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Bakgrund och problem: IASB beslutade 2008 att ersätta IAS 39 med IFRS 9 då IAS 39 ses 

som alltför omfattande och komplex. Processen har delats upp i tre faser. Fas 1 behandlar 

klassificering och värdering, fas 2 behandlar nedskrivningar och fas 3 behandlar 

säkringsredovisning. Denna uppsats behandlar endast fas 2. Både redovisare, revisorer och 

användare av finansiella rapporter anser standarden för finansiella instrument vara komplex. 

En orsak till komplexiteten är att finansiella instrument i sig är komplexa och begreppet 

finansiella instrument innefattar en vid variation av instrument. Det konstaterades även under 

den globala finansiella krisen att IAS 39 innehöll betydande brister.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera delar av arbetet IASB har gjort för att ersätta 

IAS 39 med IFRS 9, vilket ger oss möjlighet att studera fas 2 i detta examensarbete. Syftet är 

att se vad intressenter förväntar sig i redovisning av finansiella instrument och vad det finns 

för attityder angående förslaget till IFRS 9 fas 2. 

Avgränsningar: Eftersom det krävs att EU antar standarden för att den ska börja gälla i 

Sverige har vi även avgränsat oss till att titta på remissvar från enbart EU-länder. 

Metod: Studien har utförts med en kvalitativ metod där den empiriska undersökningen bestått 

av 22 remissvar som finns att tillgå på IASB:s hemsida.  

Resultat och slutsatser: Den genomförda undersökningen visar att det finns ett flertal olika 

åsikter angående IASB:s arbete med Exposure Draft. Många organisationer är överens om att 

man vill ha en mer principbaserad standard men vill samtidigt ha mer exempel att tillgå vilket 

återigen drar mot en mer regelbaserad standard. Slutsatsen är att Exposure Draft fortfarande 

ses som komplex dock inte i samma bemärkelse som IAS 39. Hur IASB löser denna 

problematik blir intressant att följa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: IAS 39, IFRS 9, fas 2, komplex, finansiella instrument 



 

 

Background and problem: IASB decided in 2008 to revise IAS 39 to IFRS 9 because IAS 

39 is seen as too broad and complex. The revision has been divided into three phases. Phase 1 

deal with the classification and valuation, phase 2 deals with the impairments and phase 3 

deals with hedge accounting. This paper only deals with phase 2. Accountants, auditors and 

users of financial statements consider the standard for financial instruments themselves are 

complex and the term financial instruments include a wide variety of instruments. It was also 

found during the global financial crisis that IAS 39 contained significant deficiencies.  

Purpose: The purpose of this paper is to study the elements of the work that IASB has made 

to replace IAS 39 to IFRS 9, which gives us the opportunity to study phase 2. The aim is to 

see what stakeholders expect of accounting for financial instruments and what the attitudes 

are regarding the proposed IFRS phase 2.  

Boundaries: We have limited this paper to study phase 2. While it is required that EU adopt 

the standard for it to take effect in Sweden, we also limited ourselves to look at responses 

from only EU countries.  

Method: The study was conducted using a qualitative method, where the empirical study 

consisted of 22 responses, which are available on the IASB´s website.  

Results and conclusions: The studies show that there are several different views on the 

IASB´s work on the Exposure Draft. Many organizations agree that they want a more 

principle-based standard but want more examples available which are again leaning towards a 

more rule-based standard. The conclusion is that the Exposure Draft is still seen as complex 

but not in the same sense as IAS 39. How IASB solves this problem will be interesting to 

follow.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Redovisning av finansiella instrument utgör ett viktigt och omfattande område i företagens 

redovisning. En av de största anledningarna till detta är att det finns stora värden placerade i 

finansiella tillgångar (Norberg 2009, s1). Finansiella instrument innefattar olika typer av 

värdepapper som handlas med på den finansiella marknaden. Exempel på finansiella 

instrument kan utgöras av aktier i aktiebolag, motsvarande andelsrätter i andra typer av 

företag, obligationer och penningmarknadsinstrument 
1
.  

 
Redovisning av finansiella instrument finns reglerad i framförallt IAS 32, Finansiella 

instrument: Klassificering, IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering och 

IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar. För att hantera finansiella instrument i 

redovisning krävs det att man behandlar såväl IAS 32 och IAS 39 som IFRS 7. Reglerna är 

omfattande och komplexa och innehar många tekniska svårigheter, är svårlästa och 

svårtolkade (Norberg 2009, s3). International Accounting Standard Board (IASB:s) 

ordförande David Tweedie säger:  

 

”IAS 39 är alldeles för komplex. Vi är fast beslutna att förenkla och förbättra 

IAS 39 genom att skapa en principbaserad standard. De som tror på att minska 

komplexiteten i redovisningsstandarderna har nu tillfälle att bana vägen framåt 

(Far SRS info nr 4 2008).”  

 

IASB har också förbundit sig till en konvergens mellan United States Generally Accepted 

Accounting Principles (US GAAP) och International Financial Reporting Standard (IFRS) 

avseende de krav som reglerar just finansiella instrument. Det finns idag många detaljerade 

skillnader mellan modeller för nedskrivning mellan dessa två regelverk. Detta gör det 

omöjligt att uppnå konvergens med grund i dessa befintliga krav (IASB 2009b, s6). 

Då IAS 39 ses som en komplex standard har IASB gjort flera försök till att förenkla 

standarden genom att förtydliga, ge riktlinjer och ta bort interna motsägelser. Trots detta 

arbete har användare av finansiell rapportering påpekat att IAS 39 är svår att förstå, använda 

och tolka. Påtryckningar har funnits att IASB att utveckla en ny standard om finansiella 

instrument i den finansiella rapporteringen som skall vara principbaserad och mindre komplex 

(IASB 2009a, s4). 

