7
. 

 

Deloitte Touche Tohmatsu är baserat på antalet anställda världens största revisions-, 

redovisnings- och rådgivningsbyrå med 182 000 anställda verksamma i över 150 länder. 

Den globala omsättningen 2011 uppgick till 28,8 miljarder USD. Företaget är baserat i 

USA med dotterbolag i respektive verksamt land
8
. 

 

Ernst & Young har 152 000 medarbetare globalt och är verksamma i 140 länder. 

Omsättningen 2011 uppgick till 22,9 miljarder USD. Företaget är baserat i Storbritannien 

och har dotterbolag i respektive verksamhetsland. Företaget är verksamt och har 

avdelningar för bland annat revision, redovisning och olika former av rådgivning
9
. 

 

KPMG är globalt företag baserat i Nederländerna med dotterbolag i respektive 

verksamhetsland. 2011 uppgick omsättningen till 22,71 miljarder USD och man är 

verksam i 150 länder inom revision, redovisning och olika former av rådgivning (KPMG 

2012, ss. 33-34). 

 

                                                 
7
http://press.pwc.com/GLOBAL/News-releases/pwc-reports-fy2011-global-revenues-of-us29.2-

billion/s/f2d3a043-5a2c-4293-b59a-0d3744baa9b0 [Hämtad 2012-03-23]. 
8
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/press/global-press-releases-

en/96616a3cfdc82310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm [Hämtad 2012-03-23]. 
9
 http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/Facts-and-figures/Press-Fakta [Hämtad 2012-03-23]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
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Mazars är ett konsultföretag inom revision, redovisning och olika former av rådgivning 

baserat i Frankrike. Organisationen har ungefär 13 000 medarbetare och en global 

omsättning på 956,7 miljoner EUR i de 68 verksamma länderna. Mazars ingår även i 

Praxity alliance
10

, som är en global samarbetsorganisation där medlemmarna samarbetar 

och kan hämta kompetens. Praxity alliance består av 79 företag i 82 länder med totalt 

28 000 anställda och en sammanslagen omsättning på 3,39 miljarder EUR
11

. 

 

Moss Adams är ett revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag som är baserat i 

USA med huvudkontor i Seattle. Företaget har en omsättning på 323 miljoner USD och 

ca 1 800 anställda. Man samarbetar även inom Praxity alliance
12

. 

 

BDO är ett nätverk av företag inom redovisning, revision och rådgivning som är baserat i 

Bryssel, Belgien. Omsättningen uppgick 2011 till 5,672 miljarder USD. 48 767 

medarbetare är verksamma på 1 118 kontor i 135 länder
13

. 

 

RSM International omsätter 3,9 miljarder USD har 32 551 anställda verksamma på 714 

kontor i 86 länder
14

. 

 

Grant Thornton International omsatte 2010 3,7 miljarder USD är baserat i England 

och har huvudkontor i London. Organisationen har över 30 000 anställda varav 2 500 är 

partners i totalt över 100 verksamma länder
15

. 

 

Baker Tilly International omsatte 2010 3,07 miljarder USD. Företaget är verksamt i 

120 länder med totalt 25 000 anställda. Huvudkontoret ligger i London
16

. 

 

Mayer Hoffman McCann omsatte 2011 597,5 miljoner USD. Företaget har cirka 4 000 

anställda och är enbart verksamma i USA (Thomson Reuters 2012, s. 15). 

 

4.2.2 Normgivande organ 

 

Ministry of Finance/China Accounting Standards Committee – Kinas 

finansdepartement fungerade länge som landets normgivande organ. År 2007 ersattes 

dock Kinas redovisningsstandarder till största delen av IFRS för att anpassa landet till 

övriga världen
17

. 

 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera – Mexikos normgivande 

organ arbetar med att undersöka, utveckla och sprida principer och regler som styr den 

                                                 
10

 http://www.mazars.com/Home/About-us/Key-facts-organisation/Key-figures [Hämtad 2012-03-23]. 
11

 http://www.mazars.com/Home/About-us/The-Praxity-alliance [Hämtad 2012-03-23]. 
12

 http://www.mossadams.com/About-Moss-Adams/Fast-Facts [Hämtad 2012-03-23]. 
13

 http://www.bdointernational.com/AboutUs/Core_Statistics/Pages/default.aspx [Hämtad 2012-03-23]. 
14

 http://www.rsmi.com/en/about-us/fast-facts.aspx [Hämtad 2012-03-23]. 
15

 http://www.gti.org/About-us/Fast-facts/index.asp [Hämtad 2012-03-23]. 
16

 http://www.bakertilly.co.uk/about/international.aspx [Hämtad 2012-03-23]. 
17

 http://www.chinaorbit.com/china-economy/chinese-accounting-standards.html [Hämtad 2012-05-10]. 
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finansiella rapporteringen. Deras mål är att underlätta kommunikationen mellan olika 

aktörer i den finansiella miljön samt bidra till Mexikos integration i världsekonomin
18

. 

 

New Zealand Accounting Standards Board – Nya Zeelands normgivande organ 

grundades år 1993. Deras arbete består i att utveckla och implementera standarder för 

redovisning, revision och finansiell rapportering
19

. 

 

Malaysian Accounting Standards Board – Malaysias normgivande organ grundades år 

1997 som en självständig myndighet i syfte att utveckla och utfärda standarder för 

redovisning och finansiell rapportering
20

. 

 

Norwegian Accounting Standards Board – Norges normgivande organ har till uppgift 

att utveckla och utfärda redovisningsstandarder, tolka principiella frågor rörande utgivna 

standarder samt fungera som kunskapsförmedlare rörande nationella och internationella 

standarder inom redovisning och bokföring
21

. 

 

Autorité des Normes Comptables – Frankrikes normgivande organ har till uppgift att 

upprätta regler för redovisning som skall gälla för alla personer och enheter som omfattas 

av kravet att upprätta räkenskapshandlingar. Vidare skall det ge råd om alla lagar och 

bestämmelser som upprättats av nationella myndigheter samt bidra med sina åsikter och 

ståndpunkter vid utvecklandet av internationella redovisningsstandarder
22

. 

 

Accounting Standards Board of Japan – Japans normgivande organ är en 

kärnorganisation inom Japans redovisningsråds stiftelse. Det normgivande organet är 

direkt ansvarigt för utvecklingen av landets redovisningsstandarder samt stiftelsens 

bidrag till utvecklingen av internationella redovisningsstandarder
23

. 

 

Australian Accounting Standards Board – Australiens normgivande organ har som 

mål att utveckla och upprätthålla högkvalitativa redovisningsstandarder för alla sektorer i 

den Australiensiska ekonomin samt att genom ledarskap och talang bidra till 

utvecklingen av globala standarder för finansiell rapportering
24

. 

 

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee/IFRS Committee – Tysklands 

normgivande kommitté, och dess organ, Tysklands normgivande organ, har som 

övergripande mål att öka allmänhetens intresse för kvaliteten i redovisning och finansiell 

rapportering. Deras arbete inriktar sig på princip- och detaljfrågor kopplade till ämnet
25

. 

 

                                                 
18

 http://www.cinif.org.mx/nosotros_mision.htm [Hämtad 2012-05-10]. 
19

 http://www.xrb.govt.nz/Site/about_us/default.aspx [Hämtad 2012-05-10]. 
20

 http://www.masb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7 [Hämtad 2012-

05-10]. 
21

 http://www.regnskapsstiftelsen.no/a9018860/om-nrs [Hämtad 2012-05-10]. 
22

 http://www.anc.gouv.fr/sections/l_anc/ [Hämtad 2012-05-10]. 
23

 https://www.asb.or.jp/asb/asb_e/fasf/outline.jsp [Hämtad 2012-05-10]. 
24

 http://www.aasb.gov.au/About-the-AASB.aspx [Hämtad 2012-05-10]. 
25

 http://www.standardsetter.de/v4/static/drsc_ueber_uns.php [Hämtad 2012-05-10]. 
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Canadian Accounting Standards Board – Kanadas normgivande organ är ett 

självständigt organ med rätten att utveckla och utfärda redovisningsstandarder gällande 

för alla kanadensiska bolag utanför den publika sektorn
26

. 

 

Accounting Standards Board – Storbritanniens normgivande organ är sedan år 1990 

ansvarigt för att utfärda redovisningsstandarder. Det samarbetar också med normgivande 

organ i andra länder för att på så vis även kunna bidra till utvecklingen av internationella 

redovisningsstandarder
27

. 

 

4.3 Sammanställning av remissvar 

 

Nedan följer en sammanställning av de remissvar som är inkluderade i studien. Av 

praktiska skäl kan vi inte presentera remissvaren i sina helheter då detta skulle kräva för 

mycket utrymme. Remissvaren finns dock tillgängliga att ladda ned från FASBs 

hemsida
28

. Vidare när vi fortsättningsvis hänvisar till normgivande organ kommer vi 

endast att skriva namnet på landet varifrån de kommer. Detta gör vi för att förenkla för 

läsaren och få ett flyt i texten vid uppräkningar av flera normgivande organ. Detta skall 

dock inte tas som en indikation på att det skulle vara landets åsikt som presenteras, utan 

åsikterna kan enbart tillskrivas det normgivande organ som författat remissvaret. 

 

Sammanställningen är utformad på så vis att vi börjar med att gå igenom vad de olika 

respondenterna svarat på frågorna som ställts i förslaget till standard. Därefter avslutar vi 

med att redovisa ett urval av övriga kommentarer som lämnats i remissvaren. För att 

förenkla för läsaren har vi valt att klassificera svaren på frågorna enligt en skala från 1-4. 

Är respondenten utan några invändningar positiv till punkterna som avses i frågan har vi 

klassificerat svaret som en etta. Är respondenten övervägande positiv men önskar ändå se 

vissa förtydliganden, tillägg eller mindre ändringar i punkterna har vi klassificerat det 

som en tvåa. Har respondenten en något negativ inställning till punkterna i frågan innebär 

det en trea. Det kan betyda att respondenten är positiv till en punkt men förkastar en 

annan, eller att respondenten ser praktiska problem och inkonsekvens med annan 

lagstiftning. Tar respondenten av någon anledning helt avstånd från punkterna som 

föreslagits har vi klassificerat svaret som en fyra. Efter att ha presenterat vår 

klassificering av remissvaren följer en text där vi återger kommentarer som framkommit 

gällande varje enskild fråga. Detta har vi gjort för att mer konkret kunna påvisa vad 

respondenterna anser om förslaget till standard. 

 

Vi har valt att inleda varje del i sammanställningen med att översätta den aktuella frågan 

från engelska till svenska. För att försäkra oss mot eventuella felöversättningar har vi 

dock valt att bifoga frågorna på originalspråket i bilaga 2. I bilagorna 3 och 4 har vi också 

                                                 
26

 http://www.frascanada.ca/accounting-standards-board/what-we-do/about-the-acsb/index.aspx [Hämtad 

2012-05-10]. 
27

 http://www.frc.org.uk/asb/about/ [Hämtad 2012-05-10]. 
28

http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id

=2011-230&page_number=1 [Hämtad 2012-04-22]. 
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valt att redovisa de punkter i förslaget till standard samt Basis for Conclusion (BC) som 

avses i frågorna. Även dessa presenteras på sitt originalspråk. 

 

4.3.1 Fråga 1 – Prestationskrav uppfyllda över tid 

 

Punkterna 35 och 36 specificerar när ett företag överlämnar kontrollen av en tillgång över 

tid och därmed tillgodoser prestationskrav och erkänner intäkter över tid. Samtycker ni 

till förslaget? Om inte, vad rekommenderar ni för att fastställa när en vara eller tjänst 

överförs över tid och varför? 

 

Fråga 1 

Revisionsbyråer Normgivande organ 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

PwC   X     Kina     X   

Deloitte   X     Mexiko X       

Ernst & Young   X     Nya Zeeland   X     

KPMG   X     Malaysia   X     

Mazars   X     Norge   X     

Moss Adams   X     Frankrike     X   

BDO     X   Japan   X     

RSM   X     Australien       X 

Grant Thornton   X     Tyskland   X     

Baker Tilly X       Kanada   X     

Mayer Hoffman McCann X       Storbritannien X       

Tabell 1, Fråga 1 

1 = Positiva, 2 = Övervägande positiva, 3 = Övervägande negativa, 4 = Negativa 

 

Generellt sett ställer sig revisionsbyråerna positiva till punkterna 35 och 36. Både Baker 

Tilly och Mayer Hoffman McCann svarar att de är nöjda med de ändringar som gjorts 

från förra förslaget till standard och ställer sig nu helt och hållet positiva i frågan. 

 

Flera revisionsbyråer anser dock att det finns begrepp i punkterna som behöver klargöras. 

BDO och KPMG anser att det finns brister i hur punkt 35 är formulerad medan Ernst & 

Young och Moss Adams anser att båda punkterna behöver förtydligas. Mazars skriver att 

hela 35(b) bör omformuleras då man tycker att punkten är svår att förstå i sin nuvarande 

form. Dessutom uttrycker Deloitte, KPMG och RSM en önskan om ytterligare 

vägledning i form utav illustrativa exempel för att förstå hur principerna och 

indikatorerna skall tillämpas. 

 

Det finns också de revisionsbyråer som uttryckt en viss oro över att problem kan uppstå 

när punkterna skall appliceras i praktiken. Grant Thornton skriver att även om det kan 

vara bra att utgå från kontrollbegreppet när man sätter principer för intäktsredovisning, 

kan det vara svårt att utgå från en helt och hållet kontrollbaserad modell. De tror att den 
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praktiska tillämpningen av en kontrollbaserad modell skiljer sig åt för varor, tjänster, 

fortlöpande överföring av pågående arbete samt vid nyttjanderätt till företagets tillgångar. 

BDO i sin tur motsätter sig hela punkt 36 då man anser att tröskeln för när en tillgång har 

ett alternativvärde för ett företag är satt för lågt. 

 

Även de normgivande organen är överlag positiva till punkterna 35 och 36. Mexiko och 

Storbritanniens normgivande organ ställer sig helt och hållet positiva i frågan då båda 

anser att problemen från förra förslaget till standard är lösta. Mexiko poängterar att de 

håller med om grundprincipen att en tillgång som är skapad eller förädlad måste 

kontrolleras av kunden för att ett prestationskrav skall uppfyllas över tid. 

 

Även bland de normgivande organen anses det att vissa begrepp behöver klargöras i 

punkterna. Malaysia, Norge och Kanada lyfter framför allt fram 35(b) som en punkt som 

kan anses vara extra otydlig. Nya Zeelands normgivande organ ställer sig också frågande 

till 35(b) som de i sin nuvarande form anser står i konflikt med punkt 31, vilken kräver att 

kontrollen över tillgången måste överföras till kunden innan ett prestationskrav kan anses 

vara uppfyllt. Tyskland vill ha en klarare distinktion mellan begreppen vara och tjänst. 

De tror att bristen på en tydlig åtskillnad av dessa begrepp kan skapa problem, särskilt när 

det kommer till immateriella tillgångar. Japan anser att punkt 35(a) behöver klargöras och 

däribland ordet kontroll. Även Kina och Frankrikes normgivande organ anser att 

användandet av kontrollbegreppet måste klargöras. Båda länderna ifrågasätter också hur 

begreppet alternativvärde används där bland annat Kina tycker att skillnaden är för stor 

mot hur man redovisar fastighetsförsäljningar i landet idag. Frankrike anser överlag att de 

föreslagna kraven är för komplexa och svåra att förstå. 

 

Det enda normgivande organet som helt ställer sig emot punkterna i frågan är Australien. 

De håller med om principen att ett företag skall kunna överföra en vara eller tjänst över 

tid, men inte enligt det sätt som föreslagits i punkterna 31-35. En stor anledning till att de 

går emot förslaget är oklarheten kring kontrollbegreppet och vilken typ av tillgång som är 

föremål för den kontrollen. 
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4.3.2 Fråga 2 – Hänsyn till kundens kreditrisk 

 

Punkterna 68 och 69 anger att ett företag skall tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument 

(eller IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering om man inte använder 

IFRS 9) eller ASC 310 för att redovisa kundfordringar där fordringarna bedöms vara 

osäkra på grund av kundens kreditrisk. Den motsvarande vinsten eller förlusten redovisas 

separat i anslutning till intäktsposterna. Samtycker ni till detta förslag? Om inte, vad 

rekommenderar ni istället för att redovisa kreditrisken på kundfordringar och varför? 

 

Fråga 2 

Revisionsbyråer Normgivande organ 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

PwC    X     Kina      X  

Deloitte    X     Mexiko X       

Ernst & Young    X     Nya Zeeland   X     

KPMG    X     Malaysia   X     

Mazars    X     Norge      X  

Moss Adams    X     Frankrike     X   

BDO    X    Japan   X     

RSM    X     Australien   X    

Grant Thornton      X Tyskland    X   

Baker Tilly   X     Kanada   X     

Mayer Hoffman McCann   X     Storbritannien  X      

Tabell 2, Fråga 2 

1 = Positiva, 2 = Övervägande positiva, 3 = Övervägande negativa, 4 = Negativa 

 

Generellt är revisionsbyråerna positiva till förslaget men med små förslag till 

förbättringar. Baker Tilly skriver att man inte höll med om innehållet i det föregående 

förslaget till standard, men att man nu är positiv till förändringarna som gjorts och att det 

reviderade förslaget är tillfredställande. Man avslutar med att påpeka att det föreligger en 

risk för att resultaträkningen blir rörigare och att det kan uppstå olika tolkningar av 

BC171. Grant Thorntons åsikt sticker ut då de tycker att det för en majoritet av företagen 

vore tillräckligt att ange information om kundförluster i en not, speciellt för företag 

verksamma i branscher där kundförlusterna är relativt små. Ernst & Young och KPMG 

vill även ha exemplifiering på vad IASB och FASB avser med termen ”i anslutning till 

intäktsposterna” med avseende på hur det aktuella beloppet skall presenteras i 

resultaträkningen för att undvika missförstånd. Grant Thornton, BDO och Deloitte tar 

även upp aspekten att kundförluster inte skall påverka bruttomarginalen, vilket blir 

följden om man implementerar förslaget. De flesta respondenterna är även överens om att 

punkt 69 behöver förtydligas och exemplifieras för att undvika tveksamheter. 

 

De normgivande organen är inte riktigt lika eniga som revisionsbyråerna i sina svar. 

Australien nämner att man bör behandla kontrakten olika beroende på om det finns 
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finansieringsklausuler inskrivna i kontrakten. Detta har även noterats av RSM, PwC, 

Mayer Hoffman McCann, KPMG, Ernst & Young och Deloitte.  Både Australien och 

Japans normgivande organ skriver likt Grant Thornton att en rad som specificerar 

kundförluster i resultaträkningen även påverkar nyckeltal i verksamheten där påverkan 

inte är önskvärd. Kanada, Storbritannien, Kina, Tyskland, Nya Zeeland, Norge och 

Japans normgivande organ är emot att specificera kundförluster i resultaträkningen. 

Vidare är Norge negativt till förslaget och skriver att de inte tycker att denna standard 

skall reglera hur osäkra kundfordringar och kundförluster presenteras.   

 

4.3.3 Fråga 3 – Begränsning av storlek på redovisat belopp för intäkter 

 

Punkt 81 säger att om storleken på den ersättning som företaget kommer att bli berättigat 

till kan variera, skall de sammanlagda intäkterna som företaget redovisar löpande inte 

överstiga det belopp som företaget med rimlig säkerhet kommer att bli berättigat till. Ett 

företag kan endast vara rimligen säkert på att bli berättigat till ett belopp allokerat till ett 

prestationskrav om företaget tidigare har erfarenheter från liknande prestationskrav och 

denna erfarenhet förutsäger storleken på den ersättning företaget kommer att bli berättigat 

till. Punkt 82 listar indikatorer för när ett företags erfarenhet inte är tillräcklig för att 

förutsäga vilken storlek på ersättning som företaget kommer att bli berättigat till i utbyte 

mot de uppfyllda prestationskraven. Samtycker ni till den föreslagna begränsningen av 

storleken på den ersättning ett företag redovisar för uppfyllda prestationskrav? Om inte, 

vad rekommenderar ni för alternativ begränsning och varför? 

 

Fråga 3 

Revisionsbyråer Normgivande organ 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

PwC    X   Kina    X    

Deloitte     X   Mexiko X       

Ernst & Young   X     Nya Zeeland   X     

KPMG   X     Malaysia   X     

Mazars   X     Norge    X   

Moss Adams    X    Frankrike      X   

BDO    X    Japan   X     

RSM   X     Australien       X 

Grant Thornton     X   Tyskland   X    

Baker Tilly   X     Kanada    X    

Mayer Hoffman McCann   X     Storbritannien  X      

Tabell 3, Fråga 3 

1 = Positiva, 2 = Övervägande positiva, 3 = Övervägande negativa, 4 = Negativa 

 

Revisionsbyråerna har lämnat relativt lika svar på IASB och FASBs fråga 3 i förslaget till 

standard. Flera, PwC, Ernst & Young, Moss Adams, BDO, Grant Thornton och Mayer 

Hoffman McCann, har kommenterat lämpligheten i att använda begreppet ”med rimlig 
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säkerhet”. Moss Adams anser bland annat att det ger för stort utrymme för enskild 

bedömning, medan Mayer Hoffman McCann skriver att begreppet kan leda till förvirring, 

manipulering eller aggressiv redovisning. 

 

Vidare har flera revisionsbyråer, PwC, KPMG, Mazars, Moss Adams, RSM, Grant 

Thornton och Baker Tilly, ställt sig negativa till punkt 85 som utgör ett undantag till 

punkterna 81-83 för intäkter från licensierade immateriella rättigheter. PwC, Mazars och 

Baker Tilly skriver att de håller med om innebörden i punkten, men att den inte skall 

presenteras som ett undantag till punkterna 81-83 då de tycker att den överensstämmer 

med tidigare presenterad princip. Grant Thornton anser att riktlinjerna i punkt 85 är 

alltför snäva och regelbaserade, medan Moss Adams skriver att de är emot undantag av 

en specifik typ av tillgång då de tror att det kan leda till oönskade konsekvenser. 

 

Deloitte ställer sig bland annat frågande till hur förslaget till standard behandlar kontrakt 

innehållande en rörlig del med intäkter som är ”troliga” men inte kan redovisas ”med 

rimlig säkerhet”. De menar att ett kontrakt med en fast och en rörlig del kan få 

konsekvensen av att ett företag redovisar intäkter i snabbare takt i början av kontraktet 

och långsammare (eller inte alls) i ett senare skede i kontraktet. Detta kan leda till att en 

förlust redovisas i slutet av kontraktet trots att det överlag varit vinstbringande. 

 

De normgivande organen har yttrat en del liknande åsikter som revisionsbyråerna. 

Australien, Kina, Nya Zeeland, Malaysia, Norge, Japan, Tyskland och Kanada har 

kommenterat användningen av begreppet ”med rimlig säkerhet” där de anser att 

begreppet antingen bör slopas helt eller i hög grad klargöras. Norges normgivande organ 

skriver bland annat att man är negativa till punkterna 81-82 då man tycker att beloppet ett 

företag kommer att bli berättigat till istället bör värderas till verkligt värde. Australien, 

Kina, Malaysia, Frankrike, Tyskland och Storbritanniens normgivande organ ställer sig 

negativa till punkt 85 där de ifrågasätter varför just intäkter från licensierade immateriella 

rättigheter skall utgöra ett undantag. 

 

De som främst utmärker sig bland de normgivande organen är Mexiko och Australien. 

Mexiko ställer sig helt hållet positivt i frågan medan Australien ställer sig negativt. 

Australien anser inte att en begränsning likt den föreslagna i punkterna 81-82 hör hemma 

i en principbaserad standard. De skriver vidare att begränsningen av storleken på den 

ersättning ett företag redovisar för uppfyllda prestationskrav bör ersättas med krav 

baserade på föreställningsramens kriterier för intäktsredovisning. Det vill säga, att en 

intäkt skall redovisas om det är sannolikt att prestationskravet kommer generera företaget 

framtida ekonomiska fördelar och om beloppet kan mätas med tillförlitlighet. 

 

Kanada delar Deloittes oro där de ser en risk i att företag kommer redovisa intäkter för 

fort enligt förslaget kring kontrakt med en fast och en rörlig del intäkter. Frankrike har 

noterat att det kan bli problem att applicera riktlinjerna under dessa punkter på grund av 

interaktioner som härrör från formuleringar i detta avsnitt med andra delar av standarden 

såsom med hänsyn till kundens kreditrisk, förändringar i transaktionspriset och 

försäljning med returrätt. 
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4.3.4 Fråga 4 – Kontrakt med förluståtaganden 

 

För ett prestationskrav som ett företag uppfyller över tid och som man vid kontraktets 

början förväntar tillgodose under längre tid än ett år, anger punkt 86 att företaget skall 

redovisa en skuld och en motsvarande kostnad om det är ett kontrakt med 

förluståtaganden. Samtycker ni till den föreslagna tillämpningen av kontrakt med 

förluståtaganden? Om inte, vad föreslår ni istället och varför? 

 

Fråga 4 

Revisionsbyråer Normgivande organ 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

PwC     X Kina       X  

Deloitte      X Mexiko      X 

Ernst & Young      X Nya Zeeland        X  

KPMG      X Malaysia X      

Mazars      X Norge        X 

Moss Adams     X   Frankrike         X 

BDO       X  Japan    X    

RSM      X Australien       X 

Grant Thornton      X Tyskland      X 

Baker Tilly      X Kanada      X 

Mayer Hoffman McCann      X Storbritannien       X 

Tabell 4, Fråga 4 

1 = Positiva, 2 = Övervägande positiva, 3 = Övervägande negativa, 4 = Negativa 

 

Moss Adams är den enda av revisionsbyråerna som inte helt förkastar förslaget. De anser 

dock att fokus skall riktas enbart mot de kontrakt som sannolikt kommer att ha en 

betydande påverkan på företaget. Vidare skriver de att de vill ha mer vägledning rörande 

hur skulden och motsvarande kostnad skall klassificeras och redovisas. De flesta andra 

respondenter är överens om att förslaget kommer att leda till en missvisande redovisning 

och försvåra för användarna av de finansiella rapporterna. En majoritet av respondenterna 

anser också att det är onödigt att ta upp enskilda prestationskrav i ett kontrakt och tycker 

istället att man skall se kontraktet utifrån sin helhet. Detta påpekar även Mexikos 

normgivande organ tydligt när man menar att för att tjäna pengar på övriga delar av 

kontraktet kan det hända att vissa delar blir mindre lönsamma. PwC påpekar även att de 

föreslagna punkterna kan leda till att de finansiella rapporterna inte kommer att återspegla 

det verkliga utfallet. 

 

Malaysia presenterar ingen motivering till sitt svar utan skriver bara att man samtycker 

till det presenterade förslaget. Japan vill att förhållandet till IAS 37 Avsättningar, 

eventualförpliktelser och eventualtillgångar förtydligas. Alla övriga respondenter är 

negativt inställda till förslaget och förkastar det. Australien menar som många andra 

normgivande organ och revisionsbyråer att IAS 37 redan är tillfredställande och att 

redovisa enskilda prestationskrav som inte är lönsamma inte ger någon väsentlig 
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information när kontraktet i sin helhet är lönsamt. Flera respondenter riktar även kritik 

mot tidsaspekten på ett år och ifrågasätter varför prestationskrav som beräknas 

tillfredställas inom mindre än ett år inte skall testas. Storbritannien skriver även, förutom 

tidigare nämnda anledningar, att man är emot förslaget då man anser att utkastet till den 

nya standarden inte beskriver hur priset på varor och tjänster skall kombineras i 

kontraktet. 
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4.3.5 Fråga 5 – Upplysningar 

 

IASB och FASB föreslår att ändra IAS 34 Delårsrapportering och ASC Topic 270: 

Interim Reporting till att specificera vilka upplysningar gällande intäkter och kontrakt 

med kunder som ett företag bör inkludera i sina delårsrapporter. De upplysningar som 

skulle krävas är: 

 Uppdelning av intäkter (punkterna 114 och 115). 

 En tabell över förändringar i den samlade balansen av kontraktstillgångar och 

kontraktsskulder för den aktuella rapportperioden (punkt 117). 

 En analys av företagets kvarvarande prestationskrav (punkterna 119-121). 

 Information om kontrakt med förluståtaganden samt en tabell över förändringar 

rörande kontraktens underliggande skulder för den innevarande rapportperioden 

(punkterna 122-123). 

 En tabell över förändringar i redovisade tillgångar som uppstått på grund av 

kostnader för att erhålla eller uppfylla ett kontrakt med en kund (punkt 128). 

Samtycker ni till att företag skall vara skyldiga att lämna dessa upplysningar i sina 

delårsrapporter? I era svar, vänligen uttala er om huruvida de föreslagna upplysningarna 

uppnår en rimlig balans mellan de fördelar det innebär för användare att få ta del av 

informationen och de kostnader det innebär för företag att förbereda och granska 

informationen. Om ni inte tycker att de föreslagna upplysningarna balanserar dessa 

fördelar och kostnader på ett rimligt sätt, vänligen ange vilka upplysningar ett företag 

skall vara skyldigt att delge i sina delårsrapporter. 

Fråga 5 

Revisionsbyråer Normgivande organ 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

PwC      X  Kina       X  

Deloitte       X Mexiko     X   

Ernst & Young       X Nya Zeeland       X 

KPMG   X     Malaysia       X 

Mazars       X Norge       X 

Moss Adams       X Frankrike        X 

BDO       X Japan        X 

RSM     X   Australien        X 

Grant Thornton     X   Tyskland      X 

Baker Tilly       X Kanada       X 

Mayer Hoffman McCann X       Storbritannien       X 

Tabell 5, Fråga 5 

1 = Positiva, 2 = Övervägande positiva, 3 = Övervägande negativa, 4 = Negativa 

 

Revisionsbyråerna är överlag negativa till punkterna rörande upplysningar i fråga 5. Det 

största undantaget utgörs av Mayer Hoffman McCann som tror att information i 
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delårsrapporter är extremt viktigt för finansiella marknader och användare av finansiella 

rapporter. De skriver att de förstår att mängden upplysningar som krävs kan ses som en 

börda för många företag, men kan inte nog påpeka betydelsen för intressenter att få 

möjlighet att förstå ekonomin bakom transaktionerna liksom viktigare bedömningar 

gjorda av företagsledningen. KPMG ställer sig också bakom förslaget men skriver att 

IASB och FASB bör fortsätta undersöka relationen mellan intressenters behov av 

upplysningar och företags kostnader för att tillhandahålla informationen. Givet det 

utökade antalet upplysningar i helårsrapporterna ifrågasätter KPMG även nödvändigheten 

i att delge så omfattande upplysningar i delårsrapporterna om inga betydande ändringar 

har skett i enlighet med kraven i IAS 34 och ASC Topic 270. 

 

RSM anser att IASB och FASB bör överväga att endast kräva föreslagna upplysningar i 

delårsrapporter i de fall betydande förändringar har skett sedan den senast utgivna 

helårsrapporten. Vidare anser de att användare och upprättare av finansiella rapporter bör 

träffas och diskutera fram en rimlig balans mellan intressenternas behov av upplysningar 

och företagens kostnader för att delge desamma. Grant Thornton skriver att de stödjer 

punkterna 114-115 gällande uppdelning av intäkter, men att de ställer sig emot övriga 

föreslagna upplysningar då de tycker de är överdrivna. De poängterar också att de 

detaljerade tillgång/skuld -orienterade upplysningarna inte passar in med nuvarande 

upplysningar krävda i IAS 34 och därför riskerar att rubba balansen i denna standard. 

 

Bland de revisionsbyråer som är helt emot punkterna i frågan anser PwC, Ernst & Young, 

Mazars, Moss Adams och BDO att de krävda upplysningarna antingen är överdrivna, inte 

ger användbar information eller att de inte väger upp för företagens kostnader att 

tillhandahålla dem. PwC, Deloitte, Mazars, BDO och Baker Tilly har noterat att förslaget 

är inkonsekvent med IAS 34 p. 6 som säger att delårsrapporten skall ge upplysningar om 

händelser som inträffat efter den senaste helårsrapporten, och därmed inte upprepa 

tidigare tillhandahållen information. Både Deloitte och Moss Adams anser att frågor 

rörande upplysningar bör behandlas i ett separat projekt skilt från intäktsredovisningen. 

 

Det enda normgivande organ som kan se något positivt med de föreslagna 

upplysningarna är Mexiko som instämmer med punkterna 114-115 gällande uppdelning 

av intäkter. I övrigt anser samtliga normgivande organ att de föreslagna upplysningarna 

är överdrivna eller inte väger upp för kostnaderna som uppstår för företagen. Samtliga 

normgivande organ har dessutom kommenterat att förslaget på något sätt står i strid med 

IAS 34. Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Malaysia, Norge och Storbritanniens normgivande 

organ hänvisar till IAS 34 p. 6 medan Japan anser att upplysningar skall bestämmas 

enligt principen i IAS 34 p. 15. IAS 34 p. 15 anger att ett företag i delårsrapporten skall 

redogöra för händelser och transaktioner som är av vikt för att förstå förändringarna i 

företagets finansiella ställning och utveckling sedan slutet av den senaste årliga 

rapporteringsperioden. Australien noterar att de föreslagna kraven på upplysningar tycks 

följa en regelbaserad modell istället för principerna som redan finns i IAS 34. Även 

Frankrike skriver att de hade föredragit en principbaserad modell likt den i IAS 34. 

 

Kanada skriver att man inte håller med om förslaget att utöka antalet upplysningar i 

delårsrapporter utan att det först görs en omfattande översyn av IAS 34. Norge, Tyskland 
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och Storbritanniens normgivande organ anser att det i så fall skall göras i ett separat 

projekt skilt från intäktsredovisningen. 

 

4.3.6 Fråga 6 – Överföring av icke-finansiella tillgångar 

 

För överföring av en icke-finansiell tillgång som inte är en effekt av ett företags normala 

verksamhet (till exempel fastigheter, anläggningar eller utrustning som behandlas i IAS 

16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 40 Förvaltningsfastigheter eller ASC Topic 

360: Property, Plant and Equipment), föreslår IASB och FASB att ändra andra 

standarder för att kräva att företag tillämpar följande två saker. För det första, de 

föreslagna kraven på kontroll för att bestämma när ett företag skall ta bort tillgången från 

sin redovisning. För det andra, de föreslagna värderingskraven för att bestämma vinsten 

eller förlusten som skall redovisas efter det att tillgången tagits bort från redovisningen. 

Samtycker ni till att ett företag skall tillämpa kraven för kontroll och värdering vid 

redovisning av överföring av icke-finansiella tillgångar som inte är en effekt av ett 

företags normala verksamhet? Om inte, vilket alternativ rekommenderar ni och varför? 

 

Fråga 6 

Revisionsbyråer Normgivande organ 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

PwC    X     Kina X      

Deloitte      X  Mexiko X       

Ernst & Young     X   Nya Zeeland       X  

KPMG  X      Malaysia  X      

Mazars   X     Norge  X     

Moss Adams   X     Frankrike        X  

BDO    X     Japan    X    

RSM   X     Australien    X     

Grant Thornton  X      Tyskland   X    

Baker Tilly  X       Kanada    X    

Mayer Hoffman McCann  X       Storbritannien X       

Tabell 6, Fråga 6 

1 = Positiva, 2 = Övervägande positiva, 3 = Övervägande negativa, 4 = Negativa 

 

PwC och Deloitte påpekar att FASB nyligen dragit igång ett forskningsprojekt på 

området och ställer sig frågande till huruvida IASB och FASB bör behandla ämnet i detta 

förslag till standard. Flera andra revisionsbyråer, Moss Adams, BDO, Deloitte, Ernst & 

Young och Mazars skriver i princip samma sak och menar att det är en så pass 

omfattande fråga att den bör behandlas i ett eget projekt för att inte fördröja det aktuella 

projektet rörande intäkter från kontrakt med kunder. RSM vill ha förtydliganden i frågan 

angående i vilka situationer som regleringen skall tillämpas. Deloitte är väldigt kritiska 

till frågan dels av ovan nämnda anledningar men även på grund av att olika reglering för 
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finansiella och icke-finansiella tillgångar kan komma att uppstå för företag som 

rapporterar enligt IFRS.  

 

Australien anser att redovisning av försäljningsbaserad royalty under punkt 85 kommer 

att skilja sig rejält beroende på huruvida betalning sker i förväg eller inte. De menar 

därför att det inte på ett korrekt sätt kommer att avspegla den ekonomiska likheten mellan 

olika royaltyavtal vars enda skillnad är tidpunkten för betalning. Tyskland och Japans 

normgivande organ anser att ytterligare överläggning krävs och därmed att man bör 

avvakta med frågan. Frankrike är inne på samma kritiska linje som vissa av 

revisionsbyråerna ovan och ställer sig negativa i frågan. Man anser att ämnet inte skall 

behandlas i detta förslag till standard. Nya Zeelands normgivande organ har invändningar 

på principnivå och anser att standarden skall fokusera på företagens rapportering. Kanada 

å andra sidan håller med om kriteriet för att ta bort en icke-finansiell tillgång som inte är 

kopplad till företagets normala verksamhet ur redovisningen, men anser att kontrollen 

över tillgången skall vara den utlösande faktorn. 

 

4.3.7 Övriga kommentarer 

 

Generellt kan sägas att både revisionsbyråerna och de normgivande organen är positiva 

till att IASB och FASB tagit sig an projektet att utveckla en ny standard gällande 

intäktsredovisning. De enda respondenterna som uttryckligen ifrågasätter behovet av en 

helt eller delvis ny standard är Frankrikes och Norges normgivande organ. Frankrike 

skriver att de är nöjda med att IASB och FASB tagit till sig av kritiken från 2010 års 

förslag till standard och att många förbättringar har gjorts. Dock menar de att dessa 

förbättringar inte räcker till för att övertyga dem om varför en helt ny standard behövs 

gällande intäktsredovisning under IFRS. De skriver vidare att de inte känner till några 

större fel och brister med nuvarande IFRS och menar att IAS 11 Entreprenadavtal och 

IAS 18 Intäkter har visat sig fungera bra globalt sett. De håller dock med om att vissa 

specifika frågor, såsom kontrakt innehållande flera element, behöver få mer 

uppmärksamhet, men är samtidigt övertygade om att dessa skulle kunna lösas genom 

bättre vägledning. Norge noterar att jämfört med tidigare förslag till standard bygger 

detta i större utsträckning på principen om ”avrundning uppåt”. De anger punkt 54 som 

exempel på detta, ”ett företag skall uppdatera det uppskattade transaktionspriset vid varje 

rapporttillfälle för att på ett rättvist sätt spegla omständigheterna på balansdagen och de 

förändrade omständigheterna under rapportperioden”. Detta menar de i de flesta fall inte 

skulle ge meningsfull information samtidigt som det ger möjlighet till godtyckliga 

uppskattningar för redovisning av intäkter. Norge skriver vidare att som det ser ut nu kan 

de inte förstå varför IAS 18 inte skulle ge bättre information som underlag till beslut än 

vad det presenterade förslaget gör. 

 

KPMG hyllar IASB och FASBs projekt med att utveckla en principbaserad standard som 

kan appliceras på transaktioner i alla branscher. De menar att det nya förslaget till 

standard ger bättre vägledning än nuvarande IFRS, samtidigt som det eliminerar alla 

bransch- och transaktionsspecifika riktlinjer i det regelbaserade US GAAP. Även de 

normgivande organen i Mexiko, Tyskland, Kanada och Storbritannien är positiva till 
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utvecklandet av en enda principbaserad standard för intäktsredovisning. De har också 

noterat fördelen med att ha en principbaserad standard som därmed kan gälla för alla 

branscher och transaktioner i både IFRS och US GAAP. 

 

Moss Adams anser att det bör förtydligas att överföring av betydande risker och fördelar 

för ägande av en tillgång, enligt punkt 37(d), bara är en av flera indikatorer för överföring 

av kontroll och att den inte väger tyngre än någon annan. Detta eftersom det annars 

riskeras att företag lägger för stor vikt vid denna då nuvarande vägledning för 

intäktsredovisning vilar så tungt på detta begrepp. Av samma anledning anser PwC att 

överföring av betydande risker och fördelar helt bör slopas som indikator. I övrigt håller 

PwC med om principen att ett prestationskrav är uppfyllt när kontrollen över en vara eller 

tjänst har överförts till kunden. De är även positivt inställda till övriga indikatorer för att 

bestämma när kontrollen har överförts. Frankrikes normgivande organ är av motsatt åsikt 

där de känner stor oro över att betydande risker och fördelar nu endast är en indikator. De 

är starkt negativa till hur kontrollbegreppet används i förslaget till standard och tycker 

inte att begreppet övervägts eller debatterats tillräckligt i IASB och FASBs projekt med 

att utveckla en ny föreställningsram. De konstaterar vidare att detta lett till att fokus nu 

flyttats från företag till kund rörande när en intäkt skall redovisas. Frankrike anser att det 

inte finns några som helst bevis för att den nuvarande principen skulle ha underlåtit att ge 

användbar information till användarna av finansiella rapporter. Även Nya Zeelands 

normgivande organ är starkt emot detta kundperspektiv som utvecklats. De skriver att de 

håller med om principen att ett företag redovisar intäkter när det uppfyllt ett 

prestationskrav genom att överföra en utlovad vara eller tjänst till en kund. De håller 

dock inte med om att tillgången överförs när kunden får kontroll över den. De anser att en 

bedömning av överföring av kontroll ur kundens perspektiv är relevant, men endast i den 

mån det är en indikator som stöder ett företags bedömning av om kontrollen har 

överförts. Nya Zeeland anser således, likt nuvarande IFRS, att överföring av kontroll i 

första hand skall bedömas utifrån företagets perspektiv. 

 

Australiens normgivande organ stöder också slutsatsen att kontrakt med kunder skapar 

rättigheter och förpliktelser som i sin tur ger upphov till intäkter när kontrollen över 

utlovade varor eller tjänster överförs till kunderna. Dock tror de med tanke på hur 

förslaget är inramat i förhållande till kontinuerlig leverans och undantag till principen, att 

intäkter från kontrakt med kunder kan uppstå på andra sätt utöver sådan överföring. De är 

också bekymrade över att antalet undantag från den underliggande principen i förslaget 

till standard kan indikera en brist i densamma. Australien vill därför se ett 

begreppsmässigt förtydligande för att inte riskera att ekonomiskt liknande transaktioner 

behandlas olika i praktiken. Även Kanada ser en risk i att ekonomiskt liknande 

transaktioner kan komma att behandlas olika om inte begreppen reds ut. De skriver också 

att de fortsatt är av åsikten att överföring av kontrollen över varor och tjänster till kund 

inte är den mest lämpliga principen på vilken man kan basera intäktsredovisning. 
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5 Analys 
 

 

5.1 Inledning 

 

Respondenternas remissvar har varit av varierande omfattning där vissa har motiverat 

sina ställningstaganden mer än andra. I detta kapitel analyserar vi remissvaren utefter den 

teoretiska referensramen som vi ställt upp i kapitel 3. Kapitlet inleds med att vi analyserar 

frågorna var för sig. Vi går sedan vidare med att analysera respondenternas kommentarer 

kring princip- kontra regelbaserad standard samt deras syn på användandet av 

kontrollbegreppet. Avslutningsvis analyserar vi remissvaren utifrån bidrags-

belöningsmodellen. 

 

5.2 Analys av remissvar 

 

5.2.1 Fråga 1 – Prestationskrav uppfyllda över tid 

 

Vår uppfattning är att respondenterna överlag varit ganska positiva till punkterna i fråga 

1. Det främsta problemet tycks enligt respondenterna vara att punkterna inte är tillräckligt 

tydligt formulerade. Kritiken har framförts mot båda punkterna men där punkt 35(b) är 

den som främst varit föremål för missnöjet. Respondenterna föreslår att IASB och FASB 

skall lösa problemet genom att omformulera punkterna eller förklara dem med hjälp av 

illustrativa exempel. 

 

Noterbart är att de fyra respondenter, Baker Tilly, Mayer Hoffman McCann, Mexiko och 

Storbritanniens normgivande organ, som varit helt positiva i frågan trots allt varit relativt 

återhållsamma i sina svar. Ingen av dem har haft några negativa invändningar men inte 

heller yttrat några lovord över förslaget. Svaren riktar sig istället mot 2010 års förslag till 

standard när de skriver att de är nöjda med ändringarna som gjorts sedan dess, eller att 

problemen från förra förslaget till standard är lösta. Intrycket blir därför att de inte är 

negativa till punkterna snarare än att de faktiskt är positiva, om en sådan distinktion nu 

kan göras mellan dessa uttryck. 

 

Vid en jämförelse mellan revisionsbyråer och normgivande organ ser vi inga större 

skillnader i svaren. Kinas normgivande organ ställer sig negativa till delar av frågan och 

hänvisar till att landets lagar gällande konstruktion av fastigheter gör det svårt för en 

kund att få kontroll över fastigheten innan den är färdigställd. Detta är å andra sidan det 

enda argument vi hittar i fråga 1 där någon hänvisar till nationella förhållanden. 

Australien är genomgående emot hur IASB och FASB valt att använda sig av 

kontrollbegreppet i förslaget till standard. När de besvarat fråga 1 har de inte kunnat 

bortse från detta och följaktligen ställt sig negativa till punkterna i frågan. 
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5.2.2 Fråga 2 – Hänsyn till kundens kreditrisk 

 

I fråga två är det lätt att se ett mönster i remissvaren från revisionsbyråerna. Med 

undantag för Grant Thornton är alla positiva med endast små invändningar. De 

normgivande organen hade dock mer skilda åsikter, där vissa var mycket positiva medan 

ett par likt Grant Thornton förkastade förslaget helt.  Respondenterna belyser följande 

frågor: att det föreligger risk för att resultaträkningen blir rörig, att det skulle räcka att 

redovisa uppgifterna i en not istället för i en separat rad i resultaträkningen, att termen ”i 

anslutning till intäktsposterna” bör exemplifieras för att undvika missförstånd, att det 

finns en risk att kundförlusterna påverkar bruttomarginalen samt att kontrakten bör 

behandlas olika beroende på om det finns en finansieringsklausul i kontraktet. Vi anser 

att majoriteten av kritiken är relevant. Att ha en negativ post med kundförluster i 

anslutning till de positiva intäktsposterna kan upplevas som förvirrande, samtidigt kan 

man argumentera för att det är en bagatell som användare av finansiella rapporter 

rimligen borde kunna hantera. Problematiken som kan uppstå i samband med att 

kundförlusterna påverkar bruttomarginalen är betydande då detta nyckeltal ofta används 

bland annat för att beräkna företagets täckningsbidrag. Detta leder till att en missvisande 

bild uppstår. Även detta är dock hanterbart och går att kompensera för om man gör 

beräkningar. Flera respondenter menar också att kontrakt med finansieringsklausuler 

skall hanteras annorlunda, då det i dessa fall föreligger en större exponering mot kunders 

kreditrisk. Kritik har även inkommit från Kina, Norge och Grant Thornton där dessa 

respondenter anser att hela förslaget skall förkastas och att IASB och FASB skall lägga 

ned denna fråga i det aktuella projektet, främst på grund av att man inte ser några positiva 

effekter kopplade till förslaget. 

 

Jämför vi revisionsbyråerna med de normgivande organen ser vi att revisionsbyråerna 

varit betydligt mer konsekventa i sina svar. Kanske gör det sig här påmint att de 

normgivande organen är utspridda över hela världen med olika redovisningstraditioner 

bakom sig. Vi ser också att revisionsbyråerna varit aningen mer positiva än de 

normgivande organen. Då frågan till viss del rör extra information i de finansiella 

rapporterna kan vi härleda detta till revisionsbyråernas roll som intressent till företag. 

Intressenter vill oftast ha så mycket relevant information som möjligt för att kunna göra 

en bedömning av ett företags finansiella ställning. 

 

5.2.3 Fråga 3 – Begränsning av storlek på redovisat belopp för intäkter 

 

Det som många respondenter direkt reagerat över i fråga 3 är användningen av begreppet 

”med rimlig säkerhet”. Begreppet ger ett uttryck av osäkerhet och även om punkt 82 

listar indikatorer för när ett företag kan bedöma en intäkt ”med rimlig säkerhet” så ger det 

utrymme för en viss godtycklighet hos upprättarna av finansiella rapporter. Detta har 

noterats av bland andra Moss Adams och Mayer Hoffman McCann som ser en risk i att 

det kan utnyttjas genom manipulation av redovisningen. Flera respondenter anser därför 

att IASB och FASB skall lösa problemet genom att förtydliga begreppet eller helt ta bort 

och ersätta det med något annat. 
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Vidare har ett stort antal respondenter motsatt sig punkt 85 som utgör ett undantag till 

punkterna 81-83. Här tycks IASB och FASB ha misslyckats med att kommunicera syftet 

med en punkt i förslaget standard, då många ifrågasätter varför just intäkter från 

licensierade immateriella rättigheter skall utgöra ett undantag. Även om IASB och FASB 

lade fram klara argument för sin sak skulle man nog ändå få svårt att övertyga samtliga 

respondenter. Detta då bland annat Grant Thornton anser att riktlinjerna i punkt 85 är 

alltför snäva och regelbaserade. Tolkningen vi gör är således att Grant Thornton inte bara 

anser att punkten utgör ett undantag till punkterna 81-83, utan till hela standarden som i 

övrigt är principbaserad. Även Australien, som är den respondent som varit mest negativ 

till punkterna i fråga 3, har uttryckt liknande åsikter. De anser att en sådan begränsning 

som föreslås punkterna 81-82 överhuvudtaget inte passar in i en principbaserad standard. 

 

Inte heller i fråga 3 kan vi se någon större skillnad i hur revisionsbyråerna har svarat 

kontra de normgivande organen. Ingen av grupperna vill helt förkasta förslaget i 

punkterna men de anser båda att det behövs förbättringar. En liten skillnad, om än mycket 

liten, kan vi se i argumentationen mellan grupperna, där revisionsbyråerna tycks ha en 

större tendens till att uppmärksamma vilka risker punkterna skapar för manipulation av 

redovisning. 

 

5.2.4 Fråga 4 – Kontrakt med förluståtaganden 

 

Den samlade åsikten i frågan är lätt att urskilja, alla utom Moss Adams, Japan och 

Malaysias normgivande organ är negativa och förkastar förslaget. Moss Adams och Japan 

är övervägande negativa medan Malaysia är positiva och håller med. Denna unika 

avvikelse tycker vi är något märklig men dessvärre består svaret enbart av fem ord och 

man har inte kommit med några argument för sin ståndpunkt. Japan och Moss Adams 

däremot motiverar sina åsikter med att man tycker förslaget behöver utvärderas 

ytterligare. Vidare skriver Moss Adams att man inte håller med helt då förslaget enbart 

tillämpas på prestationskrav som uppfylls över en tidsperiod som är större än ett år. Detta 

medför att likartade prestationskrav kan hanteras olika beroende på när respektive projekt 

är slutfört, vilket i sin tur leder till en missvisande redovisning. Man skriver även att det 

är relevant att rikta fokus mot de kontrakt som sannolikt kommer att ha en större 

påverkan på företaget. Vi instämmer i denna argumentation men tycker att alla 

prestationskrav skall inkluderas eller att man alternativt ser till kontraktets sammantagna 

lönsamhet, vilket även Mexiko argumenterar för.  

 

Utav de respondenter som helt förkastar idén är det många som nämner att IAS 37 

Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, är tillfredsställande och att 

den ytterligare informationen om ej lönsamma delar av ett kontrakt, som denna fråga 

avser, ej är relevant. När det är så pass många av respondenterna i vårt urval som 

resonerar på detta vis anser vi att det argumentet får mycket tyngd. 

 

Vid en jämförelse av revisionsbyråerna och de normgivande organen kan vi således inte 

se några skillnader i frågan. Den enda utstickaren är Malaysia men då de inte har 

argumenterat för sin ståndpunkt är det omöjligt att analysera vad detta beror på. 
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5.2.5 Fråga 5 – Upplysningar 

 

Den enda respondent som är helt positiv till punkterna i fråga 5 är Mayer Hoffman 

McCann. De skriver att de förstår att mängden upplysningar som krävs kan ses som en 

börda för många företag, men verkar ändå tycka det är viktigare att användarna av 

finansiella rapporter får den information de vill ha. Troligen kan deras svar härledas till 

att företaget enbart är verksamt i USA där traditionen av att tillgodose marknadens krav 

på information är starkare än i övriga världen. Mayer Hoffman McCann är också den 

enda respondenten i studien som enbart är verksamt i USA. Även KPMG ser nyttan med 

mycket information i delårsrapporterna men inser dock att det inte är rimligt om det 

innebär för höga kostnader för företagen. De tillägger därför i sitt svar att förhållandet 

däremellan bör undersökas vidare. 

 

I övrigt är respondenterna överlag negativa till punkterna i fråga 5 då de allra flesta anser 

att de föreslagna upplysningarna är överdrivna eller inte väger upp för kostnaderna som 

uppstår för företagen. Undantag utgörs av Grant Thornton och Mexiko som stöder 

punkterna 114-115 gällande uppdelning av intäkter. Flera respondenter har också 

kommenterat att ämnet bör behandlas i ett separat projekt och inte i ett förslag till 

standard gällande intäktsredovisning. Dessa åsikter kan vi mycket väl förstå då det gäller 

ändring av en annan standard. Risken som IASB och FASB tar när de inkluderar en sådan 

här fråga är att respondenterna på grund av ovilja att svara inte heller levererar ett fullgott 

svar på frågan. Flera har också varit negativa då de svarat att förslaget till viss del är 

inkonsekvent med IAS 34. Det känns inte som om respondenterna i samtliga fall har 

reflekterat över om ändringarna innebär något positivt eller negativt. Detta tror vi mycket 

väl kan vara för att frågan inte behandlas i ett projekt rörande upplysningar eller 

alternativt delårsrapportering. Vår tolkning av svaren är därför att frågan bör tas upp igen 

vid ett senare tillfälle i ett annat projekt. 

 

Jämför vi revisionsbyråerna med de normgivande organen ser vi att båda grupperna är 

övervägande negativa till punkterna. Bland revisionsbyråerna anser två av elva att 

förslaget är bra medan inget av de normgivande organen ställer sig positivt till förslaget. 

Återigen ser vi ändå att revisionsbyråerna i viss mån värnar om intressenterna i högre 

grad än vad de normgivande organen gör. 

 

5.2.6 Fråga 6 – Överföring av icke-finansiella tillgångar 

 

KPMG, Grant Thornton, Baker Tilly och Mayer Hoffman håller med om förslaget utan 

att ge några ytterligare kommentarer. Generellt kan man säga att de flesta respondenterna 

är positiva till idén och konceptet. PwC, Mazars, Moss Adams, BDO och Ernst & Young 

är dock tydliga med att påpeka att FASB nyligen dragit igång ett forskningsprojekt på 

området och ställer sig därför frågande till huruvida ämnet även skall behandlas i detta 

förslag till standard.  Främst är man oroliga för att ämnet är så pass stort att det riskerar 

att fördröja de övriga delarna i projektet. De normgivande organen i Nya Zeeland och 

Frankrike delar också denna åsikt då man anser att utvecklingen av denna standard skall 

fokusera på andra frågor.  
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Deloitte och Ernst & Young kommer med ett intressant påpekande när de skriver att 

användarna av IFRS i och med förslaget kommer att behöva tillämpa två väldigt olika 

modeller för överföringar av tillgångar. Finansiella tillgångar, samt vissa andra, kommer 

att värderas enligt en verkligt värde-modell, medan icke-finansiella tillgångar kommer att 

värderas enligt en modell som baseras på ”med rimlig säkerhet”. Detta kommer troligtvis 

att medföra vissa svårigheter samt ge möjligheter till att utnyttja systemet. 

 

Respondenternas svar på fråga 6 har generellt varit kortare än på andra frågor och det blir 

därför svårt att göra en jämförelse mellan revisionsbyråerna och de normgivande 

organen. Vi ser förvisso att två revisionsbyråer uttryckt sig negativt i frågan jämfört med 

fyra stycken normgivande organ. Många svar präglas dock av att respondenterna inte 

tycker att frågan skall behandlas i detta förslag till standard. Detta tror vi likt i fråga 5 gör 

att respondenterna inte har övervägt frågan lika noggrant, vilket försvårar en ytterligare 

jämförande analys av svaren. 

 

5.2.7 Princip- kontra regelbaserade standarder 

 

De respondenter som uttryckt en åsikt kring princip- kontra regelbaserad standard har alla 

varit positiva till att IASB och FASB valt att utveckla en principbaserad modell. Ng 

(2004, s. 18) skriver att den största skillnaden mellan princip- och regelbaserade 

standarder är detaljnivån. Han menar att principbaserade standarder tillhandahåller 

allmänna begrepp och vägledning, medan regelbaserade standarder är mer specifika och 

ger tydligare riktlinjer. Detta gör att en principbaserad standard blir enklare att tillämpa 

på olika transaktioner i olika branscher då riktlinjerna inte skiljer sig åt, vilket också har 

framförts som argument från bland andra KPMG, Mexiko, Tyskland, Kanada och 

Storbritanniens normgivande organ i samband med att de gett stöd för modellen. 

 

Grant Thornton och Australien har i samband med fråga 3 också uttryckt stöd för en 

principbaserad modell när de kritiserar punkterna i frågan för att vara alltför 

regelbaserade. De noterar här vikten av att ha en alltigenom principbaserad standard och 

inte frångå det ursprungliga konceptet. Både Moss Adams och Mayer Hoffman McCann 

har noterat en risk för manipulation av intäkter i samband med punkterna i fråga 3. Även 

Deloitte och Kanada har uttryckt en risk för att förslaget ger möjlighet till att redovisa 

intäkter för tidigt. För dessa åsikter får de medhåll från bland andra Okamoto (2010); 

Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006); Jamal och Tan (2010) samt Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011) som alla kommer fram till att risken för manipulation av 

intäkter är större under en regelbaserad modell.  

 

Jämför vi revisionsbyråerna och de normgivande organen ser vi att stödet för en 

principbaserad modell är stort från båda grupperna. IASB och FASB ställde ingen uttalad 

fråga kring princip- kontra regelbaserad modell utan svaren är hämtade från de övriga 

kommentarerna i remissvaren. Noterbart är att fler normgivande organ valde att 

kommentera just utformningen av standarden med en principbaserad modell, trots att 

revisionsbyråernas remissvar generellt sett var mer omfattande. Detta kan tänkas ha att 
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göra med att de normgivande organen brottas med liknande problem i sin vardag och 

därför lägger större energi på sådana frågor. 

 

5.2.8 Kontroll 

 

Ijiri (1975, s. 51) definierar kontroll över resurser som befogenheten att nyttja och 

förfoga över resurserna. Många respondenter till 2010 års förslag till standard var 

bekymrade över hur IASB och FASB använde kontrollbegreppet för att bestämma när en 

vara eller tjänst har överförts (IFRS Foundation 2011a, s. 9). Efter att ha gjort vissa 

ändringar till 2011 års förslag till standard är det bland de respondenter som vi har 

undersökt nu endast Frankrikes, Nya Zeelands och Kanadas normgivande organ som är 

emot principen. Frankrike skriver att de är nöjda med kriterierna som finns i nuvarande 

standarder, där en tillgång anses övergå från säljare till köpare i samband med att de 

betydande riskerna och fördelarna som är knutna till tillgången övergår till köparen 

(Norberg & Thorell 2010, ss. 215-216). De anser att det inte finns några som helst bevis 

för att den nuvarande principen skulle ha underlåtit att ge användbar information till 

användarna av finansiella rapporter. Nya Zeeland skriver att de håller med om principen 

att ett företag redovisar intäkter när det uppfyllt ett prestationskrav genom att överföra en 

utlovad vara eller tjänst till en kund. De håller dock inte med om att tillgången överförs 

när kunden får kontroll över den. Både Frankrike och Nya Zeelands normgivande organ 

är därmed emot det kundperspektiv som utvecklats i och med förslaget. Med fokus på 

manipulation av intäkter i redovisningen går deras åsikter således emot vad Caylor (2010, 

ss. 93-94) kommer fram till i sin studie, att manipulation av intäkter kan komma att 

försvåras genom det kundperspektiv som ligger till grund för IASB och FASBs 

föreslagna standard för intäktsredovisning. Kanada skriver generellt att de är av åsikten 

att överföring av kontrollen över varor och tjänster till kund inte är den mest lämpliga 

principen på vilken man kan basera intäktsredovisning. 

 

I övrigt finns det vissa meningsskiljaktigheter bland respondenterna i hur begreppet 

”betydande risker och fördelar” skall användas vid bedömning av överföring av kontroll. 

Många av respondenterna till 2010 års förslag till standard ansåg att överföring av 

betydande risker och fördelar är en bra indikator på när kunden har övertagit kontrollen 

(IFRS Foundation 2011a, s. 38). När IASB och FASB nu adderat detta begrepp som en 

indikator i 2011 års förslag till standard, anser Moss Adams dock att det bör förtydligas 

att överföring av betydande risker och fördelar för ägande av en tillgång bara är en av 

flera indikatorer för överföring av kontroll. De tror det är viktigt att poängtera att denna 

indikator inte väger tyngre än någon annan. Detta eftersom det annars riskeras att företag 

lägger för stor vikt vid denna då nuvarande vägledning för intäktsredovisning vilar så 

tungt på detta begrepp. Av samma anledning anser PwC att överföring av betydande 

risker och fördelar helt bör slopas som indikator. 

 

Vi noterar således att de flesta respondenterna överlag är positiva till användandet av 

kontrollbegreppet. Jämför vi revisionsbyråerna med de normgivande organen ser vi trots 

allt att motståndet är större hos de normgivande organen. Ingen av revisionsbyråerna är 
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emot grundprincipen för överföring av kontroll medan tre av de elva normgivande 

organen är negativa till densamma. 

 

5.3 Analys utifrån Bidrags-belöningsmodellen 

 

Vår tanke med att applicera bidrags-belöningsmodellen bygger på att de normgivande 

organen i respektive land enbart är med och utvecklar normer, vilket innebär att de bara 

är delaktiga i den vänstra sidan av modellen. Revisionsbyråerna å andra sidan är inte 

enbart med som respondent till IASB och FASBs olika projekt, utan bidrar samtidigt som 

konsulter och revisorer åt företagen varigenom de får belöning i form utav arvode. 

Därmed är revisionsbyråerna verksamma i både vänster och höger del av modellen. I 

många av frågorna kan vi även se en skillnad på svaren utifrån de två grupperna av 

respondenter. Detta tror vi kan härledas till vilken position respondenten har i förhållande 

till användaren av standarden. I fråga 2, som avser huruvida information om 

kundförluster skall finnas med i resultaträkningen, kan man urskilja att revisionsbyråerna 

generellt är mer positiva än de normgivande organen. Endast en revisionsbyrå är negativ 

till förslaget jämfört med fyra stycken normgivande organ. Detta tror vi har att göra med 

revisionsbyråernas roll som intressenter i den högra delen av bidrags-belöningsmodellen. 

Intressenterna är av naturliga skäl mer intresserade av upplysningar kring företagets 

finansiella ställning. Detta återspeglas även i fråga 5 rörande upplysningar där man, trots 

att respondenterna har en övervägande negativ inställning, kan urskilja mer positiva 

inslag i revisionsbyråernas svar. Mayer Hoffman McCann skriver bland annat att de 

förstår att mängden upplysningar som krävs kan ses som en börda för många företag, 

men kan inte nog påpeka betydelsen för intressenter att få möjlighet att förstå ekonomin 

bakom transaktionerna liksom viktigare bedömningar gjorda av företagsledningen. 

 

Med en plats endast till vänster i bidrags-belöningsmodellen har de normgivande organen 

jämfört med revisionsbyråerna mer fokuserat på uppbyggnaden av standarden. Exempel 

på detta är som tidigare nämnt att fler normgivande organ valt att kommentera 

användandet av en principbaserad modell. Vi får också uppfattningen av att de 

normgivande organen i större utsträckning väljer att jämföra förslaget till standard med 

andra redan befintliga standarder. 
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6 Slutsatser 
 

 

6.1 Inledning 

 

Detta kapitel inleds med att vi redogör för vår forskningsfråga och vårt syfte. Därefter 

presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till avseende de sex frågorna som IASB och 

FASB ställt i förslaget till standard, princip- kontra regelbaserad standard samt 

användandet av kontrollbegreppet. 

 

6.2 Åsikter om förslaget till standard 

 

 Vad anser revisionsbyråer och normgivande organ om den föreslagna standarden 

för redovisning av intäkter från kontrakt med kunder? 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vad revisionsbyråer och normgivande organ 

har för åsikter om den föreslagna standarden för redovisning av intäkter från kontrakt 

med kunder. Vi har också velat jämföra dessa åsikter de båda grupperna emellan för att se 

om de skilt sig åt. 

 

IASB och FASB planerar att utfärda standarden någon gång under andra halvan av 2012 

för att den sedan skall kunna tas i bruk den 1 januari 2015. Att döma av remissvaren från 

respondenterna har IASB och FASB dock mycket arbete kvar att göra innan standarden 

kan anses vara redo att utfärdas. De flesta respondenter är förvisso nöjda med att IASB 

och FASB utvecklar en ny gemensam standard gällande intäkter från kontrakt med 

kunder, även om ingen är helt nöjd med förslaget som lagts fram. Endast två respondenter 

är helt eller delvis emot förslaget, Frankrikes och Norges respektive normgivande organ, 

då de istället tycker att det hade räckt med att förbättra nuvarande standarder. 

 

Jämför vi revisionsbyråerna med de normgivande organen ser vi att revisionsbyråerna 

generellt varit lite mer positiva till IASB och FASBs förslag till standard, även om det 

inte är någon markant skillnad dem emellan. Vi har också noterat att revisionsbyråerna 

inom gruppen varit mer konsekventa i sina svar än vad de normgivande organen har varit. 

Detta tror vi har att göra med att de normgivande organen är utspridda över hela världen 

med olika redovisningstraditioner som bakgrund, medan revisionsbyråerna antingen är 

stationerade i USA eller i Europa. 

 

Det mest slående när man läser igenom förslaget till standard är att många punkter är 

svåra att förstå. Många respondenter har krävt att flera punkter måste förtydligas, 

omformuleras eller förklaras med hjälp av illustrativa exempel för att det inte skall skilja 

sig åt hur olika företag kommer att applicera dem i olika situationer. Detta är troligtvis en 

absolut nödvändighet för att standarden skall fungera i praktiken. Kanske är det en effekt 
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av att IASB och FASB utvecklat en helt och hållet principbaserad standard som i sig är 

mindre detaljrik och vägledande jämfört med en regelbaserad standard. Alla respondenter 

som yttrat sig i frågan anser dock att det är positivt att de valt en principbaserad modell. 

På sikt är detta också det bästa med avseende både på att liknande transaktioner kan 

behandlas lika i olika branscher och att det minskar risken för manipulation av intäkter i 

redovisningen. Det kan vara så att flera av oklarheterna löser sig själva när standarden väl 

börjar användas i praktiken, men för att undvika allmänt kaos den första tiden bör 

punkterna klargöras på flera håll. 

 

En annan sak som vi reagerat över är att IASB och FASB i flera fall tycks ha misslyckats 

med att kommunicera syftet med vissa punkter i förslaget till standard. Detta trots att man 

samtidigt släppte ett Basis for Conclusion för att förklara vad som ligger bakom de olika 

besluten. Ofta har dessa punkter haft att göra med förändringar av redan befintliga 

standarder som respondenterna tycker fungerar bra, eller att det nya förslaget inte 

tillhandahåller någon relevant information till användarna av de finansiella rapporterna. 

Exempel på delar som respondenterna har reagerat över rör redovisning av kontrakt med 

förluståtaganden och punkt 85 rörande begränsning av redovisat belopp för intäkter. Vad 

gäller redovisning av kontrakt med förluståtaganden har vi full förståelse för 

respondenternas negativa inställning. Att inte se till kontraktets helhet utan redovisa vissa 

prestationskrav som en skuld trots att kontraktet i sin helhet är lönsamt känns mycket 

märkligt. Likaså gränsen på ett år som IASB och FASB har satt upp för vilka kontrakt 

som skall testas huruvida de innehåller förluståtaganden. Flera respondenter anser 

antingen att alla kontrakt bör testas eller inget. Hur stor är väl egentligen skillnaden på ett 

kontrakt som varar 360 dagar jämfört med ett som varar 370 dagar? 

 

Det från 2010 års förslag till standard omdiskuterade användandet av kontrollbegreppet 

har nu nått acceptans på de allra flesta håll. Att IASB och FASB lade till ”betydande 

risker och fördelar” som en indikator på när kontrollen har överförts till en kund har 

uppenbarligen gjort att fler accepterat principen. Fortfarande finns det ett fåtal 

normgivande organ som inte tycker att överföring av en vara eller tjänst skall bestämmas 

utifrån när kunden övertar kontrollen över varan eller tjänsten. Majoriteten anser dock att 

IASB och FASB gjort rätt som valt att satsa på konceptet, vilket också ges stöd för från 

studier som visar att ett kundperspektiv gör att risken för manipulation av intäkter 

minskar. 
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7 Avslutning 
 

 

7.1 Inledning 

 

I detta kapitel diskuterar vi kring studiens resultat samt vilka implikationer det kan få för 

olika aktörer. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

 

Efter att ha läst IASB och FASBs förslag till standard gällande intäkter från kontrakt med 

kunder samt inkomna remissvar inser man vilket stort projekt det är att utveckla en ny 

standard. Som en del av harmoniseringsprocessen mellan IFRS och US GAAP är det 

dessutom tänkt att den skall fungera över hela världen. Detta gör att det blir ofantligt 

många regler och traditioner som måste tas hänsyn till vid utvecklandet. Med detta i 

åtanke måste vi säga att IASB och FASB gjort ett imponerande arbete i det de hittills 

åstadkommit. Våra resultat visar dock att de fortfarande har en del arbete kvar att göra 

innan standarden kan anses vara färdig, men att få alla aktörer helt nöjda känns som en 

utopi. 

 

Vi tror inte att IASB och FASB kommer att göra några jättestora förändringar innan de 

utfärdar standarden. Med diskussionsunderlaget inräknat är detta tredje gången som de 

låter aktörer skicka in remissvar för att kommentera projektet. Vi tror därför att de börjar 

närma sig slutet och att de principer som standarden grundar sig på känns väl 

genomtänkta från IASB och FASBs håll. Detta oavsett vad enstaka respondenter anser då 

majoriteten trots allt stödjer grundprinciperna. Många respondenter har dock anmärkt på 

flera punkter som de anser måste förtydligas. Detta tror vi att IASB och FASB kommer 

att hörsamma, då tydlighet är en nyckel om en ny standard skall kunna implementeras. 

 

IASB och FASBs arbete kommer att påverka många aktörer runt om i välden. Framför 

allt kommer det förändra hur företag redovisar sina intäkter, men det kan också komma 

att påverka enskilda länders lagstiftning då de skall implementera den nya standarden. 

Detta har gjort att intresset för att kommentera förslaget till standard varit stort, vilket lett 

till att många åsikter har yttrats. Således har vi haft ett bra urval att arbeta utifrån och vi 

tror därför att vi lyckats fånga in majoriteten av de mest framstående åsikterna i vår 

studie. 
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7.3 Förslag på framtida forskning 

 

Det finns lite olika vägar att inrikta framtida forskning på. Vi har gjort en studie med 

relativt få respondenter indelade i två grupper. Ett förslag är därför att göra en studie med 

fler respondenter där man i vidare utsträckning kan generalisera åsikterna. Det vore också 

intressant att göra en liknande studie ett år efter det att standarden implementerats. 

Exempel på frågor som då skulle kunna besvaras är: Har respondenternas åsikter 

förändrats efter det att de börjat använda standarden i praktiken? Har implementeringen 

gått problemfritt eller har farhågor som vissa respondenter förutspått besannats? 



 

- 51 - 

Källförteckning 
 

Litteratur 

 

AAA FASC - Colson, R. H., Bloomfield, R., Christensen, T. E., Jamal, K., Moehrle, S., 

Ohlson, J., Penman, S., Stober, T., Sunder, S. & Watts, R. L. (2010). Response to the 

Financial Accounting Standards Board’s and the International Accounting Standards 

Board’s Joint Discussion Paper Entitled Preliminary Views on Revenue Recognition in 

Contracts with Customers. Accounting Horizons, Vol. 24 Issue 4, ss. 689-702. 

 

Adlercreutz, A. & Gorton, L. (2011). Avtalsrätt I. 13. Uppl. Lund: Juristförlaget. 

 

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, Vol. 86 Issue 3, ss. 747-

767. 

 

Alexander, D. (2006). Legal Certainty, European-ness and Realpolitik. Accounting in 

Europe, Vol. 3, ss. 65-80. 

 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. 2. Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

 

Bauman, M. P. (2005). A Market-Based Examination of Revenue and Liability 

Recognition: Evidence from the Publishing Industry. Review of Accounting and Finance, 

Vol. 4 Issue 3, ss. 52-63. 

 

Bennett, B., Bradbury, M. & Prangnell, H. (2006). Rules, Principles and Judgments in 

Accounting Standards. Abacus, Vol. 42 Issue 2, ss. 189-204. 

 

Benston, G. J., Bromwich, M. & Wagenhofer, A. (2006). Principles- Versus Rules-Based 

Accounting Standards: The FASB’s Standard Setting Strategy. Abacus, Vol. 42 Issue 2, 

ss. 165-188. 

 

Callen, J. L., Robb, S. W. G. & Segal, D. (2008). Revenue Manipulation and 

Restatements by Loss Firms. Auditing, Vol. 27 Issue 2, ss. 1-29. 

 

Caylor, M. L. (2010). Strategic Revenue Recognition to Achieve Earnings Benchmarks. 

Journal of Accounting & Public Policy, Vol. 29 Issue 1, ss. 82-95. 

 

Choi, Y. C. & McCarthy, I. N. (2003). FASB Proposes Principles-Based Approach to US 

Standards Setting. Bank Accounting & Finance (08943958), Vol. 16 Issue 2, ss. 5-11. 

 



 

- 52 - 

Curringham, C. (2004). Revenue Recognition: A Project to Watch. Financial Executive, 

Vol. 20 Issue 9, s. 6. 

 

Dobler, M. (2008). Rethinking Revenue Recognition: The Case of Construction 

Contracts Under International Financial Reporting Standards. International Journal of 

Revenue Management, Vol. 2 Issue 1, ss. 1-22. 

 

Eriksson, L. (1974). Koncernredovisningens Informationsinnehåll. Diss. Göteborgs 

universitet. Malmö: Hermods. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan, 

Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad. 4. Uppl. Visby: Nordstedts juridik 

AB. 

 

Godfrey, S., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton T. & Holmes, S. (2010). Accounting 

Theory. 7. Uppl. Milton: John Wiley & Sons Australia, Ltd. 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Henry, E. & Holzmann, O. J. (2009). Contract-Based Revenue Recognition. The Journal 

of Corporate Accounting & Finance, Vol. 20 Issue 5, ss. 77-81. 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. 2. Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Horton, J., Macve, R. & Serafeim, G. (2011). ‘Deprival Value’ vs. ‘Fair Value’ 

Measurement for Contract Liabilities: How to Resolve the ‘Revenue Recognition’ 

Conundrum? Accounting and Business Research, Vol. 41 Issue 5, ss. 491–514. 

 

IASB Föreställningsram för Utformning av Finansiella Rapporter (2001). Stockholm: 

FAR. Tillgänglig: FAR Samlingsvolym. 

 

IFRS Foundation (2011a). Basis for Conclusions on Exposure Draft: Revenue from 

Contracts with Customers. 

 

IFRS Foundation (2011b). Exposure Draft: Revenue from Contracts with Customers. 

 

IFRS Foundation & FASB (2010). Revenue Recognition: Comment Letter Summary – 

Main Issues. 

 

Ijiri, Y. (1975). Theory of Accounting Measurement. Studies in Accounting Research Nr 

10, Sarsota, Florida: American Accounting Association. 

 

Jamal, K. & Tan, H-T. (2010). Joint Effects of Principles-Based versus Rules-Based 

Standards and Auditor Type in Constraining Financial Managers’ Aggressive Reporting. 
Accounting Review, Vol. 85 Issue 4, ss. 1325-1346. 



 

- 53 - 

 

Johansson, K. (2010). Substance Over Form: En Redovisningsrättslig Studie. Diss. 

Stockholm: Jure förlag AB. 

 

Kivi, L., Smith, P. & Wagner, C. (2004). Principles-Based Standards and the 

Determination of Control for Consolidation. CPA Journal, Vol. 74 Issue 5, ss. 11-13. 

 

KPMG International (2012). International Annual Review 2011. 

 

Lamoreaux, M. G. (2012). A New System for Recognizing Revenue. Journal of 

Accountancy, Vol. 213 Issue 1, ss. 30-35. 

 

LeCompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in 

Ethnographic Research. Review of Educational Research, Vol. 52 Issue 1, ss. 31-60. 

 

Marquardt, C. A. & Wiedman, C. I. (2004). How Are Earnings Managed? An 

Examination of Specific Accruals. Contemporary Accounting Research, Vol. 21 Issue 2, 

ss. 461-491. 

 

Ng, M. (2004). The Future of Standards Setting. CPA Journal, Vol. 74 Issue 1, ss. 18-20. 

 

Nobes, C. W. (2006). Revenue Recognition and EU Endorsement of IFRS. Accounting in 

Europe, Vol. 3, ss. 81-89. 

 

Norberg, C. & Thorell, P. (2010). Redovisningsfrågor i Skattepraxis. 2. Uppl. Uppsala: 

Iustus Förlag AB. 

 

Okamoto, N. (2010). Collective Intentionality and Aggressive Earnings Management: 

Developing Norman Macintosh’s Arguments in the Debate over Principles- versus Rules-

Based Accounting Standards. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 22 Issue 2, ss. 

236-242. 

 

Olsen, L. & Weirich, T. R. (2010). New Revenue-Recognition Model. The Journal of 

Corporate Accounting & Finance, Vol. 22 Issue 1, ss. 55-61. 

 

PCAOB (2008). Report on the PCAOB's 2004, 2005, 2006, and 2007 Inspections of 

Domestic Annually Inspected Firms. Release No. 2008-008. 

 

Schipper, K. (2003). Principles-Based Accounting Standards. Accounting Horizons, Vol. 

17 Issue 1, ss. 61-72. 

 

Schipper, K. A., Schrand, C. M., Shevlin, T. & Wilks, T. J. (2009). Reconsidering 

Revenue Recognition. Accounting Horizons, Vol. 23 Issue 1, ss. 55-68. 

 



 

- 54 - 

Segesten, K. (2006). Användbara Texter. I Friberg, F. (Red.) Dags för Uppsats: 

Vägledning för Litteraturbaserade Examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 37-

44. 

 

Shortridge, R. T. & Myring, M. (2004). Defining Principles-Based Accounting 

Standards. CPA Journal, Vol. 74 Issue 8, ss. 34-37. 

 

Smith, D. (2006). Redovisningens Språk. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Stallworth, H. L. & Digregorio, D. (2004). Improper Revenue Recognition. Internal 

Auditor, Vol. 61 Issue 3, ss. 53-56. 

 

Thomson Reuters (2012). Accounting Today: 2012 Top 100 Firms. 

 

Wüstemann, J. & Kierzek, S. (2005). Revenue Recognition under IFRS Revisited: 

Conceptual Models, Current Proposals and Practical Consequences. Accounting in 

Europe, Vol. 2, ss. 69-106. 

 

Wüstemann, J. & Kierzek, S. (2006). True and Fair View Revisited: A Reply to 

Alexander and Nobes. Accounting in Europe, Vol. 3, ss. 91-116. 

 

Elektroniska källor 

 

Baker Tilly International (2012). Tillgänglig: 

http://www.bakertilly.co.uk/about/international.aspx [Hämtad 2012-03-23]. 

 

BDO International (2011). Tillgänglig: 

http://www.bdointernational.com/AboutUs/Core_Statistics/Pages/default.aspx [Hämtad 

2012-03-23]. 

 

Deloitte (2011). Tillgänglig: 

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/press/global-press-releases-

en/96616a3cfdc82310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm [Hämtad 2012-03-23]. 

 

Ernst & Young (2012). Tillgänglig: 

http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/Facts-and-figures/Press-Fakta [Hämtad 2012-03-

23]. 

 

FASB (2012). Tillgänglig: 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=FASBContent_C&pagename=FAS

B%2FFASBContent_C%2FProjectUpdatePage&cid=1175801890084#background 

[Hämtad 2012-03-23]. 

 



 

- 55 - 

FASB (2012). Tillgänglig: 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=121822013

7090&project_id=2011-230&page_number=1 [Hämtad 2012-04-04]. 

 

Grant Thornton International (2012). Tillgänglig: 

http://www.gti.org/About-us/Fast-facts/index.asp [Hämtad 2012-03-23]. 

 

Mazars (2012). Tillgänglig: 

http://www.mazars.com/Home/About-us/Key-facts-organisation/Key-figures [Hämtad 

2012-03-23]. 

 

Mazars (2012). Tillgänglig: 

http://www.mazars.com/Home/About-us/The-Praxity-alliance [Hämtad 2012-03-23]. 

 

Moss Adams (2012). Tillgänglig: 

http://www.mossadams.com/About-Moss-Adams/Fast-Facts [Hämtad 2012-03-23]. 

 

PwC (2011). Tillgänglig: 

http://press.pwc.com/GLOBAL/News-releases/pwc-reports-fy2011-global-revenues-of-

us29.2-billion/s/f2d3a043-5a2c-4293-b59a-0d3744baa9b0 [Hämtad 2012-03-23]. 

 

RSM International (2012). Tillgänglig: 

http://www.rsmi.com/en/about-us/fast-facts.aspx [Hämtad 2012-03-23]. 

 

ChinaOrbit (2012). Tillgänglig: 

http://www.chinaorbit.com/china-economy/chinese-accounting-standards.html [Hämtad 

2012-05-10]. 

 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2012). Tillgänglig: 

http://www.cinif.org.mx/nosotros_mision.htm [Hämtad 2012-05-10]. 

 

External Reporting Board (2012). Tillgänglig: 

http://www.xrb.govt.nz/Site/about_us/default.aspx [Hämtad 2012-05-10]. 

 

Malaysian Accounting Standards Board (2012). Tillgänglig: 

http://www.masb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7 

[Hämtad 2012-05-10]. 

 

Norsk RegnskapsStiftelse (2007). Tillgänglig: 

http://www.regnskapsstiftelsen.no/a9018860/om-nrs [Hämtad 2012-05-10]. 

 

Autorité des Normes Comptables (2012). Tillgänglig: 

http://www.anc.gouv.fr/sections/l_anc/ [Hämtad 2012-05-10]. 

 

Financial Accounting Standards Foundation (2012). Tillgänglig: 

https://www.asb.or.jp/asb/asb_e/fasf/outline.jsp [Hämtad 2012-05-10].  



 

- 56 - 

Australian Accounting Standards Board (2012). Tillgänglig: 

http://www.aasb.gov.au/About-the-AASB.aspx [Hämtad 2012-05-10]. 

 

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (2012). Tillgänglig: 

http://www.standardsetter.de/v4/static/drsc_ueber_uns.php [Hämtad 2012-05-10]. 

 

Financial Reporting & Assurance Standards Canada (2012). Tillgänglig: 

http://www.frascanada.ca/accounting-standards-board/what-we-do/about-the-

acsb/index.aspx [Hämtad 2012-05-10]. 

 

Financial Reporting Council (2012). Tillgänglig: 

http://www.frc.org.uk/asb/about/ [Hämtad 2012-05-10]. 

 



 

- 57 - 

Bilagor 
 

 

Bilaga 1 – Ursprungligt urval 

 

Revisionsbyråer 

33  PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 

64  KPMG IFRG LIMITED  

75  DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED  

77  ERNST & YOUNG  

122  MOSS ADAMS LLP  

259  BDO 

218  MAZARS  

205  RSM INTERNATIONAL LIMITED  

186  GRANT THORNTON INTERNATIONAL LTD  

171  BAKER TILLY UK AUDIT LLP  

53  MAYER HOFFMAN MCCANN P.C. 

 

Redovisningsbyråer 

140  REZNICK GROUP P.C.  

277  SILICON VALLEY ACCOUNTANTS  

220  PKF UK LLP  

 

Yrkesförbund 

5  FEI/CCR  

12  MSCPA/AP & APC  

17  MISSOURI SOCIETY OF CPAS/TIG  

23  NYSSCPA  

27  NEW JERSEY SOCIETY OF CPAS  

28  INVESTORS TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE  

30  CALCPA/AP&AS COMMITTEE  

39  ILLINOIS SOCIETY OF CPAS/APC  

61  AICPA/FINREC  

62  VSCPA ACCOUNTING & AUDITING ADVISORY COMMITTEE  

94  AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION  

289  ICPA IN IRELAND  

285  AICPA/TIC/PCPS  



 

- 58 - 

280  ICPAS  

267  SAICA  

264  ICAS  

260  CHARTERED ACCOUNTANTS OF IRELAND/AC  

255  IDW  

253  ICAP  

251  CIMA  

250  CGA-CANADA  

245  HOTORAC  

243  SAAJ/CAC  

216  ACAG/FR&A COMMITTEE  

211  AFME  

190  CIPFA  

177  FAR  

175  ICPAS OF KENYA  

172  SHU LUN PAN CPAS LLP  

170  SINGAPORE ACCOUNTING STANDARDS COUNCIL  

169  AFRAC  

165  JAPANESE INSTITUTE OF CPAS  

163  HONG KONG INSTITUTE OF CPAS  

304  IAASB  

310  FACPCE  

323  ACCA  

300  ACTEO/AFEP/MEDEF  

 

Normgivande organ 

290  MINISTRY OF FINANCE/CHINA ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE  

274  GLASS  

261  CONSEJO MEXICANO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

257  NEW ZEALAND ACCOUNTING STANDARDS BOARD  

330 MALAYSIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD 

203  NORWEGIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD  

189  AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES 

188  ACCOUNTING STANDARDS BOARD OF JAPAN  

157  AUSTRALIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD  

301  AOSSG  

305  DEUTSCHES RECHNUNGSLEGUNGS STANDARDS COMMITTEE/IFRS 

COMMITTEE  



 

- 59 - 

324  CANADIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD  

325  ACCOUNTING STANDARDS BOARD  

 

Regulatorer  

294  GOVERNMENT OF BRITISH COLUMBIA  

288  ESMA  

 



 

- 60 - 

Bilaga 2 – Frågor i förslag till standard 

 

Questions for respondents 

 

Question 1: Paragraphs 35 and 36 specify when an entity transfers control of a good or 

service over time and, hence, when an entity satisfies a performance obligation and 

recognises revenue over time. Do you agree with that proposal? If not, what alternative 

do you recommend for determining when a good or service is transferred over time and 

why?  

 

Question 2: Paragraphs 68 and 69 state that an entity would apply IFRS 9 (or IAS 39, if 

the entity has not yet adopted IFRS 9) or ASC Topic 310 to account for amounts of 

promised consideration that the entity assesses to be uncollectible because of a 

customer’s credit risk. The corresponding amounts in profit or loss would be presented as 

a separate line item adjacent to the revenue line item. Do you agree with those proposals? 

If not, what alternative do you recommend to account for the effects of a customer’s 

credit risk and why? 

 

Question 3: Paragraph 81 states that if the amount of consideration to which an entity 

will be entitled is variable, the cumulative amount of revenue the entity recognises to date 

should not exceed the amount to which the entity is reasonably assured to be entitled. An 

entity is reasonably assured to be entitled to the amount allocated to satisfied 

performance obligations only if the entity has experience with similar performance 

obligations and that experience is predictive of the amount of consideration to which the 

entity will be entitled. Paragraph 82 lists indicators of when an entity’s experience may 

not be predictive of the amount of consideration to which the entity will be entitled in 

exchange for satisfying those performance obligations. Do you agree with the proposed 

constraint on the amount of revenue that an entity would recognise for satisfied 

performance obligations? If not, what alternative constraint do you recommend and why? 

 

Question 4: For a performance obligation that an entity satisfies over time and expects at 

contract inception to satisfy over a period of time greater than one year, paragraph 86 

states that the entity should recognise a liability and a corresponding expense if the 

performance obligation is onerous. Do you agree with the proposed scope of the onerous 

test? If not, what alternative scope do you recommend and why? 

 

Question 5: The boards propose to amend IAS 34 and ASC Topic 270 to specify the 

disclosures about revenue and contracts with customers that an entity should include in 

its interim financial reports.* The disclosures that would be required (if material) are: 

 

• The disaggregation of revenue (paragraphs 114 and 115) 

 

• A tabular reconciliation of the movements in the aggregate balance 

of contract assets and contract liabilities for the current reporting 

period (paragraph 117) 
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• An analysis of the entity’s remaining performance obligations 

(paragraphs 119–121) 

* In the IASB exposure draft, see paragraph D19 in Appendix D. 

 

• Information on onerous performance obligations and a tabular 

reconciliation of the movements in the corresponding onerous 

liability for the current reporting period (paragraphs 122 and 123) 

 

• A tabular reconciliation of the movements of the assets recognised 

from the costs to obtain or fulfil a contract with a customer 

(paragraph 128). Do you agree that an entity should be required to provide each of those 

disclosures in its interim financial reports? In your response, please comment on whether 

those proposed disclosures achieve an appropriate balance between the benefits to users 

of having that information and the costs to entities to prepare and audit that information. 

If you think that the proposed disclosures do not appropriately balance those benefits and 

costs, please identify the disclosures that an entity should be required to include in its 

interim financial reports. 

 

Question 6: For the transfer of a non-financial asset that is not an output of an entity’s 

ordinary activities (for example, property, plant and equipment within the scope of IAS 

16 or IAS 40, or ASC Topic 360), the boards propose amending other standards to 

require that an entity apply 

(a) the proposed requirements on control to determine when to derecognise the asset, 

and (b) the proposed measurement requirements to determine the amount of gain 

or loss to recognise upon derecognition of the asset.* Do you agree that an entity 

should apply the proposed control and measurement requirements to account for 

the transfer of non-financial assets that are not an output of an entity’s ordinary 

activities? If not, what alternative do you recommend and why? 
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Bilaga 3 – Punkter från förslag till standard 

 

Satisfaction of performance obligations (see paragraphs IE5 and IE6) 31 An entity 

shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by 

transferring a promised good or service (ie an asset) to a customer. An asset is 

transferred when (or as) the customer obtains control of that asset. 

 

32 Goods and services are assets, even if only momentarily, when they are received and 

used (as in the case of many services). Control of an asset refers to the ability to direct the 

use of and obtain substantially all of the remaining benefits from the asset. Control 

includes the ability to prevent other entities from directing the use of and obtaining the 

benefits from an asset. The benefits of an asset are the potential cash flows that can be 

obtained directly or indirectly in many ways, such as by: 

 

(a) using the asset to produce goods or provide services (including public services); 

(b) using the asset to enhance the value of other assets; 

(c) using the asset to settle liabilities or reduce expenses; 

(d) selling or exchanging the asset; 

(e) pledging the asset to secure a loan; and 

(f) holding the asset. 

 

33 When evaluating whether a customer obtains control of an asset, an entity shall 

consider any agreement to repurchase the promised asset or a component of the promised 

asset. (See the application guidance on repurchase agreements in paragraphs B38–B48.) 

 

34 For each separate performance obligation identified in paragraphs 23–30, an entity 

shall apply the requirements in paragraphs 35 and 36 to determine at contract inception 

whether the entity satisfies the performance obligation over time by transferring control 

of a promised good or service over time. If an entity does not satisfy a performance 

obligation over time, the performance obligation is satisfied at a point in time. 

 

Performance obligations satisfied over time 

 

35 An entity transfers control of a good or service over time and, hence, satisfies a 

performance obligation and recognises revenue over time if at least one of the following 

two criteria is met: 

 

(a) the entity’s performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) 

that the customer controls as the asset is created or enhanced. An entity shall apply the 

requirements on control in paragraphs 31–33 and paragraph 37 to determine whether the 

customer controls an asset as it is created or enhanced; or   

 

(b) the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity 

(see paragraph 36) and at least one of the following criteria is met: 
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(i) the customer simultaneously receives and consumes the benefits of the 

entity’s performance as the entity performs.  

 

(ii) another entity would not need to substantially re-perform the work the 

entity has completed to date if that other entity were to fulfil the remaining 

obligation to the customer. In evaluating this criterion, the entity shall 

presume that another entity fulfilling the remainder of the contract would 

not have the benefit of any asset (for example, work in progress) presently 

controlled by the entity. In addition, an entity shall disregard potential 

limitations (contractual or practical) that would prevent it from transferring 

a remaining performance obligation to another entity.  

 

(iii) the entity has a right to payment for performance completed to date and 

it expects to fulfil the contract as promised. The right to payment for 

performance completed to date does not need to be for a fixed amount. 

However, the entity must be entitled to an amount that is intended to at least 

compensate the entity for performance completed to date even if the 

customer can terminate the contract for reasons other than the entity’s 

failure to perform as promised. Compensation for performance completed 

to date includes payment that approximates the selling price of the goods or 

services transferred to date (for example, recovery of the entity’s costs plus 

a reasonable profit margin) rather than compensation for only the entity’s 

potential loss of profit if the contract is terminated. 

 

36 When evaluating whether an asset has an alternative use to the entity, an entity shall 

consider at contract inception the effects of contractual and practical limitations on the 

entity’s ability to readily direct the promised asset to another customer. A promised asset 

would not have an alternative use to an entity if the entity is unable, either contractually 

or practically, to readily direct the asset to another customer. For example, an asset would 

have an alternative use to an entity if the asset is largely interchangeable with other assets 

that the entity could transfer to the customer without breaching the contract and without 

incurring significant costs that otherwise would not have been incurred in relation to that 

contract. Conversely, the asset would not have an alternative use if the contract has 

substantive terms that preclude the entity from directing the asset to another customer or 

if the entity would incur significant costs (for example, costs to rework the asset) to direct 

the asset to another customer. 

 

Collectibility 

 

68 Collectibility refers to a customer’s credit risk—that is, the risk that an entity will be 

unable to collect from the customer the amount of consideration to which the entity is 

entitled in accordance with the contract. For an unconditional right to consideration (ie a 

receivable), an entity shall account for the receivable in accordance with IFRS 9 except 

as specified in paragraph 69. An entity shall similarly account for the effects of a 

customer’s credit risk on a contract asset (see paragraph 106). 69 Upon initial recognition 

of the receivable, any difference between the measurement of the receivable in 
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accordance with IFRS 9 and the corresponding amount of revenue recognised shall be 

presented in profit or loss as a separate line item adjacent to the revenue line item. If the 

contract does not have a significant financing component in accordance with paragraph 

58, an entity shall present any impairment of the receivable (or change in the 

measurement of an impairment) in profit or loss as a separate line item adjacent to the 

revenue line item. 

 

Constraining the cumulative amount of revenue recognised (see paragraphs IE11–

IE13) 81 If the amount of consideration to which an entity expects to be entitled is 

variable, the cumulative amount of revenue the entity recognises to date shall not 

exceed the amount to which the entity is reasonably assured to be entitled. An entity 

is reasonably assured to be entitled to the amount of consideration allocated to 

satisfied performance obligations only if both of the following criteria are met: (a) 

the entity has experience with similar types of performance obligations (or has other 

evidence such as access to the experience of other entities); and (b) the entity’s 

experience (or other evidence) is predictive of the amount of consideration to which 

the entity will be entitled in exchange for satisfying those performance obligations.  

 

82 Indicators that an entity’s experience (or other evidence) is not predictive of the 

amount of consideration to which the entity will be entitled include, but are not limited 

to, the following: 

 

(a) the amount of consideration is highly susceptible to factors outside the entity’s 

influence. Those factors include volatility in a market, the judgement of third parties, 

weather conditions and a high risk of obsolescence of the promised good or service.  

 

(b) the uncertainty about the amount of consideration is not expected to be resolved for a 

long period of time. 

 

(c) the entity’s experience (or other evidence) with similar types of performance 

obligations is limited. 

 

(d) the contract has a large number and broad range of possible consideration amounts. 

 

83 An entity shall use judgement and consider all facts and circumstances when 

evaluating whether the entity’s experience is predictive of the amount of consideration to 

which it will be entitled. The presence of any one of the indicators in paragraph 82 does 

not necessarily mean that the entity is not reasonably assured to be entitled to an amount 

of consideration.  

 

84 If an entity is not reasonably assured to be entitled to the amount of the transaction 

price allocated to satisfied performance obligations, the cumulative amount of revenue 

recognised as of the reporting date is limited to the amount of the transaction price to 

which the entity is reasonably assured to be entitled.  
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85 Notwithstanding the requirements in paragraphs 81–83, if an entity licences 

intellectual property (see paragraph B33) to a customer and the customer promises to pay 

an additional amount of consideration that varies on the basis of the customer’s 

subsequent sales of a good or service (for example, a sales-based royalty), the entity is 

not reasonably assured to be entitled to the additional amount of consideration until the 

uncertainty is resolved (ie when the customer’s subsequent sales occur). 

 

Onerous performance obligations 

86 For a performance obligation that an entity satisfies over time (see paragraphs 35 

and 36) and that the entity expects at contract inception to satisfy over a period of 

time greater than one year, an entity shall recognise a liability and a corresponding 

expense if the performance obligation is onerous. 

 

87 A performance obligation is onerous if the lowest cost of settling the performance 

obligation exceeds the amount of the transaction price allocated to that performance 

obligation. The lowest cost of settling a performance obligation is the lower of the 

following amounts:  

 

(a) the costs that relate directly to satisfying the performance obligation by transferring 

the promised goods or services (those costs are described in paragraph 92); and  

 

(b) the amount that the entity would pay to exit the performance obligation if the entity is 

permitted to do so other than by transferring the promised goods or services.  

 

88 An entity shall initially measure the liability for an onerous performance obligation at 

the amount by which the lowest cost of settling the remaining performance obligation 

exceeds the amount of the transaction price allocated to that remaining performance 

obligation. At each reporting date, an entity shall update the measurement of the liability 

for an onerous performance obligation for changes in circumstances. An entity shall 

recognise changes in the measurement of that liability as an expense or as a reduction of 

an expense. When an entity satisfies an onerous performance obligation, the entity shall 

derecognise the related liability.  

 

89 Before an entity recognises a liability for an onerous performance obligation, the 

entity shall apply the requirements in paragraphs 100–103 to test for impairment of an 

asset recognised from the costs incurred to obtain or fulfil a contract with a customer.  

 

Disclosure* 

109 The objective of the disclosure requirements is to enable users of financial 

statements to understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue 

and cash flows arising from contracts with customers. To achieve that objective, an 

entity shall disclose qualitative and quantitative information about all of the 

following: 

(a) its contracts with customers (paragraphs 113–123); 

(b) the significant judgements, and changes in the judgements, made 

in applying the [draft] IFRS to those contracts (paragraphs 124–127); 
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and 

(c) any assets recognised from the costs to obtain or fulfil a contract 

with a customer in accordance with paragraphs 91 and 94 

(paragraphs 128 and 129). 

 

110 An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure 

objective and how much emphasis to place on each of the various requirements. An entity 

shall aggregate or disaggregate disclosures so that useful information is not obscured by 

either the inclusion of a large amount of insignificant detail or the aggregation of items 

that have substantially different characteristics. 

 

111 Amounts disclosed are for each period for which a statement of comprehensive 

income is presented and as of each period for which a statement of financial position is 

presented, as applicable, unless otherwise stated.  

 

112 An entity need not disclose information in accordance with this [draft] IFRS if it has 

provided the information in accordance with another IFRS.  

 

Contracts with customers 

 

113 An entity shall disclose information about its contracts with customers, including all 

of the following: 

(a) a disaggregation of revenue for the period (paragraphs 114–116); 

 

(b) a reconciliation from the opening to the closing aggregate balance of contract assets 

and contract liabilities (paragraph 117); and 

 

* As noted in question 5 in the ‘Introduction and questions for respondents’ section, the 

IASB proposes to amend IAS 34 Interim Financial Reporting to specify the disclosures 

about revenue and contracts with customers that an entity should include in its interim 

financial reports. 

 

 (c) information about the entity’s performance obligations (paragraphs 118–121), 

including additional information about any onerous performance obligations (paragraphs 

122 and 123). 

 

Disaggregation of revenue 

 

114 An entity shall disaggregate revenue from contracts with customers (excluding 

amounts presented for customers’ credit risk) into the primary categories that depict how 

the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by 

economic factors. To meet the disclosure objective in paragraph 109, an entity may need 

to use more than one type of category to disaggregate revenue.  

 

115 Examples of categories that might be appropriate include, but are not limited to, the 

following:  
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(a) type of good or service (for example, major product lines); 

 

(b) geography (for example, country or region); 

 

(c) market or type of customer (for example, government and non-government 

customers); 

 

(d) type of contract (for example, fixed-price and time-and-materials contracts); 

 

(e) contract duration (for example, short-term and long-term contracts); 

 

(f) timing of transfer of goods or services (for example, revenue from goods or services 

transferred to customers at a point in time and revenue from goods or services transferred 

over time); and 

 

(g) sales channels (for example, goods sold directly to consumers and 

goods sold through intermediaries). 

 

Reconciliation of contract balances (see paragraph IE17) 

 

117 An entity shall disclose in tabular format a reconciliation from the opening to the 

closing aggregate balance of contract assets and contract liabilities. The reconciliation 

shall disclose each of the following, if applicable: 

 

(a) the amount(s) recognised in the statement of comprehensive income arising from 

either of the following: 

(i) revenue from performance obligations satisfied during the reporting 

period; and 

(ii) revenue from allocating changes in the transaction price to performance 

obligations satisfied in previous reporting periods; 

 

(b) cash received; 

 

(c) amounts transferred to receivables; 

 

(d) non-cash consideration received; 

 

(e) effects of business combinations; and 

 

(f) any additional line items that may be needed to understand the 

change in the contract assets and contract liabilities. 

 

Performance obligations 
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118 An entity shall disclose information about its performance obligations in contracts 

with customers, including a description of all of the following:  

 

(a) when the entity typically satisfies its performance obligations (for example, upon 

shipment, upon delivery, as services are rendered or upon completion of service);  

 

(b) the significant payment terms (for example, when payment is typically due, whether 

the consideration amount is variable and whether the contract has a significant financing 

component); 

 

(c) the nature of the goods or services that the entity has promised to transfer, 

highlighting any performance obligations to arrange for another party to transfer goods or 

services (ie if the entity is acting as an agent); 

 

(d) obligations for returns, refunds and other similar obligations; and  

 

(e) types of warranties and related obligations.  

 

119 For contracts with an original expected duration of more than one year, an entity 

shall disclose the following information as of the end of the current reporting period: 

 

(a) the aggregate amount of the transaction price allocated to remaining performance 

obligations; and  

 

(b) an explanation of when the entity expects to recognise that amount as revenue. 

 

120 An entity may disclose the information in paragraph 119 either on a quantitative 

basis using the time bands that would be most appropriate for the duration of the 

remaining performance obligations or by using qualitative information. 

 

121 As a practical expedient, an entity need not disclose the information in paragraph 119 

for a performance obligation if the entity recognizes revenue in accordance with 

paragraph 42. 

 

Onerous performance obligations 

 

122 An entity shall disclose the amount of the liability recognised for onerous 

performance obligations along with a description of all of the following: 

 

(a) the nature and amount of the remaining performance obligation(s) in the contract that 

are onerous for which the liability has been recognised; 

 

(b) why those performance obligations are onerous; and 

 

(c) when the entity expects to satisfy those performance obligations. 
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123 An entity shall disclose in tabular format a reconciliation from the opening to the 

closing balance of the liability recognised for onerous performance obligations. The 

reconciliation shall include the amounts attributable to each of the following, if 

applicable: 

 

(a) increases in the liability from performance obligations that became onerous during the 

period; 

 

(b) reductions of the liability from performance obligations satisfied during the period; 

 

(c) changes in the measurement of the liability that occurred during the reporting period; 

and 

 

(d) any additional line items that may be needed to understand the change in the liability 

recognised. 

 

Significant judgements in the application of the [draft] 

IFRS 

 

124 An entity shall disclose the judgements, and changes in the judgements, made in 

applying this [draft] IFRS that significantly affect the determination of the amount and 

timing of revenue from contracts with customers. At a minimum, an entity shall explain 

the judgements, and 

changes in the judgements, used in determining both of the following:  

 

(a) the timing of satisfaction of performance obligations (paragraphs 125 and 126); and 

 

(b) the transaction price and the amounts allocated to performance obligations (paragraph 

127). 

 

Determining the timing of satisfaction of performance 

obligations 

 

125 For performance obligations that an entity satisfies over time, an entity shall disclose 

both of the following:  

(a) the methods used to recognise revenue (for example, a description of the output 

method or input method); and  

(b) an explanation of why such methods are a faithful depiction of the transfer of goods 

or services.  

 

126 For performance obligations satisfied at a point in time, an entity shall disclose the 

significant judgements made in evaluating when the customer obtains control of 

promised goods or services.  

 

Determining the transaction price and the amounts allocated to 

performance obligations 
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127 An entity shall disclose information about the methods, inputs and assumptions used 

to: 

(a) determine the transaction price; 

 

(b) estimate stand-alone selling prices of promised goods or services; 

 

(c) measure obligations for returns, refunds and other similar obligations; and 

 

(d) measure the amount of the liability recognised for onerous performance obligations. 

 

Assets recognised from the costs to obtain or fulfil a 

contract with a customer 

 

128 An entity shall disclose a reconciliation of the opening and closing balances of assets 

recognised from the costs incurred to obtain or fulfil a contract with a customer (in 

accordance with paragraphs 91 and 94), by main category of asset (for example, costs to 

obtain contracts with customers, precontract costs and set-up costs). The reconciliation 

shall include amounts related to each of the following, if applicable: 

 

(a) additions; 

 

(b) amortisation; 

 

(c) impairment losses; 

 

(d) reversals of impairment losses; and 

 

(e) any additional line items that may be needed to understand the change in the reporting 

period.  

 

129 An entity shall describe the method it uses to determine the amortization for each 

reporting period.  
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Bilaga 4 – Punkter från Basis for Conclusion 

 

Presentation of the effects of a customer’s credit risk 

 

BC171 The boards propose that an entity should present any impairment losses from 

contracts with customers adjacent to the revenue line in profit or loss (subject to the usual 

materiality considerations for line item disclosure). The boards noted that their decision 

on presentation typically only changes the location of the line item for impairment losses 

arising from contracts with customers. The proposed requirements do not include any 

changes to the recognition and measurement of impairment losses of financial assets, 

such as trade receivables. Instead, an entity would recognise and measure the impairment 

loss in accordance with IFRS 9 Financial Instruments or ASC Topic 310 on receivables. 

(In addition, the boards have a separate project that is currently considering 

improvements to the impairment models in those standards.) Because impairment is a 

measurement issue that arises after initial recognition of an asset, the boards decided that 

the proposed requirements should also specify the accounting for any difference between 

the amount of revenue that has been recognised and the corresponding initial 

measurement of the receivable. The boards decided that any loss that arises on initial 

recognition of the receivable should be presented adjacent to the revenue line in profit or 

loss similarly with any impairment losses. The boards expect that an entity would 

typically not recognise a loss on initial recognition because the receivable normally 

would initially be measured at the original invoice amount if the contract with a customer 

does not include a financing component that is significant. 



 

 

 
 
 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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