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Abstract:  
 
When the IAS-constitution was adopted for quoted groups within EU the 
harmonization increased between these entities. Later has also the 
accounting rules for smaller entities been noted by the organizations, 
Bokföringsnämnden (BFN) and the International Accounting Standards 
Board (IASB). They have noted that smaller entities often possess other 
needs concerning accounting rules. BFN is therefore developing a 
framework that consists four categories.  One of the categories is K2 that is a 
simplification project for smaller entities. The ambition with the project is to 
lower the amount of rules and simplify for these kinds of entities. IASB is 
working with a resembling project for small and medium sized entities. 
Their ambition is to create tailor made standards that can meet the needs of 
these entities.   
 
The purpose of this essay was to compare BFN´s and IASB´s new legal 
framework for smaller entities and SME´s and to examine similarities and 
differences between the two projects regarding property, plant and 
equipment. Because the harmonization trend still is positive we also had a 
purpose of examining what Swedish actors believes recommend and tell 
against an eventual adoption of the SME-project in Sweden. 
 
In this essay we have performed our research from without the 
hermeneutically view. We have done two qualitative studies, of which one of 
them is a comparing study between the two projects. The other study 
comprehends interviews with different actors. Our conclusions concerning 
the comparing study are from an inductive point of view while the 
conclusions concerning the interviews are from a combination of an 
inductive and deductive point of view. 
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IASB is frequently urging in their project that entities shall at least once a 
year examine whether their assets need to be revalue. This shows their 
intention that all financial reports shall reflect a fair view of the entities 
situation. BFN has in a larger amount developed simplification rules instead 
and therefore are they forbearing that the entities financial reports doesn’t 
give an exact fair value of the entities situation.  
 
Those entities that grow fast and are aiming for a future quotation will have 
an easier transfer if they already are a user of the SME-projects rules. One 
aspect who tells against an adoption of the SME-project rules is that the 
project is considered to have too advanced rules for example the smaller 
entities. It’s not relevant for them to be able to compare themselves with 
other similar entities in different parts of the world.  
 
Keywords: K2, SME, Property, Plant and Equipment 
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Sammanfattning  
 
Då IAS-förordningen togs i bruk för noterade koncerner inom EU ökade 
harmoniseringen mellan dessa företag. På senare tid har även 
redovisningsreglerna för mindre företag uppmärksammats av 
organisationerna Bokföringsnämnden (BFN) och International Accounting 
Standards Board (IASB). De har sett att mindre företag oftast har andra 
behov vad gäller redovisningsregler. BFN arbetar därför med att ta fram 
samlade regelverk som avser fyra kategorier. En av kategorierna är K2 som 
är ett förenklingsprojekt för mindre företag. Målsättningen med projektet är 
att minska antalet regler samt förenkla och förtydliga regelverket för denna 
typ av företag. På liknande sätt arbetar även IASB med ett projekt för små 
och medelstora företag (SME-företag) som går ut på att ta fram 
skräddarsydda standards för att kunna möta de behov som denna typ av 
företag har.  
 
Syftet med uppsatsen var att jämföra BFN: s och IASB: s nya regelverk för 
mindre företag samt SME-företag och vilka likheter och skillnader som 
föreligger i de två förslagen vad gäller materiella anläggningstillgångar. 
Eftersom harmoniseringstrenden går mot en fortsatt harmonisering eller 
t.o.m. en utökad var syftet också att undersöka vad svenska aktörer anser tala 
för och emot ett ev. införande av SME-projektet i Sverige.  
 
Vi har i uppsatsen arbetat utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vi har gjort två 
kvalitativa undersökningar var av den ena utgör den jämförande studien 
projekten emellan samt den andra som avser intervjuer med olika aktörer. 
Våra slutsatser kring den jämförande studien är dragna utifrån ett induktivt 
angreppssätt medan slutsatserna kring intervjuerna är dragna utifrån ett mer 
abduktivt angreppssätt. 
 
Det som framkom av undersökningen var att IASB frekvent uppmanar att 
företagen minst en gång per räkenskapsår skall undersöka om deras 
tillgångar behöver omvärderas, vilket visar IASB: s avsikt att företagens 
finansiella rapporter ska ge en rättvis bild av företagets situation. BFN har i 
större grad satsat på att ta fram förenklingsregler istället och därmed valt att 
ha överseende med att de mindre företagens finansiella rapporter inte ger en 
helt rättvis bild.  
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Något som talar för en implementering av SME-projektet i Sverige är att 
företag som växer snabbt och satsar på en framtida notering får en lättare 
övergång om de använder SME-projektets regler först. Det som talar emot 
att IASB: s projekt skall kunna införas i Sverige är att SME-projektet anses 
ha för avancerade regler för exempelvis de allra minsta företagen. Det är inte 
speciellt relevant för dem att kunna bli jämförda med liknande företag i 
andra länder.  
 
Nyckelord: K2, SME, materiella anläggningstillgångar 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom bakgrunden till ämnet som sedan 
övergår i en problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen formulerar vi 
sedan våra forskningsfrågor. Vi beskriver även vad syftet är och hur vi 
avgränsar oss. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Redovisningen har sina rötter långt tillbaka i tiden, man har hittat bevis för 
att redovisning användes i exempelvis Babylonien och Egypten. 
Anledningen var att man inte kunde lita till minnet och ville därmed ha ett 
säkrare system som visade exempelvis hur mycket som fanns i lager av säd 
och textilier (Nationalencyklopedin, 2007). I takt med att nya civilisationer 
uppkom och ersatte de gamla förändrades och utvecklades även 
redovisningen. Några av dessa civilisationer har satt sin prägel på dagens 
redovisning, exempelvis det gamla romarriket.  
 
I de industrialiserade länderna har redovisningen kännetecknats av två 
väsentligen olika redovisningstraditioner, vilka kallas för den kontinentala 
respektive den anglosaxiska traditionen. Den kontinentala traditionen 
omfattar de västeuropeiska länderna med undantag för Storbritannien, Irland 
och Holland, medan den anglosaxiska traditionen omfattar de senare tre 
länderna samt USA och de brittiska samväldesländerna. Skillnaden mellan 
de båda traditionerna har sin grund i olika civilrättsliga traditioner. Den 
kontinentala civilrättsliga traditionen har sitt ursprung i romersk rätt och är 
utpräglat legalistisk, dvs. de civilrättsliga reglerna är baserade på nedskrivna 
lagar. Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen baseras istället på 
sedvanerätt. Här har därmed redovisningen i mycket liten utsträckning 
reglerats i lagstiftningen utan har istället utvecklats av 
redovisningsprofessionerna i dessa länder (Smith 2000, ss.73-74).  
 
The International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende 
privat standardssättare inom redovisningsområdet, vilka är belägna i 
London, Storbritannien. IASB hänger sig till att utveckla kvalitativa och 
förståeliga globala redovisningsstandards för allmänhetens intresse. För att 
lyckas med detta samarbetar IASB med nationella standardsättare inom 
redovisningen för att kunna uppnå konvergens i redovisningsstandards över 
hela världen (IASB1 2007).  
 
EG-rätten står bakom IAS-förordningen som innebär att alla noterade 
europeiska företag från och med den 1 januari 2005 i sina 
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koncernredovisningar skall tillämpa internationella redovisningsstandarders 
som har antagits för tillämpning inom EU (Westermark 2005, s.9).  
 
Bokföringsnämnden (BFN) är en svensk myndighet under Regeringen 
(Finansdepartementet) som har huvudansvaret för utvecklandet av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Deras 
tillvägagångssätt är att de bland annat ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. En av deras huvuduppgifter 
är att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i 
redovisningsfrågor (BFN1 2007).  
 
BFN beslutade i februari 2004 att ändra inriktning på normgivningen. Detta 
beslut innebär att nämnden arbetar med att ta fram samlade regelverk som 
tillsammans med reglerna för noterade bolag kommer att avse fyra olika 
kategorier av företag. Den andra kategorin (K2) skall i första hand gälla för 
privata aktiebolag samt ekonomiska föreningar under en viss storlek. De 
regler som finns i nuläget för de här typerna av företag har i många fall sin 
utgångspunkt i de internationella redovisningsreglerna. De ger flera 
alternativa lösningar men ställer också då stora krav på tilläggsupplysningar. 
Därför arbetar BFN med att framställa K2, vilket är ett förenklingsprojekt 
för mindre företag. Det som ligger bakom projektet är att Regeringen vill 
minska den administrativa bördan för företagen. Målsättningen är att minska 
antalet regler samt förenkla och förtydliga regelverket. Reglerna ska även 
skrivas utifrån användarnas behov och perspektiv. Det bör även påpekas att 
det här projektet ytterligare kommer att samordna redovisningen och 
beskattningen (BFN2 2007).  
 
På andra ställen i världen sker motsvarande arbeten t ex i England och IASB. 
Här pågår ett projekt vilket syfte är att utveckla skräddarsydda standards för 
att kunna möta de behov som ”small and medium-sized entities” (SME) har. 
IASB har upptäckt att SME-företag har ett behov av simplifierade standards 
som passar företagen bättre. IASB: s tanke är även att ta fram standards som 
gör det lätt för exempelvis investerare och långivare att jämföra olika SME-
företags ekonomiska situation, men samtidigt vill man minska bördan för 
dem när det gäller arbetet att framställa den ekonomiska rapporten (IASB2 
2007). IASB strävar även efter att få till stånd en internationell 
harmonisering av redovisningsprinciper och det är framförallt 
årsredovisningarna som IASB vill ska vara jämförbara och korrekta oavsett 
vilket land som företaget finns i (Westermark 2005, ss.21-28). 
Harmonisering är en process där man ökar överensstämmelsen av 
redovisningen och dess utförande. Detta gör man genom att sätta gränser 
angående hur varierad redovisningen får vara på olika områden (Nobes & 
Parker 2006, s.75), vilket är just det IASB strävar efter.  
 



 9 

1.2 Problemdiskussion 
 
I och med att IFRS/IAS togs i bruk för noterade koncerner ökade 
harmoniseringen för noterade bolag inom EU, vilket är något IASB strävar 
efter att göra även för mindre och medelstora företag. IASB har i samband 
med sitt projekt för mindre och medelstora företag börjat ta fram standards 
som på ett bättre sätt tillgodoser de berörda företagens behov. Även BFN 
arbetar med att försöka förenkla situationen för de mindre företagen här i 
Sverige genom att framställa ett regelverk som bättre passar företagen.  
 
Eftersom IASB strävar efter en harmonisering av redovisningsstandards 
världen över skulle det kännas logiskt att något liknande regelverk som 
IFRS/IAS etableras för mindre och medelstora företag. IASB fick också ett 
mycket positivt gensvar för sitt förslag om internationella 
redovisningsstandards för mindre och medelstora företag, dock inte från 
Sverige (FAR INFO1 2005). Visserligen var både BFN och Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR) positiva till en harmonisering av 
redovisningsregler för onoterade företag på den internationella 
kapitalmarknaden men de såg inget behov av harmoniserade regler för 
mindre företag (FAR INFO1 2005).  
 
BFN ville som nämndes ovan inte ha till stånd några internationella 
redovisningsregler för mindre företag. De ansåg istället att de nya 
redovisningsstandarderna bör utformas för relativt stora onoterade enheter 
som är aktiva på en global marknad. BFN ville även se betydligt större 
förenklingar än vad IASB hade tänkt sig. Områdena det gäller är 
klassificering och värdering. BFN anser att utgångspunkten för nya 
standarders bör vara användarnas behov av information och inte dagens 
regler för noterade företag (FAR INFO 2 2004).  
 
En av de värderingsfrågor som är mest kontroversiell rör materiella 
anläggningstillgångar och vilken värdering som är lämplig. Åsikterna går 
isär huruvida värderingen skall ske till anskaffningsvärde eller verkligt 
värde. Den konventionella redovisningsmodellen bygger på att tillgångarna 
värderas till anskaffningsvärde. Argumenten är att historiska värden är 
nödvändiga i ett sammanhang där redovisningsskyldighet är viktigt eftersom 
de utgör hårda data och därmed är oomtvistade (Artsberg 2003, s.429).  
 
Med den här informationen tillhanda kan man ändå dra slutsatsen att BFN 
och IASB har samma mål med deras nya regelverk som är under 
framtagning. Dock verkar inte BFN villiga att vandra samma väg som IASB 
som vill få till stånd en global harmonisering av regelverket för mindre och 
medelstora företag. Vissa delade åsikter har framförts men måhända ligger 
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det mer under ytan här, exempelvis kanske de två redovisningstraditionerna 
har ett så pass stort inflytande här att en harmonisering är omöjlig. Eller kan 
det möjligtvis vara en ren stolthet att vilja sköta sig själva inom landet som 
agerar bromskloss i det här fallet eller möjligtvis den starka svenska 
kopplingen mellan redovisning och beskattning. Detta gör det intressant att 
djupare undersöka BFN och IASB: s projekt som innefattar de regelverk som 
är under bearbetning, samt hur mycket de skiljer sig åt vad gäller materiella 
anläggningstillgångar egentligen.  

1.3 Problemformulering 
 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan IASB: s och BFN: s 
regelförslag för materiella anläggningstillgångar i SME-företag och i 
mindre företag?  

 
• Vad anser svenska aktörer tala för och emot att IASB: s projekt skall 

kunna införas i Sverige? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att jämföra BFN: s och IASB: s nya regelverk för 
mindre företag samt SME-företag och vilka likheter och skillnader som 
föreligger i de två förslagen vad gäller materiella anläggningstillgångar. 
Syftet är också att undersöka vad svenska aktörer anser tala för och emot ett 
införande av IASB: s projekt i Sverige.  

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen är en komparativ studie vilken utgörs av BFN och IASB: s 
projekt för förenklade redovisningsregler för mindre företag samt SME-
företag. Projekten är omfattande och därför har vi valt att avgränsa oss till 
materiella anläggningstillgångar. Vi kommer därmed att studera hur de båda 
projekten föreslår att de materiella anläggningstillgångarna skall redovisas i 
K2-företag samt i SME-företag. När vi skriver svenska aktörer menar vi 
BFN, Skatteverket och en revisor. Vi har valt att intervjua dessa aktörer 
eftersom de är insatta på området samt att de kommer i kontakt med regler 
som dessa kontinuerligt. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2 behandlar metodiken i vår uppsats. Det här kapitlet spelar en 
viktig roll i uppsatsen, helt enkelt för att här beskrivs vilka metoder vi använt 
som redskap för att kunna lösa den uppsatta frågeställningen. Vi kommer att 
kort beskriva de berörda metoderna samt varför vi valt att använda oss av 
just dessa. Tillvägagångssättet vi använt oss av kommer här att presenteras, 
vilket får till följd att läsare enkelt och övergripligt kan förstå forskningens 
gång.   
 
Kapitel 3 berör den teoretiska bakgrunden. Här kommer vi att behandla 
organisationerna BFN och IASB. Sedermera kommer vi även att redogöra 
för artiklar som är relevanta för problemområdet. Vi kommer även i kapitlet 
att behandla den anglosaxiska respektive den kontinentala 
redovisningstraditionen. Här kommer även harmonisering och sambandet 
mellan redovisning och beskattning i Sverige tas upp. Vi kommer även att 
redogöra för vilka grundläggande bestämmelser som gäller för tillgångar 
inom respektive projekt.  
 
Kapitel 4 är det kapitel där vår undersökning kommer att presenteras. Här 
kommer vi ingående granska BFN: s K2-projekt samt IASB: s SME-projekt. 
Värt att poängtera är att vi här kommer att titta på materiella 
anläggningstillgångar. Det kommer även i det här kapitlet presenteras 
intervjuer från Skatteverket, BFN, och en auktoriserad revisor från en större 
revisionsbyrå i Borås.   
 
Kapitel 5 tar upp vår analys, dvs. vad vi har kommit fram till efter att 
sammanställt undersökningen. Här kommer vi att diskutera de båda 
projekten och vad de har gemensamt samt vad som skiljer dem åt. Vi 
kommer även här att analysera vad svenska aktörer anser tala för och emot 
ett införande av IASB: s projekt i Sverige.  
 
Kapitel 6 är kapitlet där våra slutsatser kommer att behandlas. 
Förhoppningen är att man här ska kunna vara kapabel att knyta ihop säcken. 
Här kommer vi även att ta upp några förslag på framtida forskning. 
 
Kapitel 7 kommer att innehålla källförteckningen. Här kommer alla våra 
källor att presenteras i alfabetisk ordning för att uppnå en bra översikt. 
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2 Metoddiskussion  
 
För att bedriva forskning krävs det vetenskapliga metoder som stöd och 
riktlinjer för hur vi ska gå tillväga. Vilken metod som ska användas avgörs 
på vad vi avsett att ta reda på med forskningen, dvs. frågeställningen och 
syftet. De vetenskapliga metoderna ger även ett grundläggande stöd vid 
forskningen, till exempel vid komplexa problem. I detta avsnitt beskrivs de 
metoder som vi anser vara väsentliga för det fortsatta arbetet med 
uppsatsen.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Idag finns två vetenskapliga huvudinriktningar vilka är positivismen och 
hermeneutiken (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s.199). Positivismen 
har sin grund i en empirisk/naturvetenskaplig tradition (Patel & Davidson, 
2003 s.26). Denna vetenskapliga inriktning bygger i renodlad form på 
experiment och kvantitativ (matematisk, statistisk metod) mätning och 
logiska resonemang (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s.221). I 
uppsatsen har vi arbetat utifrån det hermeneutiska synsättet vilket kan sägas 
vara motsatsen till positivismen.   
 
Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig 
inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå det man undersöker. 
Som forskare inom hermeneutiken närmar man sig forskningsobjektet 
subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen är de tankar, intryck 
och känslor och den kunskap som man som forskaren har och är en tillgång 
och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Till skillnad 
mot positivisten, som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit, försöker 
hermeneutikern att se helheten i forskningsproblemet. Forskaren ställer 
helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på så 
sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidson 
2003, ss.28-30). Då den hermeneutiska forskaren strävar efter att få en 
helhetsförståelse av det som studeras beskriver och förklarar man istället 
inom positivismen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001, s.221). 
 
I denna uppsats har vi som ovan nämnts arbetat utifrån det hermeneutiska 
synsättet. Vi strävar efter att erhålla en helhetsförståelse av hur skillnaderna 
ter sig mellan BFN och IASB: s respektive projekt när det gäller de 
föreslagna reglerna om hur K2-företag och SME-företag ska redovisa 
materiella anläggningstillgångar. Vi har även behandlat vad som talar för 
och emot ett införande av IASB: s föreslagna regler i Sverige, förhoppningen 
var att vi skulle kunna bilda oss en förståelse kring detta. Vi har en viss 
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förförståelse med oss in i uppsatsarbetet och kommer att byggas på allt 
eftersom. Vi har under arbetets gång beaktat att en allt för stor förförståelse 
kan påverka uppsatsen i olika riktningar. Då vi jämfört de olika ländernas 
föreslagna regelverk har vi lagt mycket tid på att studera, tolka och förstå 
informationen som står däri. Vi har efter att vi har samlat in tillräckligt 
mycket information både kring bakgrunden till problemet samt själva 
undersökningen att granska denna och i slutändan var vi kapabla att dra 
slutsatser kring problemet.   

2.2 Kvantitativ eller Kvalitativ metod 
 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Metod är 
således en nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för att kunna 
utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös undersökning. Med 
metodlära till hjälp vid forskning kan man därmed komma fram till en bättre 
och sannare uppfattning om de förhållanden man undersöker (Holme & 
Solvang 1997, ss.11-13). 
 
När man skall studera samhället står vi inför en komplex och mångfaldig 
verklighet. Därför kan man inte heller fånga in denna verklighet med hjälp 
av ett enda metodredskap. Man skiljer här på kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Dock bör det påpekas att det inte finns någon absolut skillnad 
mellan de här båda metoderna. Alla metoder är arbetsredskap som man med 
fördel kan kombinera i en och samma undersökning. Det finns inget 
konkurrensförhållande metoderna emellan utan fallet är snarare att de med 
sina starka och svaga sidor stärka varandra. Utifrån detta är det också 
naturligt att beakta valet av metod som en fråga om vilken metod som passar 
bäst för att belysa just det problemområde forskaren är engagerad i (Holme 
& Solvang 1997, s.76). Ser man till vårt problemområde vilket är BFN: s 
och IASB: s projekt för framtagning av nya regler för K2-företag samt SME-
företag anser vi att den kvalitativa metoden är bäst lämpad.  
 
När det gäller kvalitativa metoder finns det en del utmärkande drag. 
Metoderna visar en stor följsamhet, dvs. forskaren eftersträvar bästa möjliga 
återgivning av den kvalitativa variationen. Man erhåller även riklig 
information om få undersökningsenheter, osystematiska och ostrukturerade 
observationer genomförs och man intresserar sig för det säregna, det unika 
eller det eventuellt avvikande. Det bör även tilläggas att de kvalitativa 
metoderna kan utmärkas genom att man intresserar sig för sammanhang och 
strukturer, använder sig av beskrivning och förståelse samt har en jag-du-
relation mellan forskaren och den undersökte (Holme & Solvang 1997, s.78).  
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Kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen, vilkelt 
möjliggör för en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. 
Dess syfte är att de fångar egenarten hos den enskilda enheten och dess 
speciella livssituation (Holme & Solvang 1997, ss.79-82). Vi har i vår 
forskning mer ingående studerat två olika projekt. Det ena är BFN: s K2, 
vilket är ett förslag på förenklade redovisningsregler för mindre företag. Det 
andra projektet är IASB: s projekt, vilket görs i syfte att harmonisera och 
förenkla länders redovisning. En djupare förståelse har uppnåtts för 
respektive projekts likheter och olikheter gällande regelförslagen. Vi närde 
även en förhoppning om att kunna bilda oss en uppfattning om huruvida en 
framtida harmonisering är möjlig.  

2.3 Empiriskt undersökningsområde 
 
Det empiriska undersökningsområdet består av att granska BFN och IASB: s 
projekt för förenklade redovisningsregler för K2-företag och SME-företag. 
Vi har valt att undersöka hur materiella anläggningstillgångar redovisas 
enligt BFN: s och IASB: s respektive projekt. Anledningen till att vi valde 
materiella anläggningstillgångar är för att vi anser det vara intressant samt att 
det förs en debatt angående hur värderingen egentligen ska gå till, dvs. om 
tillgångarna ska tas upp till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Det är 
därmed intressant att se hur värderingen av materiella anläggningstillgångar 
kan te sig, dvs. om det finns några skillnader mellan de båda projekten. Det 
kan trots allt bli stora skillnader beroende på vilken värderingsmetod man 
använder. Det är intressant huruvida de här förenklade redovisningsreglerna 
kommer att sänka ribban vad gäller företagens upplysningsplikt i 
balansräkningen. Mindre företag har trots allt inte en lika stor andel 
utomstående intressenter om man exempelvis jämfört med större företag.  
 
Vi har även valt att undersöka vad svenska aktörer, och då menar vi 
Skatteverket, BFN och en revisor från en revisionsbyrå i Borås, anser tala för 
och emot ett införande av IASB: s regler för SME-företag i Sverige. 

2.4 Datainsamling  
 
Data som insamlas kan delas upp på två olika rubriker, beroende på i hur stor 
omfattning forskaren själv har medverkat vid insamlingen av rådata. 
Primärdata är sådana data som forskaren själv samlat in, medan 
sekundärdata är data som någon annan samlat in. Exempel på sekundärdata 
är årsredovisningar, tidningsartiklar, register och dokument.  Primärdata kan 
utgöras av bl.a. intervjuer och enkäter (Andersen 1998, s.150). 
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I uppsatsen har vi till den största delen använt oss av sekundärdata. Här har 
vi studerat det av BFN framtagna förslaget K2, samt även IASB: s projekt 
för SME-företag. Utkasten från BFN och IASB hämtade vi från respektive 
organisations hemsida. Från utkasten har vi sedan hämtat reglerna som gäller 
för materiella anläggningstillgångar. Reglerna ur BFN: s utkast har vi skrivit 
ordagrant. Reglerna ur IASB: s utkast, som framförs på engelska, har vi 
översatt. Som hjälp i översättningsarbetet har vi använt oss av Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005 för att få ett liknande språk. 
Vi har även använt oss av tyda.se vilken är en översättningstjänst på Internet.  
Vi har även nyttjat oss av artiklar däribland vetenskapliga som vi upplevt har 
tillfört vår forskning någonting. Vi har även nyttjat oss av litteratur inom 
områdena redovisning och beskattning samt harmonisering. Böcker som vi 
har nyttjat är bl.a. Dag Smith – Redovisningens språk (2000) och Kristina 
Artsberg – Redovisningsteori, policy och praxis (2005).  
 
Vi har även använt oss av primärdata, här avses svaren från intervjuerna. 

2.5 Intervjuteknik               
 
Intervjupersonerna är som tidigare nämnts från Skatteverket, BFN och en 
revisionsbyrå i Borås. De personer vi intervjuat är Catharina Pramhäll som 
är redovisningsexpert vid BFN, Tommy Andersson som jobbar med 
redovisningsfrågor på Skatteverkets huvudkontor samt en auktoriserad 
revisor, som vill vara anonym, som jobbar med internationella 
redovisningsfrågor på en revisionsbyrå i Borås. Vi har valt att intervjua 
endast en person från varje aktörsområde på grund av att aktörerna som vi 
intervjuat representerar de åsikter som förs inom dessa kretsar.  
 
När vi skulle få tag på våra intervjupersoner började vi med att genom 
respektive verksamhets hemsida ta kontakt med dem. Det här 
tillvägagångssättet gav resultat på verksamheterna BFN och en av 
revisionsbyråerna i Borås. Efter första kontakten var tagen blev vi senare 
hänvisade till lämpliga intervjupersoner inom respektive verksamhet efter att 
vi presenterat området för vår forskning. När det gäller Skatteverket hade vi 
däremot lite större problem att hitta lämplig intervjuperson. Vår första 
kontakt via e-mail gav inget resultat utan vi använde personliga kontakter 
inom Skatteverket för att därefter bli hänvisade till en person som var insatt 
på området ifråga.  
 
Efter att vi frågat våra potentiella intervjupersoner om deras godkännande att 
svara på våra frågor skred vi slutligen till verket när vi fick deras 
godkännande. Intervjuerna med BFN och Skatteverket skedde via e-mail, 
den främsta anledningen till detta var helt enkelt det långa avståndet till 
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Stockholm. När det gäller revisionsbyrån skedde intervjun på kontoret i 
Borås pga. önskemål från revisorn. Under intervjun använde vi oss av en 
diktafon för att undvika risken att missa något väsentligt som vår respondent 
hade att framföra. Vi sammanställde även intervjun samma dag eftersom vi 
ville ha det färskt i minnet och därigenom minskade risken att missa något 
väsentligt 
 
Intervjufrågorna var utformade på ett sätt som gav respondenterna chansen 
att uttrycka sina åsikter angående respektive fråga. Det var just 
respondenternas åsikter som representant för respektive verksamhet som vi 
ville ha fram. Anledningen var att vi ville ha tillräckligt med information för 
att kunna analysera oss fram till slutsatser angående våra forskningsfrågor.  
 
När vi sammanställde intervjuerna tog vi endast med det relevanta för 
frågan, dvs. vi tog inte med åsikter som gick utöver ramarna för våra frågor. 
Presentationen av intervjuerna lade vi upp på så sätt att vi presenterade varje 
fråga för sig varpå svaren från varje person följde tätt därefter.  

2.6 Slutledningsmetod 
 
När man har som syfte att producera kunskap om samhället, organisationer 
eller mänskligt beteende i allmänhet finns det två vägar att gå. Dessa kan 
man kalla för deduktion, bevisföringens väg, induktion, upptäcktens väg. 
Båda vägarna visar på tillvägagångssätt vilka man dra vetenskapliga 
slutsatser utifrån (Andersen 1998, s.29).  
 
Då en forskare arbetar deduktivt kännetecknas av att hon/han utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 
företeelser. Med hjälp av den befintliga teorin härleder man hypoteser vilka 
sedan empiriskt testas i det berörda fallet. Det här arbetssättet kallas för det 
hypotetiskt-deduktiva. Detta innebär att en befintlig teori har fått bestämma 
vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas och hur man skall 
relatera resultaten till den redan befintliga teorin. Då en forskare arbetar 
deduktivt kan objektiviteten stärkas i forskningen på grund av att 
utgångspunkten tas från redan befintlig teori. (Patel & Davidson 2003, s.23).  
 
Ser man till det induktiva arbetssättet behöver inte forskaren ha förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori, istället tas utgångspunkten i 
empirin där syftet är att bygga upp ny teori, dvs. ny kunskap (Artsberg 2005, 
s.31). Faran är att man inte är medveten om teorins räckvidd, eftersom den 
baseras på ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation, tid 
eller grupp av människor. Dock innebär inte detta att en induktivt arbetande 
forskare arbetar totalt förutsättningslöst eftersom han har egna idéer och 
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föreställningar som automatiskt kommer påverka de teorier som produceras 
(Patel & Davidson 2003, s.24).  
 
Enligt Patel & Davidson (2003) finns det en tredje metod för att relatera teori 
och empiri och kan sägas vara en kombination av den induktiva och 
deduktiva metoden, vilket kallas för abduktion. Fördelen med att arbeta 
abduktivt är att detta arbetssätt inte låser forskaren i så stor utsträckning 
vilket kan bli fallet om man arbetar enbart deduktivt eller induktivt. 
 
Vi har i uppsatsen arbetat induktivt med den första forskningsfrågan 
eftersom vi har utgått från empirin, dvs. utkasten från BFN och IASB och 
jämfört respektive föreslagna regler för materiella anläggningstillgångar. 
Därefter har vi dragit slutsatser kring likheter och skillnader dem emellan för 
att på så sätt kunna komma fram till ny kunskap. Vi har självklart inte jobbat 
helt förutsättningslöst eftersom vi har haft med oss bakgrundsfakta från 
teorikapitlet. Den andra forskningsfrågan har mer kännetecknats av ett mer 
abduktivt arbetssätt från vår sida eftersom vi har pendlat mellan empiri och 
teori för att sedermera kommit fram till en slutsats.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Det är nödvändigt att kontrollera uppsatsens kvalitet och för att göra det på 
bästa sätt använder man två olika begrepp; validitet och reliabilitet. Validitet 
kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser 
att det ska mäta. Det finns även två typer av validitet, vilka är inre och yttre 
validitet. Inre validitet belyser om slutsatsen stämmer överens med 
verkligheten. Yttre validitet visar i sin tur om en undersöknings resultat är 
tillämpbart på andra situationer, dvs. om undersökningen kan generaliseras 
(Bryman 2002).  
 
Det viktigaste kravet på ett mätinstrument är validitet. För om ”instrumentet” 
inte mäter det som avses, spelar det sedermera mindre roll om själva 
mätningen är bra. Därmed är det lämpligt att testa undersökningens 
reliabilitet. Det här innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och 
stabila utslag. Det som går att ifrågasätta vid undersökningen av 
reliabiliteten är exempelvis om andra undersökare skulle komma fram till 
samma resultat om de använt samma angreppssätt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2001, s.40).  
 
Tilläggas bör även att validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till 
varandra som gör att man inte bara kan koncentrera sig på det ena och låta 
bli det andra. Det finns några regler att gå efter avseende dessa begrepp, 
vilka är ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet 
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ger låg validitet” och ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för 
fullständig validitet” (Patel och Davidson 2003, s.99).  
 
När det gäller vår undersökning anser vi att den har en relativt hög 
reliabilitet, eftersom de två projekten som vi undersökte är offentliga 
dokument. Därmed är det lätt för andra att använda sig av och slutligen 
komma fram till samma resultat som oss själva. Det enda man bör tänka på 
är att eftersom de här två projekten ännu inte är fastställda är sannolikheten 
stor att förändringar kommer att ske, vilket vi anser vara enda risken att 
andra undersökare inte kommer fram till samma resultat med sin 
undersökning som vi gjort.  
 
Det går att ifrågasätta om vår undersökning kan generaliseras, dvs. kan 
tillämpas på andra områden. Vi känner oss lite tveksamma till detta, 
möjligtvis att det går till en viss grad att visa på likheter och olikheter för 
redovisningsregler när det gäller den kontinentala – och anglosaxiska 
redovisningstraditionen. Vad vi menar är att vi tror att undersökningen skulle 
kunna vara till nytta vid exempelvis en harmonisering mellan två länder som 
har olika redovisningstraditioner. Därmed anser vi att undersökningen har en 
låg yttre validitet. När det gäller den inre validiteten hyser vi förhoppningen 
att vår undersökning håller en hög inre validitet, vilket innebär att våra 
slutsatser stämmer bra överens med verkligheten.   
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3 Teoretisk referensram 
 
I kapitlet kommer vi först behandla den anglosaxiska och den 
kontinentala redovisningstraditionen, vi kommer därefter att redogöra 
för harmonisering och sambandet redovisning och beskattning i 
Sverige. Vi kommer även att behandla organisationerna BFN och 
IASB samt deras respektive projekt.   

3.1 Kontinentala och anglosaxiska 
redovisningstraditioner 

 
Redovisningens utveckling kännetecknas av två olika 
redovisningstraditioner, vilka kallas för den anglosaxiska och den 
kontinentala traditionen. Den kontinentala traditionen omfattar de 
västeuropeiska länderna utom Storbritannien, Irland och Holland. Medan 
den anglosaxiska traditionen omfattar Storbritannien, Irland, Holland, USA 
och de brittiska samväldesländerna (Smith 2000, ss.67-71).  
 
Skillnaden mellan dessa båda traditioner har sin grund i olika civilrättsliga 
traditioner. Den kontinentala civilrättsliga traditionen har sitt ursprung i 
romersk rätt och är utpräglat legalistisk. Med detta menas att de civilrättsliga 
lagarna är baserade på nedskrivna lagar (Ibid).  
 
Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen byggs däremot i mycket liten 
utsträckning på nedskrivna lagar. Den har istället baserats på sedvanerätt 
som kompletterats med precedensfall i domstolar. Detta har resulterat i att 
bolagsrätten och redovisningen i mycket liten utsträckning reglerats i 
lagstiftningen utan istället har den utvecklats av redovisningsprofessionerna i 
de berörda länderna (Ibid).  
 
En av de största anledningarna till att redovisningen har utvecklats olika i de 
båda grupperna av länder har varit skillnader i fråga om ägarstruktur i de 
större företagen. Där den kontinentala traditionen rått har det handlat om 
staten, banker och familjeintressen som haft ett avgörande ägarinflytande. 
Om man istället ser till de nationerna med anglosaxisk tradition har 
företagen i större utsträckning varit börsnoterade och ägarspridningen varit 
större. I de sistnämnda länderna domineras alltså de stora företagen av 
aktieägare som inte har tillgång till intern information utan är hänvisade till 
företagens externa redovisning (Ibid). 
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Med dessa båda traditioners uppkomst har skilda syner uppstått vad som 
egentligen är ”riktig” redovisning. Enligt den kontinentala traditionen är en 
riktig redovisning sådan redovisning som överrensstämmer med lagen. I den 
anglosaxiska har man däremot en mer principiell syn på vad som menas med 
riktig redovisning. Här säger man att riktig redovisning är sådan redovisning 
som är ”true and fair”, dvs. ger en rättvisande bild av verkligheten. Värt att 
tillägga är att det i dessa länder oftast varit kommersiella - och 
revisorsintressen som dikterat innebörden av ”true and fair” (Ibid).  
 
De senaste decennierna har de länder som tillhört den kontinentala 
traditionen alltmer kommit att anamma delar av den anglosaxiska 
redovisningstraditionen. Detta har bl.a. skett pga. uppkomsten av 
multinationella företag, Storbritanniens inträde i EG och av en internationell 
standardisering som huvudsakligen bygger på den anglosaxiska traditionen 
(Ibid).  
 
I och med Storbritanniens inträde i EG har ”true and fair” upphöjts till en 
övergripande princip i EG: s redovisningsdirektiv, vilket översatts i den 
svenska årsredovisningslagen med ”rättvisande bild”. Enligt en kontinental 
tolkning innebär rättvisande bild att redovisningen skall upprättas i enlighet 
med lagar och standarder. Medan den anglosaxiska tolkningen innebär att en 
rättvis bild avbildar verkligheten även om det är nödvändigt att avvika från 
både lagar och standarder för att det ska uppfattas som rättvisande (Ibid).  
 
Den institutionella strukturen kring redovisningen är i USA annorlunda om 
man jämför med ett kontinentalt land som Tyskland. I USA är aktieägandet 
mer utbrett, vilket gör att betoningen på redovisningens informationsvärde 
ökar. En viktig förklaring till det amerikanska tänkandet och som hör 
samman med aktiemarknadens behov av upplysande information är 
erfarenheterna från den stora börskraschen 1929. I de utredningarna som 
följde kraschen lades en stor del av ansvaret för aktieägarnas förluster på 
redovisarna och redovisningen, som ansågs vara otillräcklig i 
informationshänseende och därmed inte hade gett varningssignaler i tid till 
aktieägarna. Efter detta blev det dominerande syftet med redovisningen i 
USA att ge full upplysning åt aktiemarknaden (Artsberg 2003, s.135)   
 
Den kontinentala traditionen har även en mycket stark koppling mellan 
skatteregler och redovisning. Man kan säga att det är skattereglerna som i 
princip styr redovisningens tillämpning. I den anglosaxiska traditionen är det 
däremot en frikoppling mellan redovisning och beskattning (Smith 2000, 
ss.72-74) 
 
Man kan på sätt och vis säga att utvecklingen har inneburit att den 
anglosaxiska tolkningen har segrat över den kontinentala. Det har uppstått 
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två varianter av den anglosaxiska tolkningen, vilka är en amerikansk 
företrädd av FASB och en i huvudsak europeisk företrädd av IASB. När EG 
valde att satsa på IASB resulterade det i att IAS-förordningen kom till. 
Denna förordning innebar att alla noterade företag fr.o.m. år 2005 skulle 
upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder som 
utfärdats av IASB och som antagits av kommissionen (Ibid).  

3.2 Harmonisering 
 
Det finns stora skillnader i hur företag väljer att utöva sin redovisning 
världen över. Det här ställer till stora bekymmer för dem som översätter och 
jämför publicerade finansiella rapporter. För att ställa det här till rätta har 
några organisationer i världen involverats i försök att harmonisera eller 
standardisera redovisningen. Harmonisering är en process där man ökar 
överensstämmelsen av redovisningen och dess utförande. Detta gör man 
genom att sätta gränser angående hur varierad redovisningen får vara på 
olika områden (Nobes & Parker 2006, s.75).  
 
Enligt Artsberg (2005) är ett skäl att reglera redovisningen på den 
internationella nivån att harmonisera olika länders redovisning. Man bör 
dock skilja mellan harmonisering på de jure-nivån, dvs. av regelverket och 
de facto -nivån, dvs. hur företagen faktiskt redovisar. Artsberg (2005) nämner 
Van Hulle som tar upp tre strategier för harmonisering på de jure-nivån, 
vilka är intressanta för de kan var och en relateras till de tre regleringsorgan 
som är dominerande internationellt, nämligen amerikanska FASB, EU 
respektive IASB. De tre strategierna är: 
 

• Standardisering som syftar till att få uniforma regler utan 
valmöjligheter. Denna modell tillämpas av FASB. 

• ”Likvärdiga” regler med notupplysningar. Denna modell har hittills 
tillämpats av EU. 

• Valmöjlighet, men där önskvärt alternativ indikeras. Denna modell 
har hittills tillämpats av IASB (Artsberg 2005, s.138-139). 

 
Anledningen till att IASB använder den modellen som man gör är helt enkelt 
att de hittills inte har haft möjligheten att skapa standards eftersom de är en 
privat organisation. Därmed har de bara möjlighet att ge ut 
rekommendationer. För att deras trovärdighet inte skall undergrävas har de 
valt att acceptera flera valalternativ, där de dock indikerar det önskvärda 
alternativet. IASB delar ett problem med EU och det är att de båda arbetar 
mångkulturellt, vilket gör att det kan finnas stor variation i vad respektive 
kultur har för behov när det redovisningen (Ibid). 
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Produkterna av redovisningen i ett land används även i andra länder, därmed 
är det önskvärt att de nationella redovisningsstandarderna även fungerar 
internationellt. Framförallt för de som reglerar, förbereder och använder 
finansiella rapporter. Det är viktigt att investerare och finansanalytiker kan 
förstå de finansiella rapporterna av utländska företag vars aktier kan 
exempelvis vara intresserade av att köpa. De vill vara säkra på att 
rapporterna från olika länder är pålitliga och jämförbara, i annat fall vill de 
åtminstone få en uppfattning om vilka skillnader som föreligger. Andra 
fördelar är för stora företag som önskar köpa upp något utländskt företag, om 
de finansiella rapporterna är gjorda efter samma regler är det mycket lättare 
för det stora företaget att ta ett beslut om uppköp. Det ger således en tryggare 
grund för företaget att avgöra sitt beslut på. Detsamma gäller även för 
företag som är etablerade utomlands, om länderna använder samma 
redovisningsregler kan företaget föra över redovisningspersonal mellan 
bolagen (Nobes & Parker 2006, s.76).  
 
Skattemyndigheter världen över har sitt arbete försvårat när de exempelvis 
måste tampas med utländska inkomster. Därmed skulle deras arbete 
förenklas vid en harmonisering. Men ofta är det dock skattemyndigheterna 
som själva har orsakat många av skillnaderna mellan länderna (Ibid). Vid en 
harmonisering kan man även använda de bästa idéerna från nationella 
standardsättare för att på så sätt kunna utveckla globala standarders av 
högsta kvalitet (Choi & Meek 2005, s.277).  
 
Det mest fundamentala hindret för att uppnå en harmonisering är storleken 
på de nuvarande skillnaderna i redovisningen i de olika länderna. Det finns 
t.ex. stora signifikanta skillnader bara inom eget kapital-området. Men man 
kan fråga sig om det verkligen är nödvändigt att övervinna alla de här 
skillnaderna. Kanske vore det bästa om företagen följer två olika sorters 
regler, dels de inhemska men även de internationella. Ett annat hinder är 
nationalismen, vilket kan yttra sig i en ovilja att acceptera kompromisser 
som involverar att man skall ändra sina redovisningsregler. Här är det främst 
redovisare, företag och staten som inte vill förlora sin suveränitet. En annan 
aspekt av nationalismen kan vara att det finns ett ointresse av att veta hur 
redovisningen går till i andra länder (Nobes & Parker 2006, s.77).  
 
Debatten om harmonisering kanske aldrig blir helt avgjord. En del argument 
mot harmoniserig har en poäng dock går trenden idag allt mer mot en fortsatt 
eller ökad harmonisering. Allt fler företag går frivilligt över till att använda 
IFRS och en del länder har helt implementerat IFRS som sitt nationella 
regelverk. En stor anledning till den här utvecklingen är att företagens 
produktmarknader blir allt mer internationella och därmed har företagen 
ekonomiska fördelar i att använda IFRS istället för nationella standards. 
IFRS är även mer internationellt trovärdig, vilket kan vara av vikt för företag 
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som vill växa. Harmoniseringsframgången för de internationella 
organisationerna demonstrerar att harmoniseringen äger rum som ett 
naturligt svar på de ekonomiska krafterna i världen (Choi & Meek 2005, 
s.279).  
 
Enligt Evans et al (2005) har IAS och IFRS utvecklade principer för 
finansiell rapportering för större företag och koncerner ifrågasatts hur väl de 
egentligen passar för SME: s. IASB ansåg förut att IFRS passar för alla 
sorters företag men medgav samtidigt att SME: s har andra användarbehov 
samt att man bör överväga kostnaderna för de SME att upprätta de 
finansiella rapporterna enligt IFRS. Därmed började IASB ta fram speciella 
standards anpassade för SME: s. I Storbritannien är ca. 99 % av företagen 
mindre företag, därmed är betydelsen ännu större att ett bra regelverk 
etableras för den gruppen. Det främsta argumentet för en annan finansiell 
rapportering för SME: s är att man minskar deras arbetsbörda och 
kostnaderna blir proportionerligt bättre för de mindre företagen. Det som 
talar emot är behovet av att alla ska redovisa på samma sätt. I en 
undersökning påvisades att fördelarna för de mindre företagen att följa IFRS 
var att en god bekräftelse och verifieringen av de finansiella resultaten 
skedde. Dessvärre var just kostnaden av tid och pengar den stora nackdelen.  
 
Evans et al (2005) framhäver även vikten av att inte enbart se till vikten att 
minska kostnaderna för SME: s vid framställandet av de finansiella 
rapporterna utan verkligen se till att de förändringar som görs kommer till 
nytta för användarna. Undersökningarna visar även att inom EU skiljer sig 
SME: s behov åt jämfört med de större företagens behov. Detta talar för 
differentierade finansiella rapporter, det som dock försvåras är 
jämförbarheten mellan SME: s och större företag sett till deras ekonomiska 
situation. Det finns även risk att om man drar ner på kraven gällande 
finansiella rapporter minskar skyddet för aktieägarna exempelvis. De anser 
att mer forskning måste ske inom området för att kunna bestämma 
informationsbehovet för aktieägare och långivare. Därför är det viktigt att 
inte sänka kraven på de finansiella rapporterna för mycket, all fokus kan inte 
läggas på att minska arbetsbördan och kostnaderna för SME: s  när det gäller 
de finansiella rapporterna.  
 
Åsikter har även höjts angående att det bästa vore om de minsta SME: s 
behov tillgodoses av ett system som sätts upp av nationella normgivare. 
Därmed skulle speciella ekonomiska omständigheter och miljöer bättre 
kunna beaktas och hanteras regelmässigt. Det kan bero på exempelvis 
kulturella skillnader. Evans et al (2005) skriver i sin artikel att beslutet 
angående vilka företag som ska ha IASB: s standards för SME: s bör falla 
inom respektive nations domän.  
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Enligt Evans et al (2005) är den mest kontroversiella frågan i vilken 
omfattning reglerna för SME: s ska förenklas. Det krävs trots allt att 
förenklingarna verkligen leder till att kostnaderna för SME: s minskar. Det 
finns även ett behov av att utmärka gränser mellan de minsta kontra de 
största SME: s, beroende på att skillnaderna de emellan kan vara väldigt 
stora.  

3.3 Sambandet redovisning och beskattning i 
Sverige 

3.3.1     Bakgrund 
 
Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning fick sina grunddrag 
redan under 1920-talet genom 1928 års kommunalskattelag och 1929 års 
bokföringslag. Sambandet tar framförallt sikte på periodisering av inkomster 
och utgifter men även principer för värdering av tillgångar och skulder har 
betydelse för när i tiden intäkter och kostnader ska redovisas. Vilka intäkter 
som är skattepliktiga respektive skattefria och vilka kostnader som är 
avdragsgilla respektive icke avdragsgilla regleras däremot helt av särskilda 
skatteregler (Skatteverket 2007, s.21).  
 
Sverige har sedan länge tillämpat ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning. Det innebär att ett företags redovisning utan allt för stora 
förändringar skall kunna ligga till grund för beskattningen. Enligt 
huvudregeln gäller att inkomster och utgifter vid beskattningen skall 
periodiseras enligt bokföringsmässiga grunder. I vissa fall ställer dessutom 
skattelagstiftningen upp ett krav på att vissa poster skall bokföras som 
kostnad i räkenskaperna för att motsvarande avdrag skall få göras vid 
beskattningen. (Regeringen 2004, s.1) 

3.3.2      För- och nackdelar med sambandet 
 
Grundtanken bakom sambandet är att redovisningen genom sin flexibilitet är 
bäst lämpad att fastställa ett riktigt och rättvisande resultat för företaget. 
Genom att utgå från räkenskaperna får även staten också en bra kontroll över 
själva beskattningen och storleken på utdelningsbara medel i aktiebolag. Här 
nämns att redovisningens kvalitet i och med det nyss nämnda är bättre än 
den annars skulle ha varit (Skatteverket 2007, s.22). 
 
En fördel med ett starkt samband innebär att man slipper, såsom i många 
andra länder, använda sig av olika regelverk för redovisning och beskattning. 
Därför är det utifrån företagens synvinkel en fördel med en stark koppling. 
En stark koppling innebär även att ett reviderat bokslut kan ligga till grund 
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för beskattningen. För skatteförvaltningens del är det även en fördel med att 
ha en koppling både ur administrativ och kontrollmässig synvinkel. 
(Regeringen 2004, s.4). 
 
Från skatteförvaltningens sida är det en nackdel med sambandet att företagen 
själva i för stor utsträckning kan ”styra” beskattningsunderlaget och 
tidpunkten för beskattning. Oftast gäller det specifika frågor där det önskas 
skatterättsliga lösningar som gör att det kan ske begränsningar av den 
individuella bedömningen och valfrihet som många gånger gäller i 
redovisningen (Skatteverket 2007, ss.22-23). 
 
Ytterligare en nackdel med sambandet är att redovisningens kvalitet kan 
påverkas då hänsyn tas till beskattningen på grund av att det kan vara svårt 
att få igenom nya redovisningsregler som ökar skattekostnaden. Det kan 
även vara svårt för internationella investerare att förstå en redovisning som 
innehåller poster som är av rent skattemässig karaktär, såsom 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Sett till mindre företag 
överväger fördelarna med att ha ett samband mellan redovisning och 
beskattning nackdelarna, eftersom de oftast har ett litet antal externa 
intressenter. Därför finns det hos dessa företag ett intresse av att ha starkt 
kopplade regler (Regeringen 2004, ss.3-4). 

3.3.3       Framtiden 
 
Frågan om hur sambandet skall se ut har diskuterats under flera år. De 
senaste åren har dessutom ett antal frikopplingsprojekt genomförts. De 
svenska redovisningsreglerna blir alltmer påverkade av internationella 
redovisningsregler. I takt med att denna utveckling fortsätter blir det allt 
svårare att upprätthålla sambandet i dess nuvarande form (Regeringen 2004, 
s.1) 
 
I och med att Bokföringsnämnden beslutade att ändra inriktningen på 
normgivningen betyder det att det även måste ske en ändring av 
redovisnings- och skattelagstiftningen. I prop. 2005/06:116, Förenklade 
redovisningsregler, m.m. och i prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler 
med anledning av ny redovisningslagstiftning föreslås ändringar som gör det 
möjligt att få till stånd regelverken för K1 och K2 (Skatteverket 2007, s.20). 
 
I utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning som 
Regeringen tillsatte i oktober 2004 skulle utredaren förutsättningslöst pröva 
hur sambandet ska se ut. Därefter skall det föreslås skatteregler som är 
motiverade utifrån analysen kring sambandet. När frågan utreds ska olika 
utgångspunkter tas i beaktande, som exempelvis hur skattekontrollen 
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påverkas eller vilket administrativt merarbete reglerna medför. Utredaren ska 
också pröva om sambandet bör se likadant ut för alla typer av företag eller 
om det exempelvis finns skäl att ha starkare samband för mindre företag än 
för större företag (Regeringen 2004, s.17). 

3.4 BFN 
 
Bokföringsnämnden inrättades år 1976 i syfte att tillgodose behovet av 
auktoritativa besked i fråga om vad som är god redovisningssed. På den 
tiden fanns det den praktiskt och teoretiskt verksamma expertisen på 
redovisningsområdet som hade en stor innebörd för begreppet god 
redovisningssed. Här nämndes exempelvis Föreningen auktoriserade 
revisorer (FAR) och Näringslivets Börskommitté. Men det ansågs angeläget 
att också företrädare för det allmänna genom bokföringsnämnden också 
skulle få vara med och påverka bedömningen av god redovisningssed. Det 
förutsattes att nämnden skulle få ett stort inflytande på hur frågor om god 
redovisningssed skulle bedömas i olika situationer (Westermark 2005, 
s.429). 
 
BFN är en myndighet under Regeringen (Finansdepartementet). Nämnden 
har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens 
bokföring och offentliga redovisning. Tillvägagångssättet här är att BFN ger 
ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att 
meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i 
redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN: s huvuduppgifter (BFN1 
2007).  
 
BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nämnden och dess 
kansli hjälper regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar 
inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. Utöver det 
här spelar även BFN en viktig roll genom att avge yttranden till domstolar 
angående vad som är god redovisningssed i olika avseenden, vilket även var 
en av de ursprungliga tankarna angående vad BFN skulle göra (Ibid). 
 
Nämnden består av tio ledamöter och av ett kansli som motsvaras av sju 
heltidstjänster. Det bör påpekas att BFN saknar normgivningsmakt i 
regeringsformens mening. De olika tillkännagivanden i redovisningsfrågor 
som BFN ger ut har enbart status av allmänna råd och är därmed inte 
formellt bindande för de redovisningsskyldiga. Däremot kan de indirekt få 
rättslig betydelse när ett enskilt fall som innefattar en bedömning av frågan 
om god redovisningssed prövas av domstol eller förvaltningsmyndighet. Här 
kontrollerar domstolen om företaget har upprättat sin redovisning i enlighet 
med BFN: s bestämmelser inklusive kravet på att god redovisningssed skall 
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tillämpas. Det är förvisso domstolen eller myndigheten som bildar sig en 
egen uppfattning om den bokföringsskyldige tillämpat god redovisningssed, 
men i praktiken följer domstolen nästan alltid BFN: s bedömning 
(Westermark 2005, ss.429-430). 

3.4.1 K2-projektet 
 
BFN och Skatteverket har tillsammans bedrivit ett projekt i syfte att förenkla 
reglerna för redovisning och beskattning för mindre och medelstora företag. 
I april 2005 överlämnade arbetsgruppen för mindre och medelstora 
aktiebolag och ekonomiska föreningar sin rapport till BFN. Rapporten 
innehöll en principskiss till ett allmänt råd samt förslag på lagändringar i 
årsredovisningslagen och inkomstskattelagen för att ytterligare samordna 
redovisningen och beskattningen (BFN3 2006).  
 
I oktober 2004 beslutade Regeringen att tillsätta en utredning om sambandet 
mellan redovisning och beskattning (FI 2004:19). Utredningen beräknade att 
avsluta sitt arbete den 30 juni 2007 (BFN3 2006). Under utredningens gång 
har tiden för uppdraget dock förlängts till den 30 juni 2008 (Riksdagen 
2007). Innan utredningen lägger fram sitt förslag kommer det inte att ske 
några lagändringar av det slag som arbetsgruppen föreslog i sin rapport. 
BFN måste därmed avvakta utredningens betänkande för att kunna gå vidare 
med det förslag som arbetsgruppen presenterade (BFN3 2006).  
 
Det samlade regelverk som tillsammans med reglerna för noterade företag 
som tagits fram av arbetsgruppen kommer att avse fyra olika kategorier av 
företag. Den första kategorin företag (K1) omfattar små enskilda 
näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska personer. Den andra 
kategorin (K2) ska i första hand gälla för privata aktiebolag samt 
ekonomiska föreningar under en viss storlek. Den tredje kategorin (K3) 
kommer att gälla för publika mindre aktiebolag samt större företag som inte 
följer de internationella redovisningsreglerna (IFRS). Den fjärde kategorin 
(K4) gäller för företag som tillämpar IFRS-reglerna (BFN2 2007).  
 
För att ett företag skall kunna följa K2 får de inte överstiga en viss storlek. 
Enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) får företagen inte uppfylla 
mer än ett av följande villkor: 

• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

• Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

• Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor  
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Det samlade regelverket avseende redovisning består idag av ett flertal 
allmänna råd, uttalanden, rekommendationer mm. De regler som finns har i 
många fall sin utgångspunkt i de internationella redovisningsreglerna. Flera 
alternativa lösningar ges, men de ställer också stora krav på 
tilläggsupplysningar. Därför driver BFN det här förenklingsprojektet för 
mindre företag. Målsättningen är att minska antalet regler, samla reglerna i 
ett allmänt råd samt generellt förenkla och förtydliga regelverket. BFN avser 
även att skriva reglerna utifrån användarnas behov och perspektiv, dvs. inte 
med de internationella reglerna som utgångspunkt för mindre företag (BFN2, 
2007). BFN avser även med det här projektet att vägledningen skall vara så 
pass uttömmande att företagen inte skall behöva tillämpa andra 
vägledningar, rekommendationer eller specifika uttalanden när de ska 
upprätta sin årsredovisning. Därmed är BFN: s tanke att deras vägledning 
ska innehålla alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning som 
uppfyller årsredovisningslagens krav (BFN4 2007). 
 
Den 14 februari 2007 skickades ett utkast till vägledning om årsredovisning i 
mindre aktiebolag (K2) på remiss. Under våren 2006 var ett utkast till 
allmänt råd på remiss. Den vägledning som nu remitteras innehåller förutom 
ett något omarbetat allmänt råd också kommentarer och exempel. I förslaget 
föreslås att det allmänna rådet träder i kraft den 1 januari 2008 (Ibid).  

3.4.2 Grundläggande bestämmelser för tillgångar 
 
För de företag som väljer att följa K2 finns det grundläggande bestämmelser 
för tillgångar. Ett företag ska redovisa en tillgång som det äger. Tillgången 
ska redovisas när företaget övertagit de risker och förmåner som är 
förknippade med att äga tillgången eller om endast ringa sådana återstår att 
överföra. Sådana utgifter som ska ingå i en tillgångs anskaffningsvärde ska 
redovisas som en tillgång om arbetet utförts eller förskott erlagts även om 
risker och förmåner inte har övergått. En tillgång ska sluta redovisas i 
balansräkningen när företaget har överlåtit de väsentliga risker och förmåner 
som är förknippade med ägandet eller när tillgången utrangerats. I de 
grundläggande bestämmelserna för tillgångar hänvisas det till ÅRL 4 kapitlet 
1 § första stycket. Där det med anläggningstillgång menas tillgång som är 
avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med 
omsättningstillgång förstås annan tillgång (BFN5 2007) 
 
Det är avsikten vid förvärvet som avgör om tillgången är en 
anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. En tillgång som ett företag 
ämnar omsätta i den normala rörelsen är en omsättningstillgång och vice 
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versa. Om sedan beslut sker att avyttra eller utrangera en anläggningstillgång 
ska tillgången inte omklassificeras (BFN5 2007).  
 
Då det gäller en tillgångs redovisade värde skall ett företag enligt 4 kapitlet 3 
§ första stycket ÅRL ta upp anläggningstillgångar till ett belopp 
motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning 
(anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 §§, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 
e § eller 14 f § (ibid). 
 
När en tillgång betalas med likvida medel eller liknande är utgångspunkten 
vid beräkning av anskaffningsvärdet inköpspriset som det angetts i en 
faktura, ett avtal eller liknande handling. Om fallet är att tillgången betalas 
med en annan tillgång är utgångspunkten vid beräkning av 
anskaffningsvärdet för den förvärvade tillgången det verkliga värdet på den 
eller de tillgångar som lämnats i byte, justerat för eventuella betalningar i 
samband med bytet (ibid). 
 
I de fall en tillgång finansieras helt eller delvis med offentligt stöd ska stödet 
minska tillgångens anskaffningsvärde och inte redovisas som en intäkt. Är 
stödet större än utgiften för anskaffningen ska skillnaden redovisas som 
intäkt. Om stödet återbetalas ska tillgångens anskaffningsvärde ökas med 
motsvarande belopp (ibid). 

3.5  IASB 
 
International Accounting Standards Board (IASB) är en privaträttslig 
organisation med säte i London som verkar på internationell nivå. 
Organisationen har gjort till sitt uppdrag att verka för en internationell 
harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika delar av 
världen. De standarder som ges ut av IASB kallas för International Financial 
Reporting Standards (IFRS) medan de som tidigare har utarbetats av 
föregångaren IASC benämns International Accounting Standards (IAS). 
IASB: s rekommendationer baseras på en föreställningsram som beskrivs i 
IASB: s ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements” (Westermark 2005, s.21).  
 
Ursprunget till IASB var som nämnts organisationen IASC, som grundades 
år 1973 med syftet att förbättra och på internationell nivå harmonisera 
företagens årsredovisningar. Detta skedde i första hand genom att skapa och 
ge ut redovisningsrekommendationer, betecknade IAS. Den nuvarande 
organisatoriska uppbyggnaden utgörs av ”International Accounting 
Standards Committee Foundation”, som i sig inkluderar 
normgivningsorganet IASB (Westermark 2005, s.23).  
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IASC Foundation beskriver sina mål på följande sätt: 
 

(a) Att utveckla, i allmänhetens intresse, en uppsättning hög kvalitativa, 
förståeliga och genomdrivande globala redovisningsstandards som 
kräver hög kvalitativ, tydlig och jämförbar information i finansiella 
rapporter och annan finansiell rapportering för att hjälpa deltagare på 
världens kapitalmarknader och andra användare att fatta ekonomiska 
beslut;   

(b) Att stödja användandet och appliceringen av dessa standarders; och  
(c) Att få till stånd konvergens av nationella redovisningsstandarders 

och IAS/IFRS för högkvalitativa lösningar. 
  

De formella kraven på medlemmarna i IASB omfattar både 
sakområdeskompetens inom redovisning som egenskaper på det personliga 
planet. Det finns flera krav som just vänder sig till det personliga planet, 
vilket kan tolkas som att IASB anser att kravet på diplomatisk skicklighet för 
att nå medlemskap i IASB också är en förutsättning för att organisationen 
skall nå framgång i skapandet av internationellt accepterade 
redovisningsrekommendationer. Det går även att tolka deras kravlista som 
att företags ekonomiska redovisning ses mer som en social praktik än 
praktiskt tillämpad vetenskap med avstamp i företagsredovisning. Om det 
dessutom inte finns någon i vetenskaplig mening sann eller rätt redovisning 
förklarar det också till viss del varför IASB lagt tyngdpunkten i kraven för 
medlemskap på personliga faktorer som social kompetens, integritet och 
arbetskapacitet (Westermark 2005, ss.23-25).  

3.5.1 SME-projektet 
 
År 2000 kom det till IASB: s vetskap att det fanns en efterfrågan av en 
speciell version av internationella standarders beträffande redovisning för 
SME-företag. I början på år 2001 började IASB således ett projekt som gick 
ut på att ta fram passande standards för SME: s (IASB3 2007). 
  
När det gäller årsredovisningarna avser IASB att de skall ge en 
internationellt jämförbar och korrekt bild av ett företags ställning och 
resultat oavsett i vilket land de är verksamma. En konsekvens av detta 
synsätt är att internationella redovisningsstandarder lämnar föga utrymme 
för nationellt betingade redovisningsprinciper. IASB ser det som att 
företagens redovisningar från olika länder kan se ganska lika ut men likväl 
innehålla skillnader, som förklaras av sociala, ekonomiska och legala 
skillnader. Dessa skillnader mellan länderna vad gäller olika nyttjares behov 
ligger till grund för nationella krav på redovisningen. IASB: s strävanden går 



 31 

ut på att harmonisera redovisningsreglerna avseende finansiella rapporter, 
vilket i praktiken innebär fokus på företagens årsredovisningar (Westermark 
2005, ss.26-28). 
 
Enligt Westermark (2005) företräder IASB två synpunkter. Den ena är att 
leverera vad finansmarknaden önskar, den andra är att expertstyret är att 
föredra framför folkstyret. Men enligt författaren kan man ifrågasätta om det 
som håller för en kritisk prövning är detsamma som marknaden önskar. 
 
Enligt IASB skall man på nationell nivå bryta ut vissa frågor som rör 
företagens redovisning. De här frågorna skall inte få regleras av länderna 
själva utan överlåtas till expertorganet IASB. IASB inser och erkänner att i 
synnerhet regeringar för sina egna syften kan lägga fast andra krav på 
redovisningen och även kräva mer av redovisningen. Men enligt IASB får 
regeringarnas ingrepp i redovisningen inte påverka årsredovisningar, som 
publiceras till förmån för andra nyttjare med mindre än att de också fyller 
behoven hos dessa andra nyttjare. IASB: s problematiska begränsning av 
nationella regeringars suveränitet har inte ställts på sin spets eftersom 
redovisningsnormgivningen på koncernnivå har kommit att utvecklas 
överstatligt på EU-nivå. Överstatligheten är kontroversiell, det finns nationer 
som inte är beredda att avstå från sin rätt till eget beslutsfattande (Ibid).  
 
IASB: s projekt för SME-företag har som mål att utveckla skräddarsydda 
redovisningsregler som ska uppfylla behoven företagen har. Det här 
projektet är enbart avsett för SME-företag. Det finns flera anledningar till 
varför IASB väljer att utveckla standards för SME-företag, vilka är: 
 

• De vill förse företagen med simplifierade standards som är passande 
för mindre, icke-noterade företag, men ändå baserade på IFRS, dock 
med modifikationer baserade på användarbehov och 
kostnadsfördelar.  

• Ta bort valmöjligheter för hur man ska redovisa, eliminera ämnen 
som inte är relevanta för SME-företag och förenkla mätbarheten. 

• Göra det möjligt för investerare, långivare och andra att jämföra 
SME-företags finansiella situation och kassaflöde, samt att minska 
bördan för SME-företag när de skall ta fram finansiella rapporter. 

• Förse nya ekonomier som dyker upp med internationellt gångbara 
regler för finansiell rapportering, vilket hjälper till att signifikant öka 
standarden i många länder samtidigt som man erbjuder en 
uppgradering till IFRS. 

• Försäkra att IFRS för SME-företag resulterar i att i de finansiella 
rapporterna åsikter kan ges av revisorn gällande rättvis bild av den 
finansiella positionen, framträdandet och kassaflödet.  
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• Underlätta för SME-företag när de skall förbereda sina finansiella 
rapporter genom att enbart använda sig av engelska. 

• Utveckla en standard som ska passa och kunna användas av även det 
minsta företaget, även kallad ”micro-sized” företag som enbart har 
ett fåtal anställda (Ibid).  

 
IASB planerar att släppa den slutliga IFRS för SME-företag under den 
senare halvan av 2008 (Ibid). 
 
Rundfelt (2007) berättar i sin artikel att grundtanken för IASB: s verksamhet 
är att samma regler ska gälla för alla företag; stora som små; juridiska 
enheter och koncerner, företag i ekonomiskt utvecklade länder och i 
utvecklingsländer. Grundtanken har länge kritiserats och ledde fram till att 
ett förenklat regelverk skulle komma till skott. Den mest påtagliga 
förenklingen med SME-projektet är att sidantalet från IFRS/IAS är kraftigt 
nedbantat. Priset för detta är dock att man inte uppnår ett av syftena med 
regelverket, nämligen att det ska stå på egna ben. Vilka företag som ska 
tillämpa SME är enligt artikeln en fråga för varje land att ta ställning till. 
Dock nämns det att antalet anställda i ett typiskt SME-företag uppgår till ca. 
50, samt att redovisningen vänder sig till långivare, leverantörer, 
kreditvärderingsinstitut, kunder och aktieägare som inte deltar i ledningen av 
företaget.  
 
Rundfelts (2007) nämner även att IFRS är den lämpligaste kandidaten till ett 
globalt redovisningsspråk. Däremot anses det inte sannolikt att EU kommer 
att ställa sig bakom ett förslag att göra SME-projektet obligatoriskt för 
onoterade företag. Troligen kommer EU att satsa på en revidering av de 4: e 
och 7: e EG-direktiven istället. I artikeln påpekas svårigheterna med att ge ut 
ett regelverk som ska gälla för såväl mikroföretag som företag som kan vara 
större än många noterade företag. Tankar nämns därmed angående 
nödvändigheten av ett kompletterande regelverk. Rundfelt (2007) drar då 
slutsatsen att det inte är en förenkling av hur redovisningen ska upprättas 
som är målsättningen utan ett regelverk som är utformat så att det blir 
enklare att förstå och att tillämpa.  

3.5.2 Grundläggande bestämmelser för tillgångar 
 
Den finansiella ställningen i ett företag är dess tillgångar, skulder och egna 
kapital vid en viss tidpunkt. De huvudgrupper som direkt har betydelse för 
mätningen av den finansiella ställningen är tillgångar, skulder och eget 
kapital. En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande 
inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära 
ekonomiska fördelar till företaget i framtiden. De framtida ekonomiska 
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fördelarna av en tillgång är dess möjlighet att direkt eller indirekt bidra till 
inflöde av likvida medel eller likvida motsvarigheter till företaget. Dessa 
kassaflöden kan uppkomma genom att utnyttja tillgången i verksamheten 
eller genom avyttring (IASB4 2007). 
 
Vid fastställandet av en tillgångs existens är äganderätten inte avgörande. 
Därmed kan t.ex. leasad egendom utgöra en tillgång om företaget har det 
bestämmande inflytandet över de ekonomiska fördela r som förknippas med 
tillgången (ibid).  
 
När värdering av tillgångar skall ske finns det två vanliga värderingsgrunder, 
vilka är anskaffningsvärde och försäljningsvärde. För tillgångar är 
anskaffningsvärdet det belopp i likvida medel som erlagts som betalning vid 
anskaffningstillfället eller till verkligt värde av tillgång som i samband med 
anskaffningen lämnats i byte. Verkligt värde är det belopp till vilket en 
tillgång skulle kunna överlåtas mellan att kunna parter som är oberoende av 
varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs (ibid).  
 
Ett företag ska redovisa en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillföras företaget och när 
anskaffningskostnaden eller värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Första 
som en tillgång redovisas i balansräkningen, ska ett företag värdera den till 
det anskaffningsvärde såvida inte den första värderingen baserades på något 
annat som exempelvis verkligt värde (ibid). 
 
De flesta icke-finansiella tillgångar som företag första gången värderar till 
anskaffningsvärdet värderas sedan på andra värderingsgrunder. T.ex. 
värderar företag fastigheter, maskinger och inventarier till det lägsta av 
redovisade värdet och verkligt värde minus försäljningskostnader. Värdering 
av tillgångar till dessa lägre värden är avsett att säkerställa att en tillgång inte 
värderas till ett högre belopp än vad ett företag beräknar att få tillbaka vid 
försäljningen elle r vid användandet av tillgången i verksamheten. För vissa 
icke-finansiella tillgångar som ett företag för första gången i balansräkningen 
tagit upp till anskaffningsvärdet, tillåter eller kräver detta utkast att 
efterföljande värderingar sker till verkligt värde. Detta gäller t.ex. för 
fastigheter, maskiner och inventarier som företag värderar enligt 
omvärderingsmetoden (ibid). 
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4 BFN kontra IASB 
 
Vi kommer i kapitlet presentera utdrag ur BFN: s 
”Bokföringnämndens vägledning – årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2)” och IASB: s ”Exposure draft of a proposed IFRS for 
Small and Medium-sized Entities”. Ur utdragen kommer vi endast att 
ta det som handlar om materiella anläggningstillgångar.   

4.1 BFN - Materiella och immateriella   
 anläggningstillgångar 

 
Grundläggande bestämmelser  
 
En eller flera materiella eller immateriella anläggningstillgångar? 
 
10.1 Anläggningstillgångar ska värderas var och en för sig. Delar i en enhet 
utgör en anläggningstillgång om de var och en är nödvändiga för att enheten 
ska kunna fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Även delar 
som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas i syfte att användas 
som en enhet utgör en anläggningstillgång.  
 
Vid tillämpning av punkt 10.4 ska bedömningen göras utifrån flera 
tillgångars sammantagna värde om det finns ett naturligt inbördes samband 
mellan dessa eller om förvärven av de olika tillgångarna är ett led i en större 
investering. 
 
Materiell eller immateriell anläggningstillgång? 
 
10.2 En tillgång som består av både materiella och immateriella delar ska 
anses vara materiell om den materiella delen representerar 50 procent eller 
mer av det sammanlagda värdet av tillgången.  
 
Vilka materiella och immateriella anläggningstillgångar ska ett företag 
redovisa?  
 
10.4 En materiell anläggningstillgång behöver inte redovisas i 
balansräkningen, utan får redovisas som en kostnad omedelbart, om 
inköpspriset uppgår till 10 000 kr exklusive mervärdesskatt. Detsamma 
gäller för en egentillverkad materiell anläggningstillgång om inköpspriset 
och utgifter för lön och arbetsgivaravgifter avseende personal som har 
tillverkat tillgången sammanlagt högst uppgår till samma belopp.  
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10.5 En materiell anläggningstillgång behöver inte redovisas som en 
tillgång, utan för redovisas som en kostnad omedelbart, om den kan antas ha 
en ekonomisk livslängd om högst 3 år.  
 
10.6 Förbättringsutgifter på annans fastighet som bekostas av 
nyttjanderättshavaren ska redovisas som en materiell anläggningstillgång i 
posten ”Förbättringsarbeten på annans fastighet hos nyttjanderättshavaren”, 
om övriga förutsättningar för aktivering är uppfyllda.  
 
Redovisning till bestämd mängd och fast värde av materiella 
anläggningstillgångar 
 
4 kapitlet 12 § ÅRL 
 Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som 
 omsätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse 
 för företaget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om 
 deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. 
 
10.7 En delpost inom materiella anläggningstillgångar ska inte anses variera 
väsentligt enligt 4 kap. 12 § ÅRL (1995:1554) om delpostens värde kan 
antas ligga inom ett intervall om +/- 20 procent från det redovisade värdet. 

4.1.1 Anskaffningsvärde för materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
Förvärvade materiella och immateriella anläggningstillgångar 
 
4 kapitlet 3 § andra stycket ÅRL 
 I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver  
 inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
 
10.8 I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska utöver inköpspriset 
ingå utgifter för:  

• Frakt, 
• Tull och importavgifter, 
• Lagfart, 
• Installation, 
• Konsultutgifter som direkt kan hänföras till inköpet, samt 
• Andra utgifter som är direkt föranledda av inköpet 
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Avdrag ska göras för varurabatter, bonus och andra liknande prisavdrag. För 
inköp i utländsk valuta gäller valutakursen vid den tidpunkten då 
transaktionen bokförs. 
 
10.9 För förvärvade tillgångar som tidigare leasats utgörs anskaffningsvärdet 
av: 
a/  det belopp som leasetagaren betalar till leasegivaren i köpeskilling för att 
lösa tillgången, och 
b/ de på lösendagen i balansräkningen kvarvarande leasingavgifterna som 
redovisats som en tillgång.  
 
10.10 Indirekta kostnader liksom förväntade utgifter för nedmontering, 
bortforsling eller återställande av plats ska inte räknas med i 
anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång.  
 
Egentillverkade materiella anläggningstillgångar 
 
4 kapitlet 3 § tredje-fjärde styckena ÅRL 
 I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver 
 sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av  
 tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. 
  
 Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en 
 tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför 
 sig till tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i  
 anskaffningsvärdet, skall upplysning om detta och det belopp som 
 räknats in lämnas i en not. 
 
10.11 I anskaffningsvärdet för en egentillverkad anläggningstillgång ska, 
utöver inköpspriset för material, även ingå: 

• motsvarande utgifter och avdrag som för förvärvade tillgångar 
behandlas i punkt 10.8. 

• utgifter för lön och arbetsgivaravgifter till personal som arbetar med 
att tillverka tillgången, och 

• utgifter för förnödenheter som är direkt hänförliga till tillverkningen 
av tillgången. 

 
10.12 I anskaffningsvärdet för en egentillverkad tillgång ska en skälig andel 
av indirekta tillverkningskostnader tas med. Oavsett om en kostnad är direkt 
eller indirekt ska emellertid följande kostnader inte tas med: 

• ränta, 
• kostnader för förkastade alternativ, 
• administration, 
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• kostnad för nedmontering, bortforsling och återställning, 
• forskning eller, 
• annan utveckling än sådan som avser produktion av ritningar eller 

dylikt, som är avsedda att utan vidare bearbetning kunna ligga till 
grund för tillverkning av tillgången. 

 
10.13 De av årets utgifter som kan hänföras till egentillverkning av 
anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i resultaträkningen som en kostnad 
på respektive kostnadsrad samt i posten ”Aktiverat arbete för egen räkning”. 

4.1.2 Tillkommande utgifter för materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
4 kapitlet 3 § femte stycket ÅRL 
 Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas  
 in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under  
 räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år.  
 
Byggnader och mark 
 
10.14 Utgifter för tillbyggnad ska tas upp som en tillgång. 
 
10.15 Utgift för ombyggnad ska tas upp som en tillgång till den del den kan 
antas höja värdet på fastigheten. 
 
10.16 Övriga tillkommande utgifter som kan hänföras till en fastighet, såsom 
utgifter för reparationer och underhåll, ska inte läggas till 
anskaffningsvärdet, utan redovisas som en kostnad. 
 
Övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar 
 
10.17 Utgifter efter anskaffningstidpunkten, som är hänförliga till en annan 
tillgång än en fastighet, ska endast läggas till anskaffningsvärdet om de 
innebär att tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande 
till vad som gällde vid anskaffningen.  

4.1.3 Avskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
Gemensamma bestämmelser 
 
4 kapitlet 4 § ÅRL 
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 Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av  
 systematiskt över denna period. 
 
 Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning  
 får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 
 2 kapitlet 2 och 3 §§. 
 
10.18 Nyttjandeperioden är den tid som företaget avser att nyttja tillgången. 
Nyttjandeperioden får bestämmas schablonmässigt i enlighet med punkterna 
10.24, 10.25, 10.27 och 10.28. 
 
10.19 Varje anläggningstillgång ska skrivas av för sig.  
 
10.20 Samtliga delar av en anläggningstillgång utgör en anläggningstillgång 
och ska skrivas av gemensamt om inte annat följer av andra eller tredje 
styckena. 
 
Mark, markanläggning, byggnad och byggnadstillbehör utgör 
avskrivningsenheter och ska skrivas av var och en för sig.  
 
Tillkommande utgifter som lagts till anskaffningsvärdet utgör en 
avskrivningsenhet och ska skrivas av skilt från det ursprungliga 
anskaffningsvärdet. 
 
10.21 Avskrivning ska påbörjas det år då tillgångens tas i bruk. Avskrivning 
får göras med lika stort belopp varje år oavsett om tillgången varit i bruk 
under endast en del av räkenskapsåret. Avskrivning behöver inte göras det år 
tillgången avyttras.  
 
10.22 Avskrivning ska göras även om tillgångens redovisade värde 
understiger dess verkliga värde. Avskrivning får göras antingen genom: 

• Att det totala anskaffningsvärdet skrivs av till dess att tillgångens 
värde är nere i noll, eller om företaget inte tillämpar 
schablonreglerna i punkterna 10.24, 10.25 eller 10.27, 

• Att företaget fastställer ett restvärde motsvarande vad företaget 
anses få för tillgången efter nyttjandeperiodens slut och efter avdrag 
för kostnader i samband med avyttringen. Det avskrivningsbara 
beloppet utgörs av anskaffningsvärdet minskat med restvärdet och 
skrivs av under nyttjandeperioden. Tillgångens bokförda värde ska 
vid utgången av nyttjandeperioden vara nere i det fastställda 
restvärdet. 

 
Punkt 2 får inte tillämpas vid avskrivning av byggnader. 
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10.23 Beslutad avskrivningsplan ska ändras endast om nedskrivning gjorts, 
eller om planen uppenbarligen är felaktig. 
 
Maskiner, inventarier och immateriella tillgångar 
 
10.24 Nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella 
tillgångar får alltid bestämmas till fem år.  
 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 
 
10.25 Nyttjandeperioden för förbättring på annans fastighet får antas vara 
följande: 

• Om utgiften avser täckdiken 10 år och 
• Om utgiften avser annan förbättring 20 år. 

 
Byggnader och mark 
 
10.26 Mark ska inte skrivas av. 
 
10.27 Nyttjandeperioden för markanläggningar får antas vara följande: 

• Täckdiken och skogsvägar 10 år, och 
• Övriga markanläggningar 20 år. 

 
10.28 Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad 
får antas vara sådan som följer av Skatteverkets allmänna råd. 
 
10.29 Uppskrivning på byggnad ska skrivas under byggnadens återstående 
nyttjandeperiod. 
 

4.1.4 Nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
4 kapitlet 5 § första stycket ÅRL 
 Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det  
 värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas  
 ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är  
 bestående. 
  
4 kapitlet 5 § första stycket ÅRL 
 Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena 
 skall redovisas i resultaträkningen.  
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Gemensamma bestämmelser 
 
10.30 Varje avskrivningsenhet enligt 10.20 ska nedskrivningsprövas var för 
sig. 
 
10.31 Värdet på anläggningstillgång där bindande avtal om försäljning har 
tecknats senast på balansdagen och där försäljningen kommer att ge upphov 
till en realisationsförlust ska skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet. 
 
Maskiner, inventarier och immateriella tillgångar 
 
10.32 En maskin, ett inventarium eller en immateriell tillgång som årligen 
skrivs av med 20 procent eller mer ska inte skrivas ned annat än i fall som 
anges i punkten 10.31 eller om det uppenbarligen finns ett behov av 
nedskrivning. 
 
10.33 En maskin, ett inventarium eller en immateriell tillgång som skrivs av 
med mindre än 20 procent årligen ska skrivas ned om: 

• Tillgångens nytta för företaget har minskat avsevärt till följd av en 
inträffad händelse (nedskrivningsindikation) som innebär att 
tillgångens funktion eller användbarhet i företaget har gått ned, och  

• Tillgångens nytta för företaget inte kan antas vara återställd senast 
två år efter att nedskrivningsindikationen inträffat. 

 
10.34 I de fall nedskrivning ska göras ska den ske så att tillgången får det 
värde den skulle ha haft om den från anskaffningen skrivits av med 20 
procent årligen, eller till det verkliga värdet om det värdet uppenbarlige är 
lägre. Vill företaget skriva ned tillgången till ett högre värde måste företaget 
visa att tillgången verkligen har ett högre värde.  
 
Byggnader och mark 
 
10.35 Om det klart framgår att värdet på en byggnad, markanläggning eller 
mark på balansdagen betydligt understiger dess bokförda värde, ska den 
enskilda tillgångens återstående ekonomiska värde i företaget uppskattas. 
Tillgången ska skrivas ned till det belopp som dess ekonomiska värde kan 
uppskattas till. 
 
Återföring av en nedskrivning 
 
4 kapitlet 5 § tredje stycket ÅRL 
 En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om  
 det inte längre finns skäl för den. 
 



 41 

10.36 En nedskrivning ska återföras endast om det står klart att skälen för 
nedskrivningen inte finns kvar. 

4.1.5 Uppskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
4 kapitlet 6 § ÅRL 
 Ett aktiebolag eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar  
 som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger  
 bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första -tredje styckena  
 och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock  
 ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en  
 uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet 
 genom fondemission eller nyemission. 
 
 I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning  
 om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt. 
 
 Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som skrivits upp 

skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det 
uppskrivna  värdet. 

 
10.37 Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte skriva upp 
maskiner, inventarier, markanläggningar, övriga materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar. 
 
10.38 Byggnad och mark får skrivas upp högst till taxeringsvärdet. 

4.2 IASB - Materiella anläggningstillgångar 
 
4.5 Ett företags balansräkning ska visa dess tillgångar, skulder och eget 
kapital vid en viss tidpunkt. Då det gäller tillgångar ska dessa delas upp på 
omsättningstillgångar respektive anläggningstillgångar.  
 
4.6 För att avgöra om en tillgång är en omsättningstillgång respektive en 
anläggningstillgång finns vissa kriterier för hur en omsättningstillgång 
klassificeras. De tillgångar som inte uppfyller kriterierna är en 
anläggningstillgång. 
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Redovisning i balansräkningen 
 
16.1 Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som: 
 

o Innehas för produktion eller distribution av varor eller tjänster, för 
uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, och 

o Förväntas användas under mer än en period. 
 
16.2 Reservdelar och serviceutrustning bokförs vanligtvis som varulager och 
redovisas i resultaträkningen efter hand som de förbrukas. Viktigare 
reservdelar och reservutrustning utgör dock materiella anläggningstillgångar 
om företaget förväntas att använda de under mer än en period. På 
motsvarande sätt, om reservdelar och serviceutrustning endast kan användas 
tillsammans med en materiell anläggningstillgång redovisas de som 
materiella anläggningstillgångar. 
 
16.3 Delar av vissa materiella anläggningstillgångar kan behöva ersättas 
regelbundet. Ett företag ska till det redovisade värdet för en 
anläggningstillgång lägga till utgiften för den ersatta delen i en sådan 
tillgång när utgiften uppkommer, om reservdelen förväntas att ge ökade 
framtida fördelar för företaget. Det redovisade värdet på de delar som byts ut 
elimineras från balansräkningen i överensstämmelse med paragraferna 
16.24-16.27. 
 
16.4 Ett villkor för att fortsätta driften av en materiell anläggningstillgång 
(exempelvis en buss) kan vara att utföra större regelbundna besiktningar 
rörande brister oavsett om delar byts ut eller ej. När varje större besiktning är 
utförd räknas utgiften för den in i den materiella anläggningstillgångens 
redovisade värde, som vid byte av en del, om kriterierna för att ta upp 
utgiften i redovisningen är uppfyllda. Eventuellt återstående redovisat värde 
avseende utgiften för den föregående besiktningen (skilt från fysiska delar) 
tas bort från balansräkningen. Detta görs oavsett om utgiften för den 
föregående besiktningen var identifierad i transaktionen i vilken den 
förvärvades eller uppfördes. Vid behov kan den uppskattade utgiften för en 
framtida liknande besiktning användas som en fingervisning av vad utgiften 
för den befintliga besiktningsdelen uppgick till när tillgången förvärvades 
eller uppfördes. 
 
16.5 Mark eller byggnader är separata tillgångar, och ett företag skall i 
redovisningen ta upp dessa var för sig, även då de förvärvats tillsammans. 
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Värdering vid första redovisningstillfället 
 
16.6 Ett företag skall vid det första redovisningstillfället värdera de 
materiella anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet. 

4.2.1 Vad utgör anskaffningsvärdet? 
 
16.7 Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång innefattar: 
 

• Dess inköpspris, inklusive tullavgifter vid import och punktskatter, 
efter avdrag för handelsrabatter och andra avdrag. 

• Eventuella utgifter, som är direkt hänförbara till tillgången, för att 
bringa den på plats och i det skick att användas på det sätt som var 
företagsledningens avsikt. Dessa kan innefatta utgifter för att ställa i 
ordning plats eller område för installation eller uppförande av 
tillgången, leverans och hantering, installation och montering 
samt utgifter för provning av tillgångens funktioner, 

• Uppskattad utgift för nedmontering och bortforsling av tillgången 
och återställande av plats eller område där den finns. Ett företags 
förpliktelse avseende dessa åtgärder uppkommer antingen när 
tillgången förvärvas eller som en följd av att företaget har nyttjat 
tillgången under en viss period i ett annat syfte än att tillverka varor 
under denna period. 

 
16.8 Följande utgifter är inte utgifter för en materiell anläggningstillgång, ett 
företag ska därför ta upp dem som en kostnad i resultaträkningen när de 
uppkommer: 
 

• Utgifter för att öppna en ny anläggning; 
• Utgifter för att lansera en ny produkt eller tjänst (inklusive utgifter 

för annonsering och promotion); 
• Utgifter för att bedriva verksamhet på en ny plats eller med en ny 

typ av kunder (inklusive utgifter för personalutbildning); och  
• Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader.  

 
16.9 Intäkter och relaterade kostnader för tillfälliga arbeten under 
uppförandet eller utvecklandet av en materiell anläggningstillgång tas upp i 
resultaträkningen om dessa arbeten inte är nödvändiga för att få tillgången 
till dess avsedda plats samt för att få den i driftsskick. 
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Beräkning av anskaffningsvärdet 
 
16.10 Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång är nuvärdet 
per redovisningsdatum. Om betalning sker med en kredittid som överstiger 
det normala, är anskaffningsvärdet nuvärdet av alla framtida betaln ingar. Om 
materiella anläggningstillgångar förvärvas i utbyte mot en icke-monetär 
tillgång eller tillgångar, eller en kombination av monetära och icke-monetära 
tillgångar, så är anskaffningsvärdet för den förvärvade tillgången värderat till 
verkligt värde såvida (a) bytestransaktionen saknar kommersiellt värde eller 
(b) det verkliga värdet på vare sig den erhållna tillgången eller på den 
lämnade tillgången går att mäta på ett tillförlitligt sätt. 

4.2.2 Värdering efter första redovisningstillfället 
 
16.11 Ett företag ska redovisa alla materiella anläggningstillgångar av 
samma slag efter första redovisningstillfället genom att använda sig av 
antingen: 
 

a) Metoden som bygger på anskaffningsvärde i paragraf 16.12, eller 
b) Omvärderingsmetoden i paragraf 16.13. 

 
16.12 Ett företag ska värdera en materiell anläggningstillgång till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
ackumulerad nedskrivningar.  
 
16.13 Ett företag som väljer att använda sig av omvärderingsmetoden för en 
grupp av materiella anläggningstillgångar av samma slag skall tillämpa 
paragraferna 31-42 i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och skall 
lämna nödvändiga upplysningar i enlighet med paragraf 77 i IAS 16. 
 
Utdrag ur IAS 16 Materiella anläggningstillgångar  
 
Omvärderingsmetoden 
 
p. 31 När en materiell anläggningstillgång, vars verkliga värde kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt, har redovisats som tillgång ska tillgången redovisas 
till omvärderat belopp. Det utgörs av tillgångens verkliga värde vid 
omvärderingstidpunkten efter avdrag för efterföljande ackumulerade 
avskrivningar och efterföljande ackumulerade nedskrivningar. 
Omvärderingar ska göras så regelbundet att det redovisade beloppet inte 
väsentligt avviker från vad som skulle fastställas som verkligt värde på 
balansdagen.  
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p.32 Det verkliga värdet på mark och byggnader fastställs normalt utifrån 
marknadsbaserade uppgifter genom en värdering som vanligen ombesörjs av 
oberoende värderingsmän. Det verkliga värdet för fabriker och maskiner 
utgörs vanligen av marknadsvärdet som fastställs genom värderingar.  
 
p.33 När det inte går att fastställa ett marknadsvärde på grund av den 
materiella anläggningstillgångens särskilda karaktär och att tillgången sällan 
avyttras utom som en del av en befintlig verksamhet kan ett företag behöva 
uppskatta verkligt värde genom att använda en resultaträkning eller genom 
att använda avskrivet återanskaffningsvärde.  
 
p.34 Hur ofta omvärderingar skall göras beror på hur mycket det verkliga 
värdet för de materiella anläggningstillgångarna som skall omvärderas 
förändras. När en omvärderad tillgångs verkliga värde väsentligt avviker 
från dess redovisade värde skall ytterligare en omvärdering göras. För vissa 
materiella anläggningstillgångar fluktuerar det verkliga värdet betydande, 
vilket innebär att årlig omvärdering krävs. Sådana frekventa omvärderingar 
är inte nödvändiga för materiella anläggningstillgångar med obetydliga 
förändringar av verkligt värde. Istället kan det räcka med att omvärdera 
tillgången vart tredje eller femte år. 
 
p.35 När en materiell anläggningstillgång omvärderas ska ackumulerade 
avskrivningar vid tidpunkten för omvärderingen behandlas på ett av följande 
sätt: 
a) omräknas i proportion till förändringen av tillgångens uppskrivna 
anskaffningsvärde, så att tillgångens redovisade värde efter omvärderingen 
motsvarar dess omvärderade belopp. Metoden används ofta när en tillgång 
omvärderas till avskrivet återanskaffningsvärde med hjälp av ett index. 
 
b) elimineras mot tillgångens uppskrivna anskaffningsvärde och det 
nettobelopp som omräknas till tillgångens omvärderade belopp. Denna 
metod används ofta för byggnader. 
 
Det justeringsbelopp som uppkommer vid omräkning eller eliminering av 
ackumulerad avskrivning utgör en del av ökningen eller minskningen av det 
redovisade värdet som redovisas i enlighet med punkt 39 och 40.  
 
p.36 Om en materiell anläggningstillgång omvärderas, ska alla materiella 
anläggningstillgångar inom samma tillgångsslag omvärderas. 
 
p.37 Med materiella anläggningstillgångar inom ett tillgångsslag avses en 
grupp tillgångar som har samma beskaffenhet och användning i ett företags 
verksamhet. Följande är exempel på olika slag av anläggningstillgångar: 
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a) Mark 
b) Mark och byggnader 
c) Maskiner 
d) Fartyg 
e) Flygplan 
f) Motorfordon 
g) Möbler och fast inredning 
h) Kontorsutrustning 

 
p.38 Ett tillgångsslag av materiella anläggningstillgångar omvärderas 
samtidigt för att undvika selektiva omvärderingar av tillgångar och att 
belopp som är en blandning av anskaffningsvärden och värderingar som 
gjorts vid olika tidpunkter redovisas i de finansiella rapporterna. Ett 
tillgångsslag kan emellertid omvärderas rullande, under förutsättning att 
tillgångsslagets omvärdering genomförs inom en kort tidsperiod och under 
förutsättning att omvärderingarna uppdateras. 
 
p.39 Om en tillgångs redovisade belopp ökas som följd av en omvärdering, 
ska ökningen redovisas direkt mot eget kapital under rubriken 
Omvärderingsreserv. Dock ska ökningen redovisas som intäkt till den del 
den återför en värdeminskning av samma tillgång, som tidigare redovisats i 
resultaträkningen. 
 
p.40 Om en tillgångs redovisade belopp minskar som följd av en 
omvärdering, ska minskningen redovisas i resultaträkningen. Dock ska 
minskningen redovisas direkt mot eget kapital under rubriken 
Omvärderingsreserv till den del det finns eventuellt befintligt kreditsaldo i 
omvärderingsreserven vad gäller den tillgången.  
 
p. 41 Den omvärderingsreserv som ingår i eget kapital avseende en materiell 
anläggningstillgång kan överföras direkt till balanserade vinstmedel när 
tillgången tas bort från balansräkningen. Detta kan innefatta att överföra hela 
reserven när tillgången inte längre utnyttjas eller avyttras/utrangeras. En del 
av överskottet kan dock överföras när tillgången används i ett företag. I detta 
fall utgörs den del av reserven som överförs av skillnaden mellan 
avskrivningen baserad på tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde. 
Överföringar av belopp som redovisas under rubriken Omvärderingsreserv 
till balanserade vinstmedel görs inte via resultaträkningen. 
 
p.42 Eventuella effekter på årets skattekostnader, som uppkommer vid 
omvärdering av materiella anläggningstillgångar, redovisas, och 
upplysningar om dessa effekter lämnas, i enlighet med IAS 12 
Inkomstskatter. 
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p.77 Om materiella anläggningstillgångar är redovisade till omvärderade 
belopp skall information lämnas om följande: 

a) Per vilket datum omvärderingen gjordes, 
b) Om en oberoende värderingsman medverkade 
c) De metoder och de betydande antaganden som använts för att 

uppskatta det verkliga värdet. 

4.2.3 Avskrivningar 
 
16.14 Ett företag ska fördela det belopp som redovisats vid första 
redovisningstillfället för en anläggningstillgång på dess betydande delar och 
skriva av varje sådan del separat. Om, emellertid en betydande del av en 
materiell anläggningstillgång har en nyttjandeperiod och en 
avskrivningsmetod som stämmer överens med nyttjandeperioden och 
avskrivningsmetoden för en annan väsentlig del av samma tillgång, kan 
dessa delar grupperas för att fastställa avskrivningar. Detta gäller med några 
undantag, så som stenbrott och tomter som används för deponier, mark har 
en obegränsad livslängd och därför skrivs den inte av. 
 
16.15 Periodens avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen såvida de 
inte innefattas i det redovisade värdet för en annan tillgång. Till exempel 
inkluderas avskrivningar för produktionsanläggningar och utrustning i 
tillverkningskostnader för varor i lager. (Se avsnitt 12 Varulager) 
 
Avskrivningsbart belopp och avskrivningsmetod 
 
16.16 Ett företag skall fördela det avskrivningsbara beloppet på ett 
systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod. 
 
16.17 Ett företag skall ompröva en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod 
minst i slutet av varje räkenskapsår och, om en ny bedömning avviker från 
tidigare uppskattningar ändras restvärdet eller nyttjandeperioden. Företaget 
skall redovisa ändringarna i det redovisade värdet eller nyttjandeperioden 
som en ändrad uppskattning och bedömning i enlighet med paragraferna 
10.13-10.17. 
 
16.18 Avskrivningen av en tillgång börjar när den kan användas, dvs. när 
den befinner sig på den plats och i det skicka som krävs för att den skall 
kunna användas på det sätt som var företagsledningens avsikt.  
Avskrivningen av en tillgång upphör tidigast då tillgången klassificeras som 
att den innehas för försäljning eller ingår i en avyttringsgrupp som 
klassificerad som att den innehas för försäljning i enlighet med paragraferna 
36.5-36.7 eller då tillgången tas bort från balansräkningen. Avskrivningen 
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upphör inte om en tillgång tillfälligt inte används eller när den tas ur bruk, 
såvida inte tillgången är helt avskriven. Om en produktionsberoende 
avskrivningsmetod används kan dock avskrivningen vara noll när det inte 
sker någon produktion.  
 
16.19 Ett företag skall beakta samtliga nedanstående faktorer när 
nyttjandeperioden för en tillgång bestäms: 
 

a) Förväntad användning av tillgången. Användningen bedöms utifrån 
tillgångens förväntade kapacitet eller produktion. 

b) Förväntat slitage, som är beroende av driftsfaktorer som antal skift 
för vilka tillgången skall användas, företagets principer för 
reparationer och underhåll och tillgångens skötsel och underhåll när 
den inte används. 

c) Om tillgången blir tekniskt eller kommersiellt omodern på grund av 
produktionsändringar eller förbättringar, eller på grund av ändrad 
efterfrågan på produkten eller tjänsten som framställs på 
anläggningen. 

d) Legala eller liknande begränsningar avseende tillgångens 
användande som exempelvis avtalstid för hyresavtal. 

 
Avskrivningsmetod 
 
16.20 Ett företag skall välja den avskrivningsmetod som återspeglar 
mönstret i hur den förväntas förbruka tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. De möjliga avskrivningsmetoderna inkluderar den linjära 
avskrivningsmetoden, den degressiva metoden och den produktionsberoende 
metoden. 
 
16.21 Ett företag skall omvärdera den avskrivningsmetod som används vid 
varje räkenskapsårs slut. Om det har skett en betydande ändring i mönstret 
för hur företaget förväntas att förbruka tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar, skall företaget ändra metod för att återspegla det nya mönstret. 
Företaget skall redovisa en sådan ändring som en ändrad uppskattning och 
bedömning i enlighet med avsnitt 10, Redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt fel. 

4.2.4 Nedskrivning 
 
16.22 I slutet av varje räkenskapsår skall ett företag tillämpa avsnitt 26 
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar för att fastställa om en eller en 
grupp av materiella anläggningstillgångar har minskat i värde och om det är 
fallet, hur nedskrivningsbehovet ska redovisas och beräknas. Det avsnitt 
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förklarar när och hur ett företag prövar sina tillgångars redovisade värden, 
hur det fastställer verkligt värde minus försäljningskostnader på en tillgång 
och när det gör en nedskrivning och återför en sådan. 
 
Ersättning vid värdenedgång 
 
16.23 Ett företag skall i resultaträkningen inkludera ersättning från tredje 
part avseende materiella anläggningstillgångar som skadats eller gått 
förlorade, när ersättningen går att fordra. 

4.2.5 Borttagande från balansräkningen 
 
16.24 Ett företag skall ta bort en materiell anläggningstillgång från 
balansräkningen: 
 

a) Vid utrangering eller avyttring, eller 
b) När inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användningen 

eller utrangeringen/avyttringen av tillgången. 
 
16.25 Ett företag skall redovisa den vinst eller förlust som blir följden när en 
materiell anläggningstillgång tas bort från ba lansräkningen i 
resultaträkningen när tillgången tas bort från balansräkningen (såvida avsnitt 
19 Leasingavtal kräver en annan behandling vid ett sale and leaseback 
avtal). Företaget skall inte klassificera sådana vinster som intäkter. 
 
16.26 Vid fastställande av datum för avyttrande av en tillgång skall ett 
företag tillämpa kriterierna i avsnitt 22 Intäkter avseende redovisning av 
intäkter från försäljning av varor. Avsnitt 19 tillämpas vid avyttring genom 
ett sale and leaseback-avtal. 
 
16.27 Den vinst eller förlust som uppkommer i ett företag när en materiell 
anläggningstillgång tas bort från balansräkningen skall bestämmas som 
skillnaden mellan den eventuella nettointäkten, vid avyttringen, och 
tillgångens redovisade värde. 

4.2.6 Upplysningar 
 
16.29 För varje slag av materiella anläggningstillgångar skall ett företag 
lämna upplysning i de finansiella rapporterna om: 
 

a) Värderingsgrunder som används för att bestämma det uppskrivna 
anskaffningsvärdet, 

b) De avskrivningsmetoder som används 
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c) De nyttjandeperioder eller avskrivningssatser som används 
d) Uppskrivet anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar 

(tillsammans med ackumulerad nedskrivning) vid periodens början 
och slut, och  

e) En avstämning av det redovisade värdet vid periodens början och 
slut som visar: 

 
i. Investeringar, 

ii.  Tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning eller 
som ingår i en avyttringsgrupp klassificerad som att den innehas 
för försäljning, 

iii.  Ökningar genom rörelseförvärv, 
iv. Nedskrivningar som redovisas eller återförs i resultaträkningen i 

enlighet med avsnitt 26, 
v. Avskrivningar 

vi. Nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning 
av finansiella rapporter från funktionell valuta till en annan 
rapporteringsvaluta, inklusive omräkning av en 
utlandsverksamhet till det rapporterande företagets 
rapporteringsvaluta (se avsnitt 30 Foreign Currency 
Translation), och  

vii.  Övriga förändringar. 
 
16.30 Företaget skall också lämna upplysning om: 
 

a) Förekomst och belopp avseende begränsningar av äganderätt och 
materiella anläggningstillgångar som används som säkerhet för 
skulder, 

b) Belopp som avser avtalsenliga åtaganden att förvärva materiella 
anläggningstillgångar och, 

c) Om det inte anges separat i resultaträkningen, det belopp avseende 
ersättning från tredje part för materiella anläggningstillgångar som 
skadats eller gått förlorade och som redovisas i resultaträkningen. 

 
16.31 Ett företag skall redovisa materiella anläggningstillgångar som är 
avsedda för försäljning separat från andra tillgångar i balansräkningen. 
Företaget skall redovisa eventuella skulder som är relaterade till materiella 
anläggningstillgångar som är avsedda för försäljning separat från andra 
skulder i balansräkningen. 
 
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar andra än inventarier 
 
26.5 Ett företag skall per varje balansdag bedöma om det föreligger en 
indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om så är fallet skall 
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företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Om det inte föreligger 
någon indikation på nedskrivningsbehov, är det inte nödvändigt att beräkna 
återvinningsvärdet. Det här avsnittet använder termen ”en tillgång” men 
ibland måste man använda återvinningsvärdet för en grupp tillgångar.  
 
26.6 När företaget tar ställning till om det finns indikationer på ett 
nedskrivningsbehov skall åtminstone följande indikationer beaktas: 
 
Externa informationskällor 

• Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat betydande, 
av andra orsaker än tillgångens ålder eller normala användning. 

• Under perioden har betydande förändringar, som innebär negativa 
effekter för företaget, i teknik, marknadsförutsättningar, ekonomisk 
eller juridisk omgivning inträffat, eller väntas inträffa, för den 
marknad för vilken tillgången är avsedd. 

• Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på 
investeringar har stigit under perioden, på ett sätt som kan väntas 
påverka den diskonteringsfaktor som används för att beräkna 
tillgångens nyttjandevärde och därmed väsentligt minska tillgångens 
återvinningsvärde. 

• Företagets redovisade eget kapital överstiger börsvärdet.  
 

• Interna Informationskällor  
• Det finns belägg för att tillgången är föråldrad eller skadad. 
• Under perioden har betydande förändringar ägt rum, eller väntas äga 

rum inom en snar framtid, som på ett negativt sätt påverkar 
möjligheten att utnyttja tillgången för avsett ändamål. Exempel är att 
tillgången inte längre utnyttjas, att företaget planerar att avveckla 
eller omstrukturera den verksamhet till vilken tillgången hör, eller 
har planer på att avyttra eller utrangera tillgången i förtid, och en ny 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod som begränsad istället för 
obegränsad. 

• Den interna rapporteringen tyder på att tillgångens avkastning är 
lägre, eller kommer att bli lägre, än vad som tidigare antagits. 

 
26.7 Om det finns en indikation på att en tillgång behöver skrivas ned, kan 
företaget behöva göra en ny bedömning av nyttjandeperioden, 
avskrivningsperioden eller restvärdet, enligt den standard som gäller för 
tillgången. Bedömningen görs oberoende av om företaget gjort någon 
nedskrivning eller ej.  
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Beräkning av återvinningsvärde  
 
26.8 Denna standard definierar återvinningsvärdet som det högre av det 
verkliga värdet minus försäljningskostnader för en tillgång eller 
kassagenererande enhet och dess nyttjandevärde 
 
26.9 Återvinningsvärdet skall fastställas för den enskilda tillgången, såvida 
inte tillgången inte ger upphov till kassaflöden som i hög grad är oberoende 
av kassaflödet från andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Om så är 
fallet beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör såvida inte antingen 

• Tillgångens verkliga värde minus försäljningskostnader är högre än 
dess redovisade värde, eller 

• Tillgångens nyttjandevärde bedöms ligga nära verkligt värde minus 
försäljningskostnader och verkligt värde minus 
försäljningskostnader kan fastställas. 

 
Återföring av en nedskrivning 
 
26.15 Ett företag skall per varje balansdag fastställa om det finns 
indikationer på att en tidigare nedskrivning av en tillgång förutom goodwill, 
helt eller delvis, inte längre är motiverad. Finns sådana indikationer skall 
företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 
 
26.16 En tidigare nedskrivning av en tillgång förutom goodwill skall 
återföras endast om det har skett en förändring i de antaganden som låg till 
grund för bestämningen av tillgångens återvinningsvärde när tillgången 
senast skrevs ned. Om så är fallet skall tillgångens redovisade värde, ökas till 
återvinningsvärdet. Denna ökning är en återföring av en nedskrivning. 
 
26.17 En ökning av det redovisade värdet för en tillgång förutom goodwill 
till ett högre belopp än vad som skulle ha redovisats (efter avskrivningar) om 
ingen nedskrivning hade gjorts, utgör en omvärdering. Vid redovisning av en 
sådan omvärdering tillämpar företaget den standard som är tillämplig för 
tillgången i fråga.  
 
26.18 En återföring av en nedskrivning för en tillgång förutom goodwill 
skall omedelbart redovisas i resultaträkningen, såvida inte tillgången 
redovisas till omvärderat värde i enlighet med en annan standard. En 
återföring av en nedskrivning för en omvärderad tillgång skall behandlas 
som en värdeökning enligt denna andra standard. 
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26.19 När en nedskrivning återförts skall framtida avskrivningar anpassas så 
att det nya redovisade värdet, efter avdrag för ett eventuellt restvärde, 
fördelas över tillgångens återstående nyttjandeperiod.  
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5 Intervjuer 
 
I kapitlet följer en sammanställning av våra intervjuer. Vi har valt att 
presentera varje fråga för sig och därefter redovisa vad samtliga 
respondenter svarade under respektive fråga. 
 
Våra intervjupersoner omfattas av en auktoriserad revisor från en större 
revisionsbyrå i Borås som arbetar med internationella redovisningsfrågor, 
Tommy Andersson som representerar Skatteverket och arbetar med 
redovisningsfrågor samt Catharina Pramhäll, redovisningsexpert, som 
företräder BFN. 
 
Vad är Er åsikt angående projektet ”K2” som BFN håller på att ta fram?  
 
Den auktoriserade revisorn anser att det för tillfället kan vara svårt för de 
mindre företagen att veta vilka redovisningsregler som gäller. Han tror att en 
del bokföringsskyldiga upplever det som svårt att veta var de befinner sig på 
kartan vad gäller redovisningsregler. Han anser att det är lite som vilda 
västern och att det i och med K2: s inträde blir mer stringent och 
lättanalyserat. Det här systemet blir bättre än tidigare och är enbart positiv 
till ett samlat regelverk. Det blir mer specifikt för varje företag vilket 
regelverk de ska följa, bör även tillägga att företag som följer K2 måste följa 
det i sin helhet.  
 
Tommy Andersson från Skatteverket skriver att syftet med den 
gemensamma rapporten som Skatteverket tillsammans med BFN arbetade 
fram var att lämna förslag till gemensamma redovisnings- och skatteregler 
för kategorin mindre AB. Bör även nämnas att Tommy var en av deltagarna 
från Skatteverkets sida. Av olika skäl gick dock inte det att genomföra de 
framlagda förslagen. Därefter gick BFN vidare med att arbeta fram förslag 
till allmänna råd med tillhörande vägledning för K2-företag. Tanken är att 
det allmänna rådet ska träda i kraft den 1 januari 2008 och på det sättet ge 
mindre AB en möjlighet att redovisa på ett enhetligt och förenklat sätt. 
Reglerna är på ett antal områden inte synkroniserade med skattereglerna 
vilket leder till att ett företag måste vidta vissa justeringar när underlaget för 
beskattningen ska fastställas. Det anser Tommy inte är bra, men han anser att 
det är acceptabelt i avvaktan på framtida skattelagsstiftning.  
 
Catharina Pramhäll från BFN väljer att inte kommentera några åsikter 
angående K2-projektet.  
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Vad är Er åsikt angående projektet ”IFRS for Small –and Medium Sized 
Entities” som IASB håller på att ta fram? 
 
Revisorn säger att det blir fritt för alla att välja om de vill följa det här 
regelverket och att det från svenskt håll sneglas på hur IASB lägger upp det 
hela. Därmed kommer även Sverige att märka av det här projektet till vissa 
delar i K-projekten. Han anser även att det är lovvärt att större onoterade 
bolag går att jämföra, om de nu väljer att följa SME-projektet. Dock krävs 
det en hel del av företagen om de ska tillämpa SME, vilket är en nackdel. 
Han påpekar även att han tycker det är viktigt att inte de mindre företagen 
tvingas in i det här regelsystemet. Men på det stora hela anser han att 
projektet är bra. Revisorn tillägger även att harmoniseringen ökar, ett tecken 
på detta är att FASB och IASB går allt mer emot varandra regelmässigt. 
Därmed kan mycket pengar sparas om redovisningen blir mer likartad. 
Dessutom anser han om de mindre företagen använder sig av SME blir det 
lättare sedan om de växer och ska börja följa IFRS/IAS. Övergången 
däremellan är tämligen överkomlig.  
 
Tommy väljer att inte kommentera några åsikter angående SME-projektet.  
 
Catharina har ingen personlig åsikt om IASB: s projekt. Dock påpekar hon 
att BFN följer det hela med intresse. SME-projektet riktar sig mest till vad 
som i Sverige klassificeras som större företag, dvs. de företag som ska 
tillämpa K3. I BFN: s arbete med att ta fram K3 tittar således de mycket på 
SME-projektet. De företag som K2 riktar sig till är dock att betrakta som 
”micro-företag” och det är inte lämpligt att de tillämpar SME-projektets 
regler.  
 
BFN lämnar i sitt projekt ”K2” ofta utrymme för lite vidare tolkningar pga. 
att deras definitioner inte är lika detaljerade och beskrivande som i ”IFRS 
for Small –and Medium Sized Entities”. Det här ger en hel del frihet till 
företagen när de ska klassificera olika materiella anläggningstillgångar. 
Vad anser Ni om det?  
 
Enligt revisorn beror det här på att BFN vill att det ska bli förenklingar för 
de mindre företagen. De här förenklingarna innebär således en minskad 
arbetsbörda för de mindre företagen vilket han är enbart positiv till. T.ex. 
kan nyttjandeperioden för en materiell tillgång bestämmas på ett mer 
schablonartat sätt. Det här leder slutligen till att det blir enklare för de 
mindre företagen att göra sina bokslut dock blir det med lite sämre precision. 
Det här anser dock revisorn vara överkomligt för att istället prioritera 
förenklingar i redovisningen.  
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Tommy Andersson anser inte att K2-reglerna inte är så detaljerade och 
beskrivande regler att de ger en större frihet till företag att klassificera 
tillgångar. Tvärtom anser han att tanken är att ge företagen möjligheter att på 
ett tämligen entydigt sätt klassificera tillgångarna utan att behöva använda 
sig av alltför detaljerade beskrivningar i tron om att man på det sättet ska 
uppnå en ”bättre” klassificering.  
 
Enligt Catharina är inte arbetet med att ta fram K2 färdigt än och man får 
avvakta vad remissinstanserna tycker. Syftet med det här projektet från BFN: 
s sida är dock att K2 ska vara enkelt att tillämpa och att företagen inte ska 
behöva göra så många val.  
 
IASB betonar ofta i sitt projekt ”IFRS for Small –and Medium Sized 
Entities” att företag minst en gång per räkenskapsår ska bedöma om en 
omvärdering bör ske angående sina materiella tillgångars värde, restvärde, 
nyttjandeperiod, avskrivningar mm. Vad anser Ni om det här förfarandet att 
hela tiden försöka återspegla de materiella tillgångarnas verkliga värde, 
dvs. försöka ge en rättvisande bild i de finansiella rapporterna? 
 
När det gäller det här förfarandet anser den auktoriserade revisorn att det är 
helt ok att kräva ett sådant här omvärderingsförfarande av större bolag. 
Däremot känner han sig tveksam gällande de mindre företagen. Det kostar 
mycket och är komplicerat, vilket kan vara extra jobbigt för de mindre 
företagen pga. mindre och ev. inte lika kompetenta ekonomiavdelningar 
jämfört med större företag. Han tycker att det viktigaste är att redovisningen 
ska vara ett enkelt förfarande för de mindre företagen. Därmed anser han att 
det är acceptabelt att släppa lite på tyglarna beträffande redovisningsreglerna 
för att uppnå förenklingar för företagen.  
 
Enligt Tommy riskerar enkelheten i regelverkat att gå förlorad om innehållet 
blir alltför detaljerat. Inte minst om man som IASB i sitt IFRS vill att 
företagen ska bedöma om en omvärdering ska ske varje år i syfte att uppnå 
någon form av rättvisande bild. K2 däremot bygger på 
anskaffningsvärdeprincipen, vilket han anser underlättar alltigenom för 
företagen.  
 
Verkligt värde tycker Catharina är bra för de företag som behöver en 
redovisning till verkligt värde, t.ex. för att få tillgång till riskkapital genom 
notering. Verkligt värde ger i många fall en mer rättvisande redovisning. 
Dock säger hon att redovisningen till verkligt värde blir mer komplicerad, 
exempelvis årliga beräkningar och det blir ett krav på fler 
tilläggsupplysningar. Mindre företags intressenter har ofta inte det behovet, 
utan de är mer betjänta av en redovisning som är enkel att upprätta.  
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Anser Ni att Sverige ska sköta sig nationellt beträffande redovisningsregler 
för mindre företag eller är det bättre att använda sig av gemensamma 
internationella redovisningsregler? Motivera 
 
Åsikten som den auktoriserade revisorn har är att vi inte kan isolera oss i 
Sverige vad gäller redovisningsregler. Det är enbart positivt med ett globalt 
gemensamt redovisningsspråk. Det är bra för investerare att kunna gå över 
gränser och det här underlättas betydligt om nationer använder sig av 
likartade redovisningsregler. Därför är det viktigt att Sverige hänger med i 
globaliseringen, det ska t.ex. inte vara svårare att driva ett företag här i 
Sverige jämfört med t.ex. i Finland. Det är därmed bra om regelverket för 
SME stämmer överens så långt som möjligt men de små företagen ska dock 
inte behöva belastas för mycket vad gäller avancerade redovisningsregler. 
Revisorn anser det därmed vara helt godkänt om vi här i Sverige använder 
oss av lite speciella regler beträffande de mindre företagen. Det är viktigt att 
reglerna inte blir för komplexa utan att en bra marknad etableras för de 
mindre företagen. För att därigenom uppnå en bra tillväxt och inte försvåra 
situationen för de nystartade mindre företagen. Revisorn tar även upp att när 
det gäller sambandet mellan redovisning och beskattning anser han att det 
inte går att ta SME rakt av men möjligheten finns dock om frikoppling sker. 
Ett liknande förfarande som när IFRS/IAS infördes i Sverige tror han skulle 
fungera i så fall.  
 
Skatteverkets representant Tommy Andersson anser att redovisningsreglerna 
för företagen som omfattas av K1 och K2 skall baseras på nationella regler. 
Anledningarna till detta anser Tommy vara att detaljeringsgraden är alltför 
omfattande i IASB: s regelverk och att de nationella gränsvärdena för 
företagen i Bokföringslagen (BFL) och ÅRL inte stämmer överens med 
motsvarande i IFRS. Betydligt fler företag skulle omfattas av IFRS för SME-
företag jämfört med det val som gjorts för K1 och K2.  
 
Catharina Pramhälls åsikt är att harmoniserad och internationell redovisning 
är bra och helt klart nödvändig för de företag som behöver det. För mindre 
företag som inte har internationella intressenter behöver dock inte en 
internationell redovisning. Ett bageri på torget i Flen kommer aldrig att 
behöva jämföra sig med ett bageri på torget i Florens eller i Moskva. Därför 
anser Catharina att ett mindre företag ska ha möjlighet att välja en förenklad 
redovisning.  
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6 Analys 
 
I analyskapitlet kommer vi att redovisa våra analyser, vilka gjorts med 
begynnelsepunkt i teori- och empirikapitlet. Dessa analyser kommer 
sedermera att ligga till grund för de slutsatser som kommer att uppdagas i 
kapitel 7.   

6.1 Likheter och skillnader regelverken emellan 

6.1.1 Vad anses som en materiell anläggningstillgång 
 
BFN ger ingen klar definition av vad som anses som en materiell 
anläggningstillgång. IASB: s ger däremot en utförlig beskrivning av vad 
materiella anläggningstillgångar är. Detta utgör då en skillnad regelverken 
emellan. Det går dock att utläsa att enligt BFN utgör delar i en enhet en 
anläggningstillgång om de var och en är nödvändiga för att enheten ska 
kunna fungera. IASB säger därtill att viktigare reservdelar och 
reservutrustning utgör materiella anläggningstillgångar. Utifrån detta kan 
förstås att de olika regelverken trots sina olika detaljerade beskrivningar, av 
vad materiella anläggningstillgångar är, ändå avser samma sorts tillgångar. 
 
Då det gäller vad som anses som en materiell anläggningstillgång och 
därmed vad som skall redovisas som en skiljer sig i ett speciellt avseende 
regelverken emellan. Enligt BFN får en materiell anläggningstillgång 
redovisas som en kostnad då inköpspriset uppgår till 10 000 kronor 
exklusive mervärdesskatt. Detsamma gäller om en materiell 
anläggningstillgång kan antas ha en ekonomisk livslängd om högst 3 år. 
Kriterier som dessa återfinns inte i IASB: s regelverk. BFN: s förfarande när 
det gäller dessa tillgångar visar på en försiktig redovisning, som speglar den 
kontinentala traditionen. IASB präglas istället av den anglosaxiska 
traditionen vilket blir påtagligt i och med att de inte uppvisar en lika stor 
försiktighet. 

6.1.2 Anskaffningsvärdet 

 
BFN: s regelverk delar in de materiella anläggningstillgångarna i förvärvade 
respektive egentillverkade tillgångar när det gäller att bestämma vad som 
skall ingå i anskaffningsvärdet. En sådan uppdelning gör inte IASB. Det 
skiljer sig dock inte avsevärt mellan regelverken vad som skall utgöra 
anskaffningsvärdet. Exempel på vad som är lika är inköpspris, tull- och 
importavgifter, installation, leverans (frakt), avdrag för olika rabatter och 
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andra avdrag, samt andra utgifter som har direkt med köpet/tillverkningen att 
göra. Den stora skillnaden mellan regelverken är att man enligt BFN inte får 
ta med kostnader för nedmontering och bortforsling av tillgången och 
återställande av plats eller område där den finns i anskaffningsvärdet för en 
förvärvad respektive egentillverkad tillgång. Utgiften för detta får däremot 
ingå i anskaffningsvärdet enligt IASB.  
 
Ytterligare en sak som skiljer sig, då det handlar om egentillverkade 
tillgångar, är att BFN bara tillåter att en skälig del av de indirekta 
tillverkningskostnaderna räknas in i anskaffningsvärdet. Enligt IASB får 
dock alla kostnader som är direkt hänförbara till tillgången räknas in. 
Då det gäller ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen 
av en tillgång får enligt BFN räknas in i anskaffningsvärdet till den del 
räntan hänför sig till tillverkningsperioden. 
 
Vad det gäller SME-projektet har de inte en lika detaljerad beskrivning av 
om hur ränta för en egentillverkad tillgång skall ingå eller ej i 
anskaffningsvärdet. Det som kan utläsas är att kostnader som är direkt 
hänförbara till tillgången skall ingå i anskaffningsvärdet. Därmed kan det 
vara svårtolkat huruvida ränta får räknas in i anskaffningsvärdet eller inte. 
Denna oklarhet blir dock klarare under rubriken ”Beräkning av 
anskaffningsvärdet”, där det står att anskaffningsvärdet för en materiell 
anläggningstillgång är nuvärdet per redovisningsdatum. 

6.1.3 Tillkommande utgifter 
 
När det gäller tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång 
säger BFN: s regelverk att utgifter för värdehöjande förbättringar av en 
tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under 
räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. BFN tar även upp hur man 
ska redovisa utgifter som uppkommer efter anskaffningstidpunkten som är 
hänförliga till en annan tillgång än en fastighet. Sådana utgifter får då endast 
läggas till anskaffningsvärdet om det innebär att tillgångens funktion eller 
prestanda tydligt förbättras till vad som gällde vid anskaffningen. 
 
Då det gäller förbättringar på en tillgång är IASB mer detaljerade. De går 
mer in på specifika saker som hur delar av/på en materiell 
anläggningstillgång som behöver ersättas regelbundet skall behandlas och 
hur utgifter för besiktningar skall redovisas.  Utgifter för delar av/på en 
materiell anläggningstillgång som ersätts regelbundet samt utgifter för 
besiktningar av tillgången skall läggas till det redovisade värdet om 
åtgärderna förväntas att ge framtida ekonomiska fördelar för företaget. 
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Här syns en skillnad i hur de olika regelverken behandlar förbättringar av/på 
materiella anläggningstillgångar. BFN skriver om värdehöjande förbättringar 
vilken är en ganska diffus definition som ger utrymme för olika tolkningar. 
Den tolkning som går att göra är att tillgången skall få ett högre värde än vad 
den hade innan förbättringen. De säger även att utgifter som uppkommer 
efter anskaffningstidpunkten, som är hänförliga till en annan tillgång än en 
fastighet, ska läggas till anskaffningsvärdet om funktionen eller prestanda är 
betydligt bättre än vid anskaffningen. Ett kriterium av detta slag har inte 
IASB överhuvudtaget, de ser mer att förbättringen skall ge ekonomiska 
fördelar i framtiden för företaget. Utifrån detta ser man att BFN lägger mer 
fokus på det historiska, dvs. att det skall vara bättre än vad det var vid 
anskaffningen, som visar på en försiktig redovisning. IASB ser däremot 
framåt i tiden och pekar på att den skall ge framtida ekonomiska fördelar 
vilket utgör en osäkrare bedömning, vilket då visar på en inte lika stor 
försiktighet i redovisningen. 
 
Vad gäller byggnader och mark menar BFN att utgifter för tillbyggnad ska 
tas upp som en tillgång och utgift för ombyggnad ska tas upp som en tillgång 
till den del den kan antas höja värdet på fastigheten. Andra tillkommande 
utgifter som hänföras till en fastighet, såsom utgifter för reparationer och 
underhåll, ska inte läggas till anskaffningsvärdet, utan redovisas som en 
kostnad. 
 
IASB har dock inga speciella regler kring byggnader och mark när det gäller 
till- och ombyggnad. Om det är någon paragraf i IASB som skulle kunna 
jämföras med BFN är det den som säger att eventuella utgifter, som är direkt 
hänförbara till tillgången, för att bringa den i det skick att användas på det 
sätt som var företagsledningens avsikt får räknas med i anskaffningsvärdet.  
Eventuellt kan också en koppling göras till paragrafen som säger att delar av 
materiella anläggningstillgångar kan behövas ersättas regelbundet får räknas 
in i det redovisade värdet, om reservdelen förväntas ge framtida ekonomiska 
fördelar.  

6.1.4 Värdering av materiella anläggningstillgångar efter första 
redovisningstillfället 

 
Ett företag skall enligt BFN: s regelverk redovisa materiella 
anläggningstillgångar till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Detsamma 
gäller enligt IASB: s regelverk. IASB har dock ett ytterligare alternativ 
vilket utgör en skillnad projekten emellan. Alternativet som ges är att de 
materiella anläggningstillgångarna kan värderas enligt 
omvärderingsmetoden. Den bygger på att en grupp materiella 
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anläggningstillgångar av samma slag skall värderas till 
omvärderingsmetoden, enligt IAS 16 Omvärderingsmetoden, som bygger på 
ett verkligt värde som syftar till att visa en så rättvis bild av verkligheten 
som möjligt vilket är karaktäristiskt för den anglosaxiska traditionen. Då K2-
projektet bygger på försiktighet och därmed inte tillämpar verkliga värden 
när det gäller materiella anläggningstillgångar i redovisningen blir det 
väldigt påtagligt vilka respektive olika traditioner som präglat de två 
projekten. 

6.1.5 Nyttjandeperioden 
 
När man ser till hur de båda projekten behandlar nyttjandeperioden när det 
gäller materiella anläggningstillgångar skiljer det sig lite åt. BFN säger i K2 
att nyttjandeperioden för maskiner alltid får bestämmas till 5 år och för 
markanläggningar gäller 10 år eller 20 år, beroende på om det är 
täckdiken/skogsvägar eller övriga markanläggningar. Nyttjandeperioden för 
tillbyggnad, byggnad och aktiverad ombyggnad får antas vara sådan som 
följer av Skatteverkets allmänna råd.  
 
IASB har en annan vinkel på det hela när det gäller nyttjandeperioden. Först 
och främst skall ett företag ompröva en tillgångs nyttjandeperiod minst en 
gång varje räkenskapsår. När det sedan gäller att bestämma 
nyttjandeperioden finns det några särskilda faktorer som skall beaktas. Det är 
förväntad användning av tillgången, förväntat slitage, om tillgången blir 
tekniskt eller kommersiellt omodern pga. produktionsändringar eller 
förbättringar, legala eller liknande begränsningar avseende tillgångens 
användande som exempelvis avtalstid för hyresavtal.  
 
BFN har satsat på att väldigt tydligt visa för de mindre företagen hur lång 
nyttjandeperiod som gäller för olika sorters materiella anläggningstillgångar. 
Om företagen väljer att följa råden från BFN följer de god redovisningssed, 
vilket måste vara en trygghet för företagen i och med att de vet att de därmed 
använder en korrekt laglig nyttjandeperiod för sina tillgångar. När det gäller 
nyttjandeperioden för tillbyggnad, byggnad och aktiverad ombyggnad får 
företagen följa Skatteverkets allmänna råd. Det här visar tydligt på 
sambandet mellan redovisning och beskattning som finns i Sverige. Det här 
är även typiskt för den kontinentala traditionen som har en mycket stark 
koppling mellan skatteregler och redovisning. I den anglosaxiska traditionen 
är det däremot en frikoppling mellan redovisning och beskattning (Smith 
2000, ss.72-74), vilket blir påtagligt i och med att det inte finns några sådana 
råd att följa i IASB: s projekt.  
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Det syns även att det viktiga för IASB är att företagen uppvisar en så riktigt 
och rättvis bild av företaget i redovisningen som möjligt, exempel på det är 
att de minst en gång varje räkenskapsår skall ompröva en tillgångs 
nyttjandeperiod. Att företag skall beakta ett visst antal faktorer vid 
bestämning av nyttjandeperiod avser även det att varje specifik tillgång 
erhåller en rättvisande bild. Det här är typiskt anglosaxiskt eftersom de anser 
att riktig redovisning är sådan redovisning som är ”true and fair”, dvs. ger en 
rättvisande bild av verkligheten (Smith 2000, ss.67-71). 

6.1.6 Avskrivning  
 
Avskrivningarna behandlas tämligen lika i projekten. Dock skiljer det sig lite 
definitionsmässigt när avskrivningarna ska börja. BFN säger exempelvis att 
avskrivningarna skall börja det år då tillgången tas i bruk och beloppet ska 
fördelas systematiskt över nyttjandeperioden. IASB å andra sidan säger att 
avskrivningarna skall börja när tillgången är på den plats och i det skick att 
den kan börja användas. Projekten säger även att avskrivningarna inte får 
sluta förrän tillgången avyttras, är nere i noll eller att tillgången nått sitt 
restvärde. En annan likhet är att avskrivningarna inte tillåts sluta oavsett om 
tillgången tillfälligt slutar användas eller tas ur bruk. Enligt BFN skall 
tillkommande utgifter som lagts till anskaffningsvärdet skrivas av skilt från 
det ursprungliga anskaffningsvärdet, vilket även ses vara rätt 
tillvägagångssätt enligt IASB: s åsikt.  
 
Det som skiljer sig åt är att BFN säger att samtliga dela r av en 
anläggningstillgång utgör en anläggningstillgång och ska skrivas av 
gemensamt. IASB å andra sidan beskriver att redovisningsbeloppet för en 
anläggningstillgång skall fördelas på dess betydande delar och skrivas av för 
sig. Dock är det tillåtet enligt IASB att gruppera de betydande delarna om 
nyttjandeperioden och avskrivningstiden stämmer överens.  
 
IASB påpekar även i projektet att en tillgångs restvärde skall omprövas 
minst en gång i slutet av varje räkenskapsår, vilket återigen visar deras avsikt 
att tillgångarna skall visa en rättvis bild av verkligheten.  
 
Det som vi främst lägger märker till är att IASB lägger stor vikt vid att få 
företagen att minst en gång per räkenskapsår ompröva sina värderingar, i det 
här fallet tillgångarnas restvärde. Det är inte BFN alls lika ivriga med att 
framföra. Det är även intressant att IASB väljer att bryta ner en 
anläggningstillgång på dess betydande delar och skriva av dem för sig 
medan BFN väljer motsatt väg att vandra. Nämligen att samtliga delar av en 
anläggningstillgång ska skrivas av gemensamt som en enhet. Spontant 
upplever vi det som att det blir mer korrekt och ger en mer rättvis bild om 
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man delar upp tillgångens betydande delar och skriver av för sig. Däremot är 
det säkerligen mer arbete med ett sådant förfarande och kan eventuellt vara 
svårare att värdera varje del för sig gentemot hela tillgången för sig.  

6.1.7 Avskrivningsmetod 
 
BFN rekommenderar företag att välja mellan den linjära 
avskrivningsmetoden, den degressiva metoden samt den 
produktionsoberoende metoden. Den metod ska väljas som bäst återspeglar 
hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas.  
 
IASB säger att när det gäller avskrivningsmetod ska ett företag välja den 
metod som återspeglar mönstret i hur den förväntas förbruka tillgångens 
framtida ekonomiska fördelar. De möjliga avskrivningsmetoderna inkluderar 
den linjära avskrivningsmetoden, den degressiva metoden och den 
produktionsberoende metoden. Ett företag ska omvärdera den 
avskrivningsmetod som används vid varje räkenskapsårs slut. Om det har 
skett en betydande ändring i mönstret för hur företaget förväntas att förbruka 
tillgångens framtida ekonomiska fördelar, skall företaget ändra metod för att 
återspegla det nya mönstret.  
 
Här är projekten således väldigt lika med enda skillnad att IASB återigen 
uppmanar företagen att omvärdera den avskrivningsmetod som används 
årligen. För att kunna byta metod om det bättre speglar verkligheten. BFN 
skriver visserligen inget om att man inte får byta metod eller liknande men 
saknar även helt uppmaningar om att undersöka om metoden som används 
för tillfället är den som är bäst lämpad. 
 
Vi anser att det vid en del tillfällen kan vara bra att ändra 
avskrivningsmetod, framförallt om mönstret angående tillgångens framtida 
ekonomiska fördelar ändras. Även här ser man hur måna IASB är om att 
företag hela tiden skall justera sin redovisning efter eventuella förändringar 
som har inträffat för deras tillgångar sedan anskaffningstillfället.  

6.1.8 Nedskrivning 

 
Enligt BFN skall varje avskrivningsenhet nedskrivningsprövas var för sig. 
När ett bindande avtal har skrivits angående en anläggningstillgångs 
försäljning, där försäljningen leder till en realisationsförlust ska nedskrivning 
ske till nettoförsäljningsvärdet. En maskin som årligen skrivs av med 20 % 
eller mer ska inte skrivas ned annat om det uppenbarligen finns ett behov för 
nedskrivning. Om det skrivs av med mindre än 20 % per år ska nedskrivning 
ske om tillgångens nytta för företaget har minskat avsevärt till följd av att en 
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inträffad händelse som innebär att tillgångens funktion eller användbarhet i 
företaget har gått ner och om tillgångens nytta för företaget inte kan antas 
vara återställd senast två år efter att nedskrivningsindikationen inträffat. Vid 
nedskrivning skall tillgången få det värde den skulle  ha haft om avskrivning 
skett med 20 % årligen eller till det verkliga värdet om det uppenbarligen är 
lägre. Om företaget skulle vilja skriva ned tillgången till ett högre värde 
måste de verkligen visa att tillgången har ett högre värde. Slutligen säger 
BFN att en nedskrivning endast ska återföras om det står klart att skälen för 
nedskrivningen inte längre finns kvar.  
 
IASB anser att ett företag per varje balansdag ska bedöma om det föreligger 
en indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om så är fallet skall 
företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. När företaget undersöker 
om det finns ett nedskrivningsbehov ska de beakta både externa samt interna 
informationskällor. Exempel på detta är om tillgångens marknadsvärde 
minskat betydligt eller om det finns belägg för att tillgången är föråldrad 
eller skadad. Om fallet blir så att en indikation på nedskrivning uppkommer 
kan det vara aktuellt för företaget att göra en ny bedömning av 
nyttjandeperioden, avskrivningsperioden eller restvärdet. En tidigare 
nedskrivning av en tillgång skall återföras endast om det har skett en 
förändring i de antaganden som låg till grund för bestämningen av 
tillgångens återvinningsvärde när tillgången senast skrevs ned. Denna ökning 
är en återföring av en nedskrivning. När en nedskrivning återförts skall 
framtida avskrivningar anpassas så att det nya redovisade värdet, efter 
avdrag för ett eventuellt restvärde, fördelas över tillgångens återstående 
nyttjandeperiod.  
 
På det här området reagerade vi på att BFN mer styrt säger vad som är 
tillåtet i vissa situationer och om företag önskar avvika krävs en bra 
förklaring för deras handlande. IASB uppmuntrar företagen mer till att 
undersöka om diverse externa och interna faktorer har påverkat tillgångens 
värde på något sätt. De påpekar även att om tillgångens värde har ändrats bör 
en ny bedömning göras av nyttjandeperioden, avskrivningsperioden eller 
restvärdet. De här skillnaderna anser vi ha sin grund i de olika 
redovisningstraditionerna som Sverige och England har. Den kontinentala 
tolkningen skall upprättas i enlighet med lagar och standarder. Medan den 
anglosaxiska tolkningen innebär att en rättvis bild avbildar verkligheten även 
om det är nödvändigt att avvika från både lagar och standarder för att det ska 
uppfattas som rättvisande (Smith 2000, ss.67-71).  
 
Det märks även att den anglosaxiska tolkningen ser till aktieägarna i första 
hand och som aktieägare eller blivande aktieägare är det givetvis viktigast 
och mest förtroendeingivande om företagets årsredovisning ger en rättvis 
bild av verkligheten.  
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6.1.9 Uppskrivningar 

 
Ett företag som tillämpar K2 får inte skriva upp maskiner, markanläggningar 
och övriga materiella anläggningstillgångar. Byggnad och mark får högst 
skrivas upp till taxeringsvärdet och uppskrivning på byggnad ska skrivas av 
under byggnadens återstående nyttjandeperiod. 
 
IASB använder sig inte av ett liknande system utan har som syfte att hela 
tiden sträva efter att värdera tillgångarna till ett värde som återspeglar en 
rättvisande bild i sina finansiella rapporter. Därmed uppmanar de företagen 
till att bedöma om omvärdering bör ske för exempelvis en tillgångs restvärde 
eller nyttjandeperiod.  
 
Även här kan skillnader ses angående BFN och deras rätt hårt styrda regler, 
där fokus läggs på vad man får inte får göra. IASB å andra sidan lägger mer 
fokus på att företagen värderar sina tillgångar till ett värde som återspeglar 
verkligheten.   

6.2 Vad talar för och emot en implementering av 
 SME enligt svenska aktörer 

 
K2-projektet tas emot positivt av våra respondenter och då framförallt pga. 
att det här nu ger mindre företag en möjlighet att redovisa på ett enhetligt 
och förenklat sätt. Revisorn anser att det i och med K2: s inträde blir mer 
stringent och lättanalyserat. Han tror även att en del bokföringsskyldiga 
upplevt det som svårt att veta var exakt de befunnit sig på 
redovisningskartan. Därmed blir det enklare för dem när de kan följa ett 
regelverk fullt ut. Tommy från Skatteverket nämner dock att K2-reglerna 
tyvärr inte är synkroniserade med skattereglerna på ett antal områden. Det 
här leder till att företag måste vidta vissa justeringar när skatteunderlaget ska 
beräknas. Bör dock nämnas att Tommy anser att detta ändå är acceptabelt i 
väntan på framtida skattelagsstiftning.  
 
Anledningen till att BFN startade det här projektet var just att det idag ges 
många alternativa lösningar vad gäller redovisningen, många har även sin 
utgångspunkt i de internationella redovisningsreglerna. Deras målsättning 
var att de skulle minska antalet regler, samla reglerna i ett allmänt råd samt 
förenkla och förtydliga regelverket. Reglerna skrivs utifrån användarnas 
behov och perspektiv, därmed skulle inte de mindre företagen behöva 
tillämpa andra vägledningar, rekommendationer eller specifika uttalanden 
när de ska upprätta sin årsredovisning (BFN4 2007). 
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En fördel med ett starkt samband mellan redovisning och beskattning är att 
man slipper använda sig av olika regelverk för redovisning och beskattning. 
Däremot kan sambandet vara en nackdel beträffande redovisningens kvalitet 
då hänsyn måste tas till beskattningen. Det innebär att det kan vara svårt att 
få igenom nya redovisningsregler som ökar skattekostnaden. Problem kan 
även uppstå för utländska investerare att förstå redovisning som innehåller 
poster som är av ren skattemässig karaktär (Regeringen 2004, ss.3-4). 
 
Att det här förenklingsprojektet kommit igång ser vi helt klart som positivt. 
Det är viktigt för mindre företag att det finns ett bra företagsklimat och där 
inkluderas även att redovisningsreglerna är tydliga och inte alltför 
avancerade. Ett mindre företag har trots allt inte samma behov av 
redovisningsregler som ett koncernföretag exempelvis. Därmed är det bra att 
de kan välja K2 och välja att följa det fullt ut. Företagsklimatet förbättras 
även med tanke på att BFN skriver K2-reglerna utifrån vad användarna har 
för behov. Det är positivt att vi har ett starkt samband mellan redovisning 
och beskattning i Sverige, i och med att det därmed räcker för företagen att 
följa ett regelverk. Det här besparar givetvis företagen mycket pengar och 
tid, samt att det är positivt ur förenklingsperspektivet. Att det kan vara svårt 
för utländska investerare att förstå redovisningen som är av ren skattemässig 
karaktär kan man givetvis förstå. Dock bör man fråga sig själv hur många av 
de mindre företagen som är undersöks av utländska investerare. 
Mikroföretagens årsredovisningar är sannolikt inte ofta till beskådning av 
utländska investerare, däremot kan det säkert finnas några av de exempelvis 
snabbast växande eller de som är bland de större mindre företagen som 
undersöks av internationella investerare. Därmed kan man möjligtvis 
undersöka om gränserna för vad ett mindre företag går är lämpliga.  
 
När det gäller SME-projektet säger Catharina att från BFN: s sida följs 
projektet med stort intresse. Det är däremot främst i arbetet med att ta fram 
K3 som de anser reglerna vara intressanta. Hon tycker inte att det är lämpligt 
att de företag som är ämnade att följa K2 skall följa SME-projektets regler. 
Även revisorn påpekar att han tycker det är viktigt att inga mindre företag 
tvingas in att använda SME-projektets regler. Han anser även att det är 
lovvärt att större onoterade bolag går att jämföra, om de nu väljer att följa 
SME-projektet. Det blir även en enklare övergång för de företag som växer 
att gå ifrån SME-reglerna till att följa IFRS/IAS.  
 
IASB strävar efter att årsredovisningarna ska ge en internationellt jämförbar 
och korrekt bild av ett företags ställning och resultat oavsett i vilket land de 
är verksamma. De anser att företagens redovisningar från olika länder kan se 
ganska lika ut men likväl innehålla skillnader, som förklaras av sociala, 
ekonomiska och legala skillnader. Det är dessa skillnader som ligger till 
grund för nationella krav på redovisningen. IASB: s strävanden går därmed 
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ut på att harmonisera redovisningsreglerna avseende finansiella rapporter 
(Westermark 2005, ss.26-28). 
 
Enligt Rundfelt (2007) är IFRS den lämpligaste kandidaten till ett globalt 
redovisningsspråk. Däremot tror han inte att EU kommer att ställa sig bakom 
ett förslag att göra SME-projektet obligatoriskt för onoterade företag. 
Svårigheterna med att skapa ett regelverk som passar för både mikroföretag 
och företag som kan vara större än många noterade företag. Tankar nämns 
därmed angående nödvändigheten av ett kompletterande regelverk. Rundfelt 
(2007) drar då slutsatsen att det inte är en förenkling av hur redovisningen 
ska upprättas som är målsättningen utan ett regelverk som är utformat så att 
det blir enklare att förstå och tillämpa.  
 
Vi anser att IASB: s tanke är god att man ska kunna jämföra 
årsredovisningarna oavsett i vilket land företagen ifråga är verksamma i. 
Dock ifrågasätter vi om det är någon mening att kunna jämföra två 
mikroföretag i två olika länder. Det känns inte speciellt meningsfullt, utan 
det är snarare viktigare för IASB att kunna hitta en bra gräns där det kan 
finnas något värde i att kunna jämföra de finansiella rapporterna. Det är 
bättre om redovisningen sköts nationellt för i alla fall mikroföretagen, pga. 
sociala, ekonomiska och kulturella skillnader. Att försöka upprätta ett 
regelverk som är enklare att förstå och tillämpa anser vi vara positivt. Det 
känns inte nödvändigt att alla företagen världen över ska behöva tillämpa 
exempelvis fulla IFRS/IAS. Dock kan användningen av en enklare version 
av det nyss nämnda regelverket underlätta övergången till fulla IFRS/IAS.  
 
Att vi ansåg att K2 lämnar utrymme för lite vidare tolkningar pga. att deras 
definitioner inte är lika detaljerande och beskrivande som i SME-projektet 
höll inte Tommy Andersson med om. Tvärtom ansåg han att tanken är att ge 
företagen möjligheter att på ett enkelt sätt klassificera tillgångar utan att 
behöva lägga ner en massa energi på att försöka uppnå en ”bättre” 
klassificering. Både revisorn och Catharina från BFN ansåg att syftet med 
det hela är just att man vill uppnå förenklingar regelmässigt för företagen. 
Det är därmed överkomligt att boksluten för de mindre företagen inte uppnår 
en fullständig precision.  
 
IASB betonar ofta i sitt SME-projekt att företagen ska bedöma om 
omvärdering ska angående sina materiella tillgångar. Detta görs i syfte att 
hela tiden försöka ge en rättvisande bild i de finansiella rapporterna. 
Revisorn tycker att det är helt ok att kräva ett sådant här förfarande av större 
bolag, däremot känner han sig mer tveksam när det gäller mindre företag. 
Det kostar mycket och är komplicerat, vilket kan vara extra jobbigt för 
mindre företag. Därför tycker han att det är acceptabelt att släppa lite på 
tyglarna beträffande redovisningsreglerna för att uppnå förenklingar för 
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företagen. Tommy är rädd för att enkelheten i regelverket går förlorad om 
innehållet blir alltför detaljerat, framförallt om man som IASB i sitt SME-
projekt ska bedöma om omvärdering ska ske varje år. Tommy tycker det är 
bättre att man bygger på anskaffningsvärdeprincipen för de mindre 
företagen. Catharina är liksom revisorn och Tommy av åsikten att värdering 
till verkligt värde är bra för de företag som behöver det. Det ger i många fall 
en mer rättvisande redovisning, men dock blir det mer komplicerat att göra 
de årliga beräkningarna. De mindre företagens intressenter har oftast inte 
behovet av en fulltständigt rättvis bild av företaget i deras årsredovisning, 
utan de är mer betjänta av en redovisning som är enkel att upprätta.  
 
Respondenterna är av liknande åsikter vad gäller om Sverige ska sköta oss 
nationellt beträffande redovisningsregler för mindre företag eller om Sverige 
ska använda sig av gemensamma internationella redovisningsregler. De 
anser alla att de mindre företagen inte ska belastas med för avancerade regler 
bara för att Sverige ska kunna uppnå en harmonisering. Utan då är det bättre 
att Sverige sköter sig själva nationellt sett med lite egna speciellt utformade 
redovisningsregler. Catharina säger att ett bageri på torget i Flen aldrig 
kommer att behöva jämföra sig med ett bageri på torget i Moskva eller 
Florens. Därför anser hon att de mindre företagen ska ha en möjlighet att 
välja en förenklad redovisning. Tommy tycker att företagen som omfattas av 
K1 och K2 skall baseras på nationella regler. Anledningen till det är att 
detaljeringsgraden i SME-projektet är alltför omfattande och att de nationella 
gränsvärdena för företagen i BFL och ÅRL inte stämmer överens med 
motsvarande i IFRS. Betydligt mer företag skulle omfattas av SME-projektet 
jämfört med det val som gjorts för K1 och K2.  
 
Dock säger respondenterna att harmoniseringen är positiv och att vi inte kan 
isolera oss här i Sverige vad gäller redovisningsregler. Det är bara positivt 
med ett globalt redovisningsspråk. Det underlättar bl.a. för investerare att gå 
över gränser. Revisorn säger att han inte tycker att det ska vara svårare att 
driva ett företag här i Sverige jämfört med t.ex. i Finland. Därför är det bra 
om regelverken stämmer överens så långt som möjligt, så länge inte de 
mindre företagen belastas allt för mycket vad gäller avancerade 
redovisningsregler. Det skulle även uppkomma komplikationer vid en 
adoption av SME-reglerna här i Sverige beträffande sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Revisorn säger dock att en möjlighet att lösa 
detta är om en frikoppling sker. Ett liknande förfarande som när IFRS/IAS 
infördes i Sverige tror han skulle fungera i så fall.  
 
Evans et al (2005) säger att man inte skall stirra sig blind på att minska 
kostnaderna för SME-företag vid framställandet av de finansiella rapporterna 
utan verkligen se till att de förändringar som görs kommer till nytta för 
användarna. Undersökningar visar att inom EU skiljer sig SME-företagens 
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behov åt jämfört med större företags behov. Åsikter har höjts om att det 
bästa vore att låta de minsta SME-företagens behov tillgodoses av ett system 
som sätts upp av nationella normgivare. Därmed skulle speciella ekonomiska 
omständigheter och miljöer bättre kunna beaktas och hanteras regelmässigt. 
Evans et al (2005) tycker att beslutet angående vilka företag som ska ha 
IASB: s SME-regler bör falla inom respektive nations domän. Två viktiga 
frågor som behöver få en lösning är i vilken omfattning reglerna för SME-
företag ska förenklas samt att en gräns behöver utmärkas mellan de minsta 
kontra de största SME-företagen. Anledningen till det sistnämnda är att 
skillnaderna företagen emellan kan vara väldigt stora.  
 
Trenden idag går mot en fortsatt eller ökad harmonisering, allt fler företag 
går frivilligt över till att använda IFRS. En stor anledning är att företagens 
produktmarknader blir allt mer internationella och därmed uppstår 
ekonomiska fördelar i att använda IFRS istället för nationella standards. 
Harmoniseringsframgången för de internationella organisationerna 
demonstrerar att harmoniseringen äger rum som ett naturligt svar på de 
ekonomiska krafterna i världen (Choi & Meek 2005, s.279). Det som bl.a. 
hindrar harmoniseringen är de nuvarande skillnaderna i redovisningen i de 
olika länderna samt nationalismen, vilket kan yttra sig i en ovilja att anamma 
regler som kommer från utlandet (Nobes & Parker 2006, s.77). Det bör även 
nämnas att skattemyndigheterna har sitt arbete försvårat när de t.ex. måste 
tampas med utländska inkomster. Därmed skulle deras arbete förenklas vid 
en harmonisering. Dock skall det påpekas att det ofta är skattemyndigheterna 
själva som ligger bakom många av skillnaderna länderna emellan.  
 
Vi tycker att det ultimata vore att det fanns gemensamma globala 
redovisningsregler, dvs. en total harmonisering. Sen skulle det givetvis 
behövas olika regelverk för olika stora företag. Dessvärre känns det omöjligt 
pga. ekonomiska, sociala och kulturella skillnader. Därför känns det mer 
realistiskt att etablera globala redovisningsregler för de företag som verkar 
på internationella marknader exempelvis. Här tycker vi att SME-projektet 
eventuellt skulle behöva en tydligare uppdelning på vilka företag den riktar 
sig emot. Det känns spontant som att den omfattar för många företag, dvs. att 
skillnaderna de emellan är för stora. Då tror vi att K2 är bättre upplagd, dock 
kanske även här ytterligare justeringar skulle behöva göras angående vilka 
regelverket ska omfatta. Olika stora företag har oftast också olika behov, ett 
mikroföretag har förmodligen inte ett alltför stort behov att återspegla en 
rättvisande bild i sin årsredovisning, vilket ett snabbt växande mindre företag 
som eventuellt siktar på att bli noterat har. Ett mikroföretag uppskattar 
säkerligen mer om de kan ha en förenklad och tydlig redovisning som de 
ändå vet är helt lagenlig. Om dessutom regelverket går i linje med 
Skatteverket är det givetvis bara positivt, eftersom det då sparar 
mikroföretaget mycket tid och pengar. Det är även troligen väldigt 
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uppskattat från mikroföretagets sida om de enbart behöver följa ett 
regelverk.  
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7 Slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer våra forskningsfrågor besvara. Vi har delat upp 
slutsatserna på likheter, skillnader och vad som talar för och emot en 
implementering av SME i Sverige. Vi kommer även att ge förslag på 
framtida forskningsfrågor. 
 
När vi började med vår uppsats hade vi två forskningsfrågor som vi utgick 
ifrån. Detta var:  
 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan IASB: s och BFN: s 
regelförslag för materiella anläggningstillgångar i SME-företag och i 
mindre företag?  

 
• Vad anser svenska aktörer tala för och emot att IASB: s projekt skall 

kunna införas i Sverige? 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka BFN och IASB: s nya regelverk 
för mindre företag samt SME-företag och vilka likheter och skillnader som 
föreligger i de två förslagen vad gäller materiella anläggningstillgångar. 
Syftet var även att undersöka vad svenska aktörer anser tala för och emot ett 
införande av IASB: s projekt i Sverige.  

7.1 Likheter regelverken emellan 
 

• Vad som skall ingå i anskaffningsvärdet överensstämmer till största 
del projekten emellan.  

 
• Ytterligare en likhet som föreligger är att de materiella 

anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad 
nedskrivning. 

 
• Vad gäller avskrivningar behandlas dessa likartat projekten emellan.  

 
• De avskrivningsmetoder som finnas att välja mellan i båda projekten 

är desamma, dvs. den linjära-, den degressiva- samt den 
produktionsberoende metoden. Båda projekten uppmanar även till 
att välja den metod som bäst återspeglar hur tillgångens ekonomiska 
värde förbrukas. 
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7.2 Skillnader regelverken emellan 
 

• Projekten ger olika beskrivningar kring vad en materiell 
anläggningstillgång är. 

 
• I anskaffningsvärdet får kostnaden enligt BFN för nedmontering och 

bortforsling av tillgången och återställande av plats eller område där 
den finns i inte tas med. Utgiften för detta får däremot ingå i 
anskaffningsvärdet enligt IASB.  

 
• Enligt BFN: s regelverk behöver inte en materiell 

anläggningstillgång redovisas i balansräkningen då inköpspriset 
uppgår till 10 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Detsamma 
gäller om en materiell anläggningstillgång kan antas ha en 
ekonomisk livslängd om högst 3 år. Regler som dessa finns ej i 
IASB. 

 
• IASB är mer detaljerad i sin beskrivning vad gäller förbättringar på 

en materiell anläggningstillgång än vad BFN, som ger en mer 
övergripande beskrivning.  

 
• En aspekt som skiljer sig angående värdering av materiella 

anläggningstillgångar är att företag enligt IASB: s regelverk kan 
värdera dem enligt omvärderingsmetoden, som bygger på verkligt 
värde, vilket inte återfinns i BFN: s regelverk. 

 
• Nyttjandeperioden bestäms på olikartade sätt i regelverken. Enligt 

BFN bestäms den lite olika för olika slags materiella 
anläggningstillgångar. IASB har inga bestämda nyttjandeperioder 
utan omprövar tillgångens nyttjandeperiod varje år. 

 
• En skillnad som föreligger när det gäller avskrivningar är att BFN 

säger att avskrivningarna skall börja det år då tillgången tas i bruk 
medan IASB säger att avskrivningarna skall börja när tillgången är 
på den plats och i det skick att den kan börja användas. 

 
• En annan skillnad är hur de väljer avskrivningsmetod, IASB 

uppmanar att företagen skall omvärdera metod årligen, vilket inte 
BFN gör i någon omfattning. 

 



 73 

• Vad gäller uppskrivningar använder sig inte IASB av detta rent 
definitionsmässigt. De använder sig istället av omvärdering som 
justerar värdet så att det i så stor utsträckning som möjligt 
återspeglar det verkliga värdet. BFN: s regler säger att det bara är 
byggnader och mark som får skrivas upp av de materiella 
anläggningstillgångarna, och då högst till taxeringsvärdet. 

 
• IASB uppmanar frekvent i sitt projekt att företagen skall minst en 

gång per räkenskapsår undersöka om deras tillgångar behöver 
omvärderas, vilket visar IASB: s avsikt att företagens finansiella 
rapporter ska ge en rättvis bild av företagets situation. BFN har i 
större grad satsat på att ta fram förenklingsregler istället och därmed 
valt att ha överseende med att de mindre företagens finansiella 
rapporter inte ger en helt rättvis bild.  

7.3 Talar för implementering av SME i Sverige 
 

• En aspekt som talar för att IASB: s projekt skall kunna införas i 
Sverige är att harmoniseringstrenden ser ut att fortsätta i samma takt 
eller till och med utökas. Harmoniseringen tas dock emot positivt av 
de svenska aktörerna och ett globalt redovisningsspråk ses som 
positivt. Framförallt för investerare världen över som lättare kan 
jämföra företag från olika länder.  

 
• De företag som växer snabbt och satsar på en framtida notering får 

en lättare övergång om de använder SME-projektets regler först. 
Därmed blir inte omställningen till att använda IFRS/IAS speciellt 
påfrestande för dem.  

 
• För vissa av de mindre företagen hade en övergång till SME varit 

positivt. Exempelvis för de som behöver värdera till verkligt värde 
eller de som behöver återge en rättvisande bild av sin finansiella 
situation. Dock är det problematiskt att bedöma var gränserna bör gå 
angående vilka företag som behöver dessa regler och vilka som mer 
är i behov av förenklade redovisningsregler.  

 
• Om gemensamma redovisningsregler etableras skulle därmed även 

en mer rättvis konkurrenssituation uppstå mellan företag i olika 
länder. Det är trots allt viktigt att ett bra företagsklimat finns för att 
förhindra att företag här i Sverige inte klarar av att konkurrera med 
företag i exempelvis Finland pga. olika redovisningsregler.    
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• För skattemyndigheter världen över skulle mycket arbete förenklas 
om ett globaliserat redovisningsspråk etableras. Många specialregler 
för respektive nationer skulle därmed försvinna. Dock bör det 
påpekas att det i många fall är just Skattemyndigheter som ligger 
bakom dessa specialregler.  

7.4 Talar emot implementering av SME i Sverige 
 

• Det som talar emot att IASB: s projekt skall kunna införas i Sverige 
är att SME-projektet anses ha för avancerade regler för exempelvis 
mikroföretagen. Det är inte speciellt relevant för dem att kunna bli 
jämförda med liknande företag i andra länder. Det är inte heller det 
mest primära att företagen uppnår en rättvisande bild i sin 
årsredovisning. Utan det som anses viktigast är att företagens 
redovisningsregler blir förenklade. Därmed får man ha överseende 
med att årsredovisningarna inte ger en exakt bild av företagets 
situation.  

 
• En annan aspekt som talar emot ett införande av SME-projektet i 

Sverige är att det anses att det vore bäst att låta de minsta SME-
företagens behov tillgodoses av ett system som sätts upp av 
nationella normgivare. Ett sådant förfarande skulle bättre kunna 
beakta speciella nationella ekonomiska omständigheter och miljöer 
bättre. För tillfället omfattas SME-projektet av väldigt många 
företag, där skillnaderna är stora mellan de största SME-företagen 
och de minsta. En tydligare gränsdragning behöver komma till skott 
för att ett eventuellt införande känns lämpligt. Förslagsvis borde 
SME-projektet delas upp på mer inriktningar liksom BFN har gjort 
med sina K-projekt. Således skulle företag av en viss storlek bättre 
kunna tillgodoses avseende deras behov.  

 
• Vid ett eventuellt anammande av SME-reglerna här i Sverige skulle 

komplikationer uppstå gällande det nuvarande starka sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Den anglosaxiska 
redovisningstraditionen har ingen koppling såsom den kontinentala 
redovisningstraditionen har. Dock bör det påpekas att en lösning 
skulle kunna uppnås på ett liknande sätt som genomfördes vid 
införandet av IFRS/IAS, dvs. genom en frikoppling.  

 
• En global harmonisering anser vi inte vara möjlig för alla sorters 

företag pga. nationella skillnader, såsom sociala, ekonomiska och 
kulturella skillnader. Däremot tycker vi att det vore bra med 



 75 

harmoniserade redovisningsregler som berör alla företag som verkar 
på en internationell marknad.  

7.5 Framtida forskningsfrågor 
 

• Vilka likheter och skillnader föreligger mellan BFN: s K3-projekt 
och IASB: s SME-projekt? 

• Vart bör gränsen rent storleksmässigt dras för företag som behöver 
och inte behöver internationella redovisningsregler? 

 



 76 

8 Källförteckning 
 

Andersen, Ib (1998) ”Den uppenbara verkligheten - Val av 
samhällsvetenskaplig metod” Lund: Studentlitteratur 

 
Artsberg, Kristina (2003) ”Redovisningsteori – policy och praxis” 

Trelleborg: Berlings skogs 
 

Artsberg, Kristina (2005) ”Redovisningsteori - policy och –praxis” 
Malmö: Elanders Berlings 

 
BFN¹ (2007). Om BFN. [Elektronisk] Tillgänglig:<http://www.bfn.se> 

/Om BFN (2007-03-01)  
 
BFN2 (2007). Aktuellt/Nyheter. [Elektronisk] Tillgänglig:< 

http://www.bfn.se/>Aktuellt/Nyheter  (2007-03-01)  
 
BFN3 (2006). ”Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för 

mindre aktiebolag (del av K2)” [Elektronisk] Tillgänglig:< 
http://www.bfn.se/bfn/remissbrev_K2.pdf> (2007-04-16) 

 
BFN4 (2007). “Bokföringsnämndens vägledning – Årsredovisning i 

mindre aktiebolag (utkast februari 2007)”.[Elektronisk] 
Tillgänglig:< http://www.bfn.se/remissK207.pdf > (2007-04-14) 

 
BFN5 (2007) Bokföringsnämndens vägledning, årsredovisning i mindre 

aktiebolag, utkast (februari 2007). Stockholm: BFN, PDF-format. 
Tillgänglig: http://www.bfn.se/remissK207.pdf  

 
Choi, Frederick D. S. & Meek, Gary K. (2005). “International 

accounting” Phoenix: Phoenix Book Tech 
 
Evans et al (2005) “Problems and Oppurtunities of an International 

Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 
Entities. The EAA FRSC´s Comment on the IASB´s Discussion 
Paper” [Elektronisk] Accounting in Europe, Vol. ss. 23-4. 
Tillgänglig: Business Source Premiere (2007-03-07) 

 
FAR INFO 1 (2005) ”IASB tar fram standarder för mindre företag” 

[Elektronisk] nr 2. Tillgänglig: Far Komplett (2007-03-07) 
 
FAR INFO 2 (2004) ”Nej till internationella regler för små företag” 

[Elektronisk] nr 12. Tillgänglig: Far Komplett (2007-03-07)  
 



 77 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (2006). ”FAR´s Samlingsvolym 
2006.” Stockholm: FAR Förlag 

 
Holme, Idar Magne & Solvang, Krohn Bernt (1997) ”Forsningsmetodik. 

Om kvalitativa och kvantitativa metoder.” Lund: Studentlitteratur 
 
IASB1 (2007). About IASB. [Elektronisk] 

Tillgänglig:<www.iasb.co.uk>/About us/About IASB (2007-03-
02) 

 
IASB2 (2007). Small and Medium-sized Entities. [Elektronisk] 

Tillgänglig:<www.iasb.co.uk/>Current projects/IASB 
projects/Small and Medium-sized Entities (2007-03-02) 

 
IASB3 (2007). Basis for conclusions on exposure draft IFRS for Small 

and Medium-sized Entities. [Elektronisk] Tillgänglig:< 
http://www.iasb.co.uk/>current projects/IASB projects/Small and 
Medium-sized Entities/Exposure draft IFRS for Small and 
Medium-sized Entities/ Exposure Draft of a Proposed IFRS for 
Small and Medium-sized Entities - Basis for Conclusions> (2007-
04-24) 

 
IASB4 (2007). Exposure Draft of a proposed IFRS for Small and 

Medium-sized Entities.(Elektronisk) London: IASC Foundation 
Publications Department. PDF-format. Tillgänglig:< 
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/DFF3CB5E-7C89-4D0B-
AB85-BC099E84470F/0/SMEProposed26095.pdf> 

 
Nationalencyklopedin (2007) [Elektronisk] Tillgänglig:< 

http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=132358&i_sect_id=132355&i_word=dubbla%20bokf%f6ringe
n&i_h_text=1&i_rphr=dubbla%20bokf%f6ringen> (2007-03-01) 

 
Nobes, Christopher & Parker, Robert (2006). ”Comparative 

International Accounting” Hampshire: Ashford Colour Press 
 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) ”Forskningsmetodikens grunder”. 
Lund: Studentlitteratur 

 
Regeringen (2004). ”Kommittédirektiv - Utredning om sambandet 

mellan redovisning och beskattning”. [Elektronisk] Tillgänglig:< 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/25/61/ecffc228.pdf> 
(2007-04-25) 

 



 78 

Riksdagen (2007) ”Tilläggsdirektiv till Utredningen om sambandet 
mellan redovisning och beskattning (Fi 2004:19)”[Elektronisk] 
Tillgänglig:<http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=DIR
_LST&${OOHTML}=DIR_DOK&${SNHTML}=DIR_ERR&${
MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=DI
R&${FREETEXT}=&RUB=&BET=2007%3A43&ORG=&UDA
T=)>(2007-04-25) 
 

 
Rundfelt, Rolf (2007) ”IASB föreslår ny standard för onoterade bolag” 

Balans nr. 5 ss.35-36 
 
Skatteverket (2007). ”Handledning mellan redovisning och beskattning” 

[Elektronisk] 
Tillgänglig:<http://www.skatteverket.se/download/18.3a2a542410
ab40a421c80006445/30503.pdf> (2007-03-07) 

 
Smith, Dag (2000) ”Redovisningens språk”. Lund: Studentlitteratur 
 
Thomasson et al (2003). ”Den nya affärsredovisningen” Malmö: Daleke 

Grafiska AB 
 
Westermark, Christer (2005) ”EU: s redovisningsstandard – en 

introduktion till IAS/IFRS”. Stockholm: Elanders Gotab 
 
Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten (2001) ”Att utreda, 

forska och rapportera”. Karlshamn: Lagerblads Tryckeri AB 
 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 79 

  För mer information: 
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samband med högskolereformen 
1977. Högskolans textila 
utbildningar har dock sitt ursprung 
redan i den Tekniska Väfskolan från 
1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en 
nationell högskola med studenter 
från hela landet. Högskolan i Borås 
ger utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
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arbete är en nära samverkan med 
företag, statliga myndigheter och 
kommuner både i Sverige och 
utomlands. 
 

 
Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar 
inom följande två områden: ekonomi 
och informatik. Samverkan mellan 
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unika utbildningsprogram, i första 
hand magisterutbildningar som 
bygger på ämneskombinationen 
informatik och företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, 
Dataekonomutbildning 120/160 
poäng, Systemarkitektur-utbildning 
120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 
poäng. Fastighetsmäklarutbildning 
80 poäng, Event Management 80 
poäng, Magisterutbildning i 
entreprenörsskap och affärsdesign, 
Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 
poäng Kandidat-/magister-utbildning 
i företagsekonomi 81-120/160 
poäng samt Kandidat-/magister-
utbildning i informatik 81-120/160 
poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik 
och informatik.  

 
 