Financial Accounting Standards Board (FASB), som är den amerikanska organisationen som 

utger redovisningsstandarder, började redan 1986 med ett projekt för finansiella instrument 

med syfte att lösa fyra olika problem. Dessa problem var hur finansiella instrument skulle 

mätas, hur man skulle rapportera vinster och förluster, när en finansiell tillgång skulle ses som 

såld och när finansiella skulder skulle ses som reglerade, hur man skulle redovisa instrument 

designade för att överföra risk och hur man skulle urskilja skuldinstrument och eget 

kapitalinstrument. Sedan FASB startade detta projekt har flertalet standarder och andra 

utlåtanden om värdering av finansiella instrument utfärdats (IASB 2008, s8-9).  

                                                 
1
 Avanza Bank (u.å.). Tillgänglig:  

https://www.avanza.se/aza/depa/blanketter/risker.pdf [2011-02-11] 

https://www.avanza.se/aza/depa/blanketter/risker.pdf
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International Accounting Standards Committee, (IASC) som är föregångare till IASB, började 

sitt arbete med rapportering av finansiella instrument 1988. IASC utfärdade IAS 32 år 1995 

och IAS 39 år 1999. Dessa standarder har sedan dess genomgått ett antal förändringar för att 

förtydliga oklarheter (IASB 2008, s 8-9). 

IASB har länge vetat att ytterligare förändringar i standarden för finansiella instrument är 

nödvändiga (International Accounting Standards and International Accounting Standards 

Committee 2009a, s4). Den här gången gick planen ut på att man skulle göra en 

grundläggande förändring av problemen kring rapportering av finansiella instrument 

(International Accounting Standards 2008, s 9). Trots behovet av denna grundläggande 

omarbetning blev det inte som planerat förrän vi drabbades av den globala finanskrisen år 

2008 för att man då insåg att förändringar var nödvändiga och brådskande (IASB 2009a, s 4).   

Under 2008 kom man att arbeta med hur man skulle hantera frågor kring redovisningen av 

finansiella instrument som uppkom i samband med finanskrisen. IASB och FASB bildade en 

grupp som kom att kallas Financial Crisis Advisory group (FCAG). Målet med FCAG var att 

undersöka hur förändringar i den finansiella rapporteringen kunde öka investerares 

tillförlitlighet av den finansiella marknaden. Resultatet blev en rapport som släpptes under 

2009 där man rekommenderade att undersöka alternativ till den nuvarande 

redovisningsmodellen som gav mer framtidsinriktad information (IASB 2009a, s 4).    

G20, som består av EU och 19 andra länder, bildades 1997 med syfte att stabilisera den 

globala finansiella marknaden och främja ekonomisk tillväxt och utveckling 
2
. G20 arbetade 

under finanskrisen med den finansiella marknadens svagheter vilket ledde fram till 

rekommendationen att IASB bör agera redan i slutet av 2009 genom att förbättra och förenkla 

redovisningskraven för finansiella instrument. Även rekommendationer från internationella 

organ inkom och IASB bestämde sig för att följa de rekommendationerna som inkommit. 

IASB gick tillsammans med FASB ut med en tidsplan över hur en ändring skulle kunna 

genomföras (IASB 2009a, s 4).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Redovisare, revisorer samt användare av finansiella rapporter anser att standarden för 

finansiella instrument är komplex. IASB och FASB har fått påtryckningar från intressenter att 

de skall utveckla en ny standard för redovisning av finansiella instrument (IASB 2008, s4). 

IASB har dessutom konstaterat att den globala finansiella krisen visat på allvarliga brister 

med IAS 39 (IASB 2009b, s5). En orsak till komplexiteten är att finansiella instrument i sig är 

komplexa och begreppet finansiella instrument innefattar en vid variation av instrument 

(IASB 2008, s10). 

Komplexiteten som finns idag och i samband med redovisning av finansiella instrument beror 

dessutom på att det finns många olika sätt att värdera dessa instrument (IASB 2008, s4). En 

annan anledning till att det är ett problematiskt område är den ständiga utvecklingen på den 

finansiella marknaden. Det sker ständig utveckling av användningssätt vilket sätter stor press 

på regelverkets omfattning. Regelverket tenderar att snabbt bli föråldrat (Norberg 2009, s1).  

En långsiktig lösning på redovisningsproblematiken är att finna ett sätt att värdera alla 

finansiella instrument på samma sätt, där verkligt värde är den enda värderingsgrund som är 

passande för alla typer av finansiella instrument. Det finns dock hinder som måste lösas innan 

en verkligt värde redovisning kan appliceras generellt på alla typer av finansiella instrument. 

                                                 
2
 G-20 (u.å.). Tillgänglig: 

www.g20.org [2011-01-19] 

http://www.g20.org/
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Detta är dock ett omfattande och långtidskrävande arbete, IASB arbetar i dagsläget med ett 

första steg med syfte att minska dagens komplexitet (IASB 2008, s4). 

IASB lade fram ett förslag om att göra om IAS 32 och IAS 39 till IFRS 9 och genomförandet 

delades in i tre faser.  

Fas 1: Klassificering och värdering  

I juli 2009 publicerades förslaget till fas 1, Financial Instruments: Classification and 

Measurment som ett första steg till projektet att ersätta IAS 39. Vid detta skede 

uppmärksammade IASB att den globala finanskrisen avslöjade stora svagheter av den rådande 

standarden, IAS 39 (IASB 2009b, s4).  Fas 1 blev klar 28 oktober 2010 och flyttades över i 

sin nya utformning till IFRS 9. Standarden kommer att träda i kraft först 2013 som 

obligatorisk för de företag som omfattas av IFRS, dock är tidigare implementering av fas 1 

godkänd
3
. För att standarden ska komma att gälla i Sverige och övriga länder inom EU krävs 

dessutom att EU antar standarden, vilket ännu inte har skett (Marton, Lumsden, Lundqvist, 

Pettersson & Rimmel 2010, s14). 

 

Fas 2: Nedskrivning av finansiella tillgångar  

Exposure draft, vilket är ett förslag till ny standard avseende reglering av nedskrivning och 

upplupna anskaffningsvärden för finansiella instrument gjorda av IASB, för fas 2 släpptes i 

november 2009. Fram till 1 april 2011 var det möjligt att lämna kommentarer och synpunkter. 

Målet är att under andra kvartalet 2011 färdigställa fas 2 för en övergång till IFRS 9 
4
. 

 

Fas 3: Säkringsredovisning  

Under fjärde kvartalet 2010 Exposure draft fas 3 som finns tillgänglig för kommentarer och 

synpunkter. Målet är att även fas 3 ska vara klar i sin helhet under andra kvartalet 2011 för att 

gå över till IFRS 9 
5
 och att alla regler skall utfärdas genom utgivandet av IFRS 9. 

IASB har tillsammans med FASB beslutat att målet med det pågående projektet ska vara att 

byta ut de existerande regelverken i US GAAP och IFRS mot en gemensam standard med det 

gemensamma syftet att förenkla både för företagen som ska använda standarden och för 

användarna av den finansiella informationen. Det långsiktiga målet med den nya IFRS anses 

vara att alla finansiella instrument ska värderas till verkligt värde (Torgander 2006, s1). 

 

                                                 
3
IFRS (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fina

ncial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/Phase+I+-

+Classification+and+measurement.htm [2011-01-19] 

 

4
IFRS (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fina

ncial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39

+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm [2011-01-19] 

 
5
IFRS (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fina

ncial+Instruments+Recognitio/Phase+III+-+Hedge+accounting/Phase+III+-+Hedge+accounting.htm [2011-01-

19] 

 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/Phase+I+-+Classification+and+measurement.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/Phase+I+-+Classification+and+measurement.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+I+-+Classification+and+measurement/Phase+I+-+Classification+and+measurement.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+III+-+Hedge+accounting/Phase+III+-+Hedge+accounting.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Phase+III+-+Hedge+accounting/Phase+III+-+Hedge+accounting.htm


4 

 

IASB har i IFRS 9 försökt få en mer principbaserad syn istället för regelbaserad i målet till att 

utforma mindre komplexa regler. Anders Torgander (2006, s1) anser att om IAS 39 

renodlades till att i högre utsträckning bara innehålla grundläggande principer, utan de 

detaljerade regler som finns i dag som är motstridiga med principerna, skulle detta lösa många 

problem. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Vår frågeställning utifrån tidigare problemdiskussion är: 

Vilka attityder finns bland intressenter till förslaget till den nya standarden IFRS 9 avseende 

fas 2? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att se vad intressenter förväntar sig vid redovisning av finansiella instrument och vad 

det finns för attityder angående förslaget till IFRS 9 fas 2. 

 

1.5 Avgränsning 
 

Denna studie kommer behandla övergången från IAS 39 till IFRS 9. Övergången är indelad i 

tre faser varvid vi kommer behandla fas 2, nedskrivning. Övergången av fas 1 blev i oktober 

2010 klar för IFRS 9 och är behandlad i tidigare uppsatser varvid vi inte kommer gå in på 

denna fas. I slutet av 2010 släpptes Exposure draft för fas 3 som inte hunnits behandlas i den 

här studien.  

Vår största del av den empiriska undersökning kommer innefatta kommentarer utifrån 

Exposure Draft för fas 2 som finns att tillgå på IFRS Foundations och IASB:s webbsida.  

Vi har valt att avgränsa oss till svaren till Exposure Draft som inkommit från EU-länderna, 

delvis på grund av materialets omfattning och delvis på grund av att det är EU som 

bestämmer om IFRS 9 skall komma att tillämpas i EU:s medlemsländer. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen disponeras fortsättningsvis på följande sätt.  

I kapitel 2 förklarar vi uppsatsens process. Vi klargör våra val av undersökningsmetod och 

innebörden av tillförlitlighet, replikation och validitet. 

I kapitel 3 är vårt huvudsakliga syfte att gå igenom litteraturen som finns inom området för att 

få en bättre förståelse för hur en ny standard blir till och vilka delar som är viktiga för just fas 

2. För att få en förståelse för komplexiteten av finansiella instrument har vi även fokuserat på 

att beskriva vissa finansiella instrument.  

I kapitel 4 av vår uppsats syftar vi till att presentera de kommentarer som inkommit från olika 

intressenter till den nya standarden.  
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I kapitel 5 ska vi analysera resultaten från vår empiriska undersökning med hjälp av den 

teoretiska referensramen.  

I kapitel 6 ger vi svar på studiens frågeställning såväl som diskuterar materialet utifrån 

analysen i föregående kapitel. Till slut ger vi förslag på fortsatta studier.   
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2. Metod 
 

I kapitel 2 förklarar vi uppsatsens process. Vi klargör våra val av undersökningsmetod och 

innebörden av tillförlitlighet, replikation och validitet. 

De första stegen i forskningsprocessen har att göra med att vi bestämde oss för vad vi skulle 

undersöka som ännu inte har behandlats. När vi hittat ett intressant område tvingades vi 

komma fram till vad det aktuella problemet varit. Därefter undersökte vi vilken kunskap som 

redan fanns inom det aktuella området. Utöver den kunskap som redan fanns inom området, 

kunde vi slutligen bestämma oss för vad vi skulle undersöka (Patel and Davidson 1994, s 31).  

2.1 Insamling av information 
Det finns flera olika sätt att samla in information på som fungerar väl för att få den aktuella 

frågeställningen besvarad. Vi har använt oss av och läst befintliga dokument, läst befintlig 

litteratur som behandlar problemområdet och gjort attitydundersökningar bland berörda. 

Vilken teknik vi valt att använda oss av under arbetets gång har att göra med hur vi gjort 

bedömningen att ett visst specifikt tillvägagångssätt verkar ge bäst svar på våra frågor med 

hänsyn till den tid och de medel vi haft till vårt förfogande (Patel and Davidson 1994, s54). 

För att lättare förstå varför man kommer med ett nytt regelverk på området har vi 

inledningsvis försökt beskriva vissa typer av finansiella instrument och som regelverket 

kommer att behandla. För att på bästa sätt lyckas med detta har vi studerat nuvarande 

regelverk och försökt förstå varför det nu befintliga regelverket varit så svårt att förstå för de 

inblandade.  

Vi har även tittat på vilka finansiella instrument som avses och hur de fungerar. Detta för att 

försöka förstå hur värdet på tillgången rör sig fram och tillbaka med olika underliggande 

instrument de härrör ifrån.  Vi har tittat på hur ett antal sådana instrument fungerar och hur 

värdet på instrumentet kan fastställas utifrån olika nödvändiga parametrar. Med utgång i den 

här informationen började vi studera uttalanden och svar till den andra fasen av det nya 

regelverket som behandlar en av tre delarna på området. Ovanstående information har legat 

till grund för vår undersökning. Vi har genomfört olika datainsamlingar med grund i teorin 

och genom att ha undersökt verkligheten.  

Ett framgångsrikt sätt att bedriva den här typen av vetenskap är att man inte går utöver det 

man kan observera och helt enkelt ägnar sig till att bara observera den värld eller situation 

som avses (Hartman 2004, s104).  

2.1.1 Källkritik 
Vi har i varierande omfattning använt oss av dokument publicerade på Internet som källa då 

informationen bland annat i befintlig litteratur på området inte behandlar olika finansiella 

instrument som finns på marknaden på grund av den snabba utvecklingen av finansiella 

instrument. Vi har endast använt oss av de internetsidor vi anser vara tillförlitliga. Vi kan 

däremot inte garantera internetsidans varaktighet efter uppsatsens färdigställande då den 

snabba utvecklingen på området påverkar innehållet på den typen av sidor.   

 

2.2 Centrala begrepp inom forskningen 

2.2.1 Indikatorer 
En indikator kan utgöras av flera saker, det kan avse ord, uttryck, meningar eller hela grupper 

av meningar som anses fånga något väsentligt när det gäller vad som skall studeras. 
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Indikatorn utgör en betydelsefull utsaga som inom den här typen av forskning benämns som 

meningsbärande enhet. Det är en händelse som den beskrivs av forskaren eller som den 

beskrivs av de berörda personerna (Guvå and Hylander 2003, s 9). Vi har på bästa sätt försökt 

att återberätta och återge innehållet i de uttalanden och svar som ligger till grund för att 

bedöma olika attityder med hjälp av dessa indikatorer. 

Det finns olika krav på definitioner av de begrepp som används i vetenskapliga termer. De 

begrepp som inte är korrekt definierade gör att teorin som de är en del av blir ovetenskaplig. 

Några befintliga krav som anses avgörande för de aktuella definitionerna är att deras omfång 

är riktigt, att definitionen inte är vag, eller att de är tillräckligt specificerade (Hartman 2004, 

s123). 

 

2.3 Undersökningsdesign  

2.3.1 Tillförlitlighet, replikation och validitet  
 

I vår undersökning har just dessa begrepp varit centrala och därmed legat till grund för vår 

studie och samtidigt utgjort ett fundament under hela studiens gång. Tillförlitligheten rör 

frågan om resultaten från vår undersökning blivit samma om igen, om vi eller någon annan 

skulle genomföra den aktuella undersökningen igen genom att upprepa proceduren i 

undersökningen igen (Bryman 2002, s43).  Man kan uppnå tillförlitliga resultat på olika sätt. 

Ett sätt är att följa de regler som behandlar hur den typen av forskning bör genomföras, dels 

återgett den informationen vi fått från våra undersökningspersoner och presenterat den på ett 

tillförlitligt sätt. De berörda respondenterna skall ges möjlighet att studera vår tolkning för at 

kunna avgöra om vi gjort tolkningarna på ett korrekt sätt. (Bryman 2002, s258). 

Det är ibland vanligt att en forskare som precis genomfört en viss typ av undersökning väljer 

att göra den igen för att genom det säkerställa att resultaten från det första och andra försöket 

blir desamma (replikation). För att göra replikationen möjlig har vår forskning genomförts på 

ett sådant sätt att det finns möjlighet att upprepa den och genomföra den igen. (Bryman 2002, 

s43). Detta har vi uppnått genom att tydligt och noggrant beskriva och dokumentera hur vi 

gått tillväga under studiens gång. 

Validitet innefattar en bedömning om de slutsatser som vi genererat i vår studie hänger ihop 

eller inte. Begreppet innebär samtidigt att en förklaring måste också vara trovärdig (Bryman 

2002, s262). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar man skilja på kvantitativa och kvalitativa studier. 

En viktig huvudmetod som vi använt oss av genomgående under den kvalitativa forskningen 

är Ad hoc där vi fritt kombinerat mellan olika metoder för att skapa nödvändig mening i vårt 

material. Istället för att konsekvent tillämpa en viss standardmetod för analysen har vi alltså 

växlat fram och tillbaka mellan olika tekniker (Fejes and Thornberg 2009, s33).  

Eftersom vi inte haft möjlighet att frysa den sociala miljön som vi har undersökt, har det varit 

viktigt att dokumentera och beskriva hur våra tolkningar gått till. Den externa validiteten har 

varit viktig för oss för att vi skulle kunna uttala oss om våra resultat kunde gälla för samtliga 

berörda och inte bara för de få som ingått i vår aktuella undersökning (Bryman 2002, s44).  

En viktig aspekt inom den här typen av forskning är att man implementerar dels validitet och 

dels reliabilitet i de olika begrepp man använder sig av utan att förändra deras betydelse eller 

innebörd. (Bryman 2002, s257). 

2.3.2 Pålitlighet 
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En tillfredsställande pålitlighet betyder att vi har lyckats med att skapa en komplett och 

utförlig redogörelse för området vi behandlat vilken också skall göras tillgänglig och till 

förfogande för olika typer av intressenter. Det var samtidigt viktigt att vi utförligt 

dokumenterar alla faser under forskingsförloppet. Det innebär i korthet att vår 

problemformulering, våra anteckningar och utskrifter samt samtliga beslut vi tagit avseende 

vår analys av datainsamlingen, noga dokumenterats (Bryman 2002, s261).  

2.3.3 Äkthet 
 

Det finns likaså olika kriterier som måste uppfyllas för att forskningen skall få väsentlig 

autenticitet. Vi har uppnått en rättvis bild genom att vi återgett en rättvis bild av de grupper 

och organisationer vi studerat och de människor som vi berört i vår studie. Den pedagogiska 

autenticiteten bidrar till att olika personer och organisationer som på ett eller annat sätt 

medverkat i vår studie skall få en bättre bild av hur andra personer i liknande miljöer och 

liknande omgivning upplever den aktuella situationen (Bryman 2002, s261).  

2.4 Datakällor 

2.4.1 Sekundär data 
 

Sökandet efter dokument som varit relevanta för vår undersökning har varit en utdragen 

process. När vi hittat dokumenten har det varit ett krav att vi på ett engagerat sätt metodiskt 

analyserat och tolkat dessa så att vi på ett systematiskt sätt sedan kunnat utläsa väsentligheter 

som varit betydelsefulla för vår studie (Bryman 2002, s356). Viktiga bedömningskriterier som 

legat till grund i vår studie avseende de olika dokumentens kvalitet har bland annat varit 

autencitet och om materialet vi samlat in varit trovärdigt och om det kommer från en trovärdig 

källa. Ett trovärdigt dokument bör till en början vara utan fel eller förvrängningar och 

samtidigt kunna representera den kategori som det dokumentet tillhör. Samtidigt skall det 

finnas tillräcklig meningsfullhet i innehållet utan att läsningen blir otydlig eller svårbegriplig 

(Bryman 2002, s357).  

2.5 Vår strategi 
 

Inom den forskning vi behandlar skiljer man på kvalitativa och kvantitativa metoder. En 

viktig huvudmetod som vi använt oss av inom den kvalitativa forskningen har varit Ad hoc-

metoden där vi kombinerat fram och tillbaka mellan en eller ett par metoder, allt för att skapa 

en nödvändig mening i vårt material. (Fejes and Thornberg 2009, s33).  

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annorlunda och mer djupgående 

kunskap än den kunskap som ofta erhålls när man använder sig av kvantitativa metoder (Patel 

and Davidson 1994, s99). Vår ambition är att försöka förstå och även analysera helhetsbilden. 

Den kvalitativa bearbetningen utgörs också ofta av forskaren som genomfört studien och den 

tillhörande undersökningen (Patel and Davidson 1994, s100).  

De viktigaste stegen i en sådan undersökning utgörs i grunden från en generell frågeställning, 

vilken också utgjorts av våra forskningsfrågor i undersökningen. Vidare är det viktigt att vi 

valt rätt personer och organisationer för genomförandet av studien. De studerade måste kunna 

representera ett stort antal intressenter. När vi tagit del av befintliga dokument från berörda 

och väsentliga personer och organisationer inom ämnesområdet har vi kommit fram till en 

datainsamling av relevant data för vår forskning. Den preliminära datainsamlingen har låtit 

oss avgöra om vi behövt samla in ytterligare data eller om vi utifrån det insamlade materialet 

kunde gå vidare i nästa steg i studien och börja tolka (Bryman 2002, s252). 
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2.6 Urvalstekniker 
 

En god forskningspraxis är starkt förknippad med hur man väljer att göra urval så att det är 

representativt för populationen vilket man som forskare strävar efter att uppnå. Man kan välja 

mellan slumpmässigt urval eller sannolikhetsurval. Det finns forskning som präglas av icke-

sannolikhetsurval, det vill säga ett stickprov som inte valts ut med hjälp av några tekniker. Att 

välja det senare sättet beror ofta på att det anses svårt att få fram ett representativt urval för 

populationen (Bryman 2002 s97).  

2.6.1 Obundet slumpmässigt urval 
 

Vi har i vår undersökning av uttalanden använt oss av ett obundet slumpmässigt urval som är 

den vanligaste formen för ett sannolikhetsurval som samtidigt anses kunna representera 

populationen. Tekniken bygger på att varje enhet i populationen har lika stor chans (risk) att 

bli utvald som de övriga och alltså samma möjlighet att komma med i det aktuella urvalet som 

görs. Fördelarna med vårt sätt är flera. Det finns nästan inget utrymme för eventuella 

skevheter som kan utgöras av den mänskliga faktorn. Urvalet riskerar inte att vara angripet av 

subjektivitet hos den som gör urvalet, subjektiva bedömningar som till exempel att vissa varit 

av en viss, mer passande åsikt än andra (Bryman 2002, s104).  

Vi har bland 193 olika uttalanden valt att först aktivt sortera ut de uttalanden som inte 

härstammar från organisationer som finns i ett EU-land eller i Europa. Vi har alltså begränsat 

urvalet till europeiska länder geografiskt och de länder som är medlemmar i EU. Genom detta 

urval har vi sorterat bort ungefär hälften av den ursprungliga populationen. De som blivit kvar 

har vi numrerat i en tabell i kalkylprogrammet Excel och sedan har vi låtit Excel 

slumpmässigt ge oss en fjärdedel av dessa, ett antal som sedan skulle kunna representera 

populationen. Det har vi genomfört genom att låta Excel välja ett nummer mellan ett och 

hundra, 23 gånger. 

Efter att relevant och nödvändig data samlats in har vi börjat tolka densamma. Detta har lett 

oss vidare till svar på vår ursprungliga frågeställning som varit central för studien. Under den 

här fasen i studien har vi genomfört en teoriprövning som lett oss vidare till en specificering 

av frågeställningen och som också lett oss till våra resultat och slutsatser i undersökningen.  

I en kvalitativ undersökning är begreppen sensitiva, med detta menas att de inte definitiva. 

Begreppen som använts i studien har varit centrala och de har gett oss vägledning genom hela 

studien. Dessa begrepp har också förändrats under studiens gång (Bryman 2002, s255).  

2.7 Den kvalitativa ansatsens slutliga skede 
 

Våra resultat som vi fått från analysen av dokument har legat till grund för att försöka förklara 

situationer och eventuella avvikelser och utfall. Detta har vidare lett oss till en slutsats och en 

avslutande diskussion med konsekvenser av de uppnådda resultaten samt våra förslag till 

fortsatt forskning på det aktuella området 
6
.   

                                                 
6
 Muntlig källa, Gustavsson, E. 2010 
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3. Teoretisk referensram 
 

I kapitel 3 är vårt huvudsakliga syfte att redogöra för litteraturen som finns inom området för 

att få en bättre förståelse för hur en ny standard blir till och vilka delar som är viktiga för just 

fas 2. För att få en förståelse för komplexiteten av finansiella instrument har vi även fokuserat 

på att beskriva vissa finansiella instruments egenskaper. 

3.1 IASB:s process för framtagning av nya standarder 
 

IASB är och har varit den som dominerar utgivningen och bearbetningen av normer på 

redovisningsområdet (Johansson 2010 s.60). FASB är en amerikansk privat organisation inom 

redovisning som ger ut standarder som är avsedda att täcka de viktiga områden inom den 

externa redovisningen 
7
. Sedan 1970-talet har IASC bedrivit normgivningsarbete. Efter ökade 

krav på normgivarna skedde en omorganisering av IASC som då kom att byta namn till IASB. 

Under tiden normgivningen skedde utifrån IASC:s organisation kallas standarderna för IAS. I 

och med omorganiseringen och namnbytet är IAS-standarder som genomgått en förändring 

kallas dessa nu för IFRS. Likaså får standarder som utgetts av IASB beteckningen IFRS. 

IASB:s övergripande syfte är dessutom att utveckla IFRS (Marton et al. 2010, s7). 

Förloppet som leder fram till en ny IFRS börjar med att ett projektförslag inkommer från 

IASB styrelse, IFRS Advisory Board, en nationell normgivare eller någon annan part. IASB 

utvecklar därefter ett Discussion paper som skickas till vederbörande parter för att få 

kommentarer, en så kallad remiss. När kommentarerna är utredda publiceras en Exposure 

Draft, vilket är ett utkast till standarden. Intressenter har nu än en gång möjlighet till att lämna 

kommentarer. När alla kommentarer är analyserade publiceras den slutliga versionen i form 

av en ny standard, IFRS (Marton et al. 2010, s9-10). IFRS 9, fas 2 befinner sig nu i fas med 

Exposure draft och har 1 april 2011 avslutat eventuella möjligheter att lämna in kommentarer 

till Exposure Draft. Nästa steg är att gå vidare och fastställa en ny standard 
8
.  

3.1.2 EU:s process för antagande av IFRS 
 

För att standarden ska komma att gälla i Sverige krävs att EU antar en den nya standarden. 

När standarden är antagen av IASB går processen vidare hos EU. EFRAG som har till uppgift 

att tekniskt granska och kommentera innehållet är först ut. Därefter går processen vidare till 

berörda EU-kommittéer som diskuterar problem och lösningar med EFRAG. Efter detta 

översätts standarden till alla medlemsländernas språk för att EU-kommissionen ska kunna 

godkänna standarden (Marton et al. 2010, s14). Antas den nya förordningen av EU-

kommissionen blir standarden tillämplig i Sverige 
9
. En förordning är bindande och direkt 

                                                 
7
 FASB (u.å.). Tillgänglig: 

www.fasb.org/st [2011-01-19] 

 
8
 IFRS (u.å.). Tilgänglig: 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fina

ncial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39

+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm [2011-01-19] 

 
9
 Svenska Bankföreningen (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/755F94567E7B3BBCC12576D4005594EB [2011-02-18] 

http://www.fasb.org/st
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assets.htm
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/755F94567E7B3BBCC12576D4005594EB
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tillämplig vilket betyder att det blir en lag som omedelbart ska tillämpas av alla EU:s 

medlemsländer 
10

. Detta ska inte blandas ihop med direktiv där medlemslandets lagstiftare 

anpassar direktivet till medlemslandets egen lagstiftning. Vid direktiv finns alltid en tidsfrist 

för dess införlivande och börjar, till skillnad från en förordning, inte att gälla direkt 
11

.  

 

De normer som IASB tar fram och som sedan gäller passar att kallas för principbaserade. När 

en norm är principbaserad beror på att de rekvisit som avgör den aktuella redovisningsfrågan, 

är vaga. Det andra alternativet är att normerna istället är regelbaserade (Johansson 2010, s 77). 

 

3.2 Kvalitativa egenskaper 
 

Föreställningsramen är föremål för revidering vilket innebär att man har som mål att ersätta 

den befintliga föreställningsramen med en ny. I denna uppsats har vi använt oss utav den nya 

reviderade föreställningsramen när vi presenterar de kvalitativa egenskaperna (IASB 2010, s 

4)  

De kvalitativa egenskaperna är de egenskaper som gör informationen i de finansiella 

rapporterna mest användbara för befintliga och potentiella investerare, långivare och andra 

kreditgivare i dess beslutsfattande. Om den finansiella informationen skall användas måste 

den vara relevant och korrekt representerat. Nyttan av finansiell information är bäst då den är 

jämförbar, kontrollerbar, aktuell och förståelig. De grundläggande kvalitativa egenskaperna så 

kallade primära egenskaperna relevans och korrekthet (IASB 2010, s 16).  

 

3.2.1 Primära egenskaper 

3.2.1.1 Relevans 
Att olika beslutsfattare har tillgång till relevant information inför olika beslut är avgörande för 

det senare utfallet. Om man inte har tillgång till relevant information kan det få negativa 

konsekvenser vad beträffar investeringen. Finansiell information är kapabel till att göra en 

skillnad i beslutsfattande om den har prediktiva värden. Finansiell information har prediktiva 

värden om det kan användas som bidrag till processer som används av användarna för att 

försöka förutsäga framtida resultat. Finansiell information har bekräftande värde om den ger 

feedback om tidigare utvärderingar. Det prediktiva värdet och det bekräftande värdet av 

finansiell information hänger ihop med varandra. Upplysningar som har prediktiva värden har 

ofta även bekräftande värde (IASB 2010, s17).  

3.2.1.2 Korrekt bild   
En korrekt bild skall ha tre kännetecken: fullständig, neutral och fri från fel. Perfektion 

uppnås sällan men IASB har som mål att maximera de kvaliteterna så långt som möjligt. En 

fullständig skildring innebär att den innehåller all nödvändig information för en användare att 

                                                                                                                                                         
 
10

 Europeiska kommissionen (2010-12-09). Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_sv.htm [2011-02-18] 

 
11

 Europeiska kommissionen (2010-12-09). Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_sv.htm [2011-02-18] 

 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_sv.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_sv.htm
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förstå fenomenet, inklusive alla nödvändiga beskrivningar och förklaringar. En neutral 

skildring är utan bias i urvalet eller presentationen av finansiell information. En neutral 

skildring är inte manipulerad på så sätt att öka sannolikheten att finansiella informationen tas 

emot på ett mer positivt sätt. Fri från fel betyder inte att exakthet i alla avseenden utan betyder 

att det inte finns några fel eller brister i beskrivningen av fenomen (IASB 2010, s 18).   

3.2.2 Sekundära egenskaper 
 

Det finns ytterligare kvalitativa egenskaper med syfte att stärka användbarheten av 

information som är relevant och korrekt. Dessa är jämförbarhet, aktualitet, verifierbarhet och 

begriplighet (IASB 2010, s19).  

3.2.2.1 Jämförbarhet 
Användarnas beslut innebär att välja mellan olika alternativ som till exempel att avsluta en 

investering genom försäljning eller inneha en investering för fortsatt spekulation. Därför är 

information om ett rapporterande företag mer användbar om den kan jämföras med liknande 

information om andra enheter och med liknande information om samma enhet för en annan 

period eller annat datum (IASB 2010, s 20).  

3.2.2.2 Aktualitet  
Aktualitet innebär att ha informationen tillgänglig för beslutsfattare i tid för att kunna påverka 

deras beslut. Generellt sett är information mindre användbar ju äldre den är. Däremot 

fortsätter viss information att vara aktuell långt efter rapporteringsperioden eftersom vissa 

användare till exempel kan behöva identifiera trender (IASB 2010, s 21).  

3.2.2.3 Verifierbarhet 
Verifierbarhet hjälper till att försäkra användaren om att informationen rättvist representerar 

de ekonomiska fenomen den avser att återge. Verifierbarhet innebär att olika kunniga och 

oberoende observatörer kan komma att uppnå konsensus, men inte nödvändigtvis fullständig 

enighet och att en särskild skildring är en trogen återgivning (IASB 2010, s 20-21).  

3.2.2.4 Begriplighet 
Klassificera, karakterisera och presentera information klart och kortfattat gör informationen 

begriplig. Vissa fenomen är till sin natur komplexa och är inte lätt att göra begripliga. Genom 

att ta bort denna information från finansiella rapporter blir det lättare att förstå. Genom att 

göra detta skulle de finansiella rapporterna bli ofullständiga och därmed även missvisande. 

Finansiella rapporter är utformade för användare som har en grundlig kunskap om 

ekonomiska aktiviteter (IASB 2010, s21).  

 

3.2.3 Restriktioner 

3.2.3.1 Väsentlighet 
Information är väsentlig om ett utelämnande kan påverka beslut som användare fattar på basis 

av finansiell information i ett särskilt rapporterat företag. Väsentlighet är alltså en 

företagsspecifik aspekt av betydelse beroende på dess art eller omfattning, eller båda (IASB 

2010, s17). 

3.2.3.2 Kostnad 
Kostnaden är en övergripande restriktion på den information som kan tillhandahållas av den 

finansiella rapporteringen. Rapportering av finansiell information medför kostnader och det är 
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viktigt att dessa kostnader motiveras med fördelarna med rapporteringen av denna 

information.  

3.4 Redovisningsprinciper 
 

Redovisningsprinciper är sådana principer, grunder eller sedvänjor och regler samt den praxis 

som ett företag tillämpar vid upprättandet av finansiella rapporter (IAS 8 p.5). En 

redovisningsprincip är alltså en produkt av en viss tolkning som ett företag har gjort när man 

försökt att hitta lösningar på ett redovisningsproblem när de skapat sin externa redovisning 

(Johansson 2010, s 79). Det har på redovisningsområdet förts åtskilliga diskussioner om de 

standarder som IASB ger ut och som reglerar olika frågor bör vara regelbaserade eller 

principbaserade. De internationella standarderna som har en karaktär som kännetecknas av att 

vara baserad på principer, har blivit fler efter olika redovisningsmässiga skandaler där olika 

företag gått omkull och där felaktigheterna kunde härledas till bland annat brister i bolagens 

finansiella rapportering. Det amerikanska regelverket som är känt för att vara just 

regelbaserat, visade sig inte omfatta förklaringar till viss typ av problem i redovisningen som 

till en början verkade tillåtna eftersom de inte beskrevs som förbjudna (Johansson 2010, s 78).  

3.4.1 Principbaserat regelverk 
 

De normer som IASB tar fram ser ut att ha en viss karaktär. Det kan generellt sägas att dessa 

normer är principbaserade. Detta kännetecknas av att de väsentliga rekvisiten är vaga, en svag 

och samtidigt en nödvändig förutsättning för att ett visst förhållande ska inträda. Det kan leda 

till att olika lösningar på redovisningsproblem samt olika fall inom redovisningen skulle 

kunna subsumeras under den här regeln. En norm kan ha en typ av karaktär som gör det svårt 

att dra gränser vid eventuell tolkning, det gäller om regeln är principbaserad eller om den 

istället är regelbaserad. Det är således svårt att avgöra vid eventuell tillämpning när företagen 

skall upprätta sin redovisning (Johansson 2010, s77). Forskare säger att det viktigaste är att 

den ekonomiska innebörden av en given händelse ska bidra med vägledning i de finansiella 

rapporter och standarsättare. Principbaserad standard representerar den bästa vägen till att 

uppnå detta syfte (Chair, Bartov, Fairfield, Hirst, Iannaconi, Mallett, Schrand, Skinner & 

Vincent 2003 s2).  

 

3.4.2 Regelbaserat regelverk 
Som n utfyllnad till det principbaserade regelverket finns det även regelbaserade regelverk, så 

att alla områden och situationer omfattas. Här krävs det ett klart rekvisit som alltså leder till 

klara påföljder. Det här leder till att man vid eventuell tolkning av innebörden kommer fram 

till att den aktuella frågan inte finns reglerad och man kan då tillämpa ett motsatsslut vilket 

kallas e contrario slut. De regelbaserade normerna behöver också viss tolkning eftersom all 

information om alla tänkbara situationer och scenarion samt alla oklara situationer inte 

regleras i skrift. (Johansson 2010, ss 77-79). Ett regelbaserat regelverk lämnar inga utrymmen 

för bedömningar eller oklarheter. Jämförbarhet är i stort sett en klar aspekt vid regelbaserat 

regelverk, dock finns frågetecken när det gäller relevansen då det frångår den underliggande 

ekonomiska innebörden (Chair et al. 2003 s 2).  

Det har på senare tid skapats ett ökat intresse för de principbaserade normerna efter olika 

redovisningsstandarder. Bolagen har i dessa situationer följt det amerikanska regelverket som 

är regelbaserat och som av många uppfattas innebära att om en viss händelse är tillåten såvida 

den inte är förbjuden (Johansson 2010, s 78). 



14 

 

Det har dock visat sig att detaljerade standards inte kan möta utmaningen av en komplex och 

snabbt förändrad finansiell värld. Detaljerade standarder blir sannolikt föråldrade eller icke 

kompletta vid tiden för publicering och användande (Chair et al. 2003 ss 2-3). 

 

3.5 Definitioner av det finansiella instrumentet 

3.5.1 Definitioner 
 

Vi kommer nedan att återge några definitioner som har betydelse för vår undersökning 

”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en 

finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett 

egetkapitalinstrument i ett annat företag (IAS 32 p. 11).”  

 

”En finansiell tillgång är varje tillgång i form av 

a) Kontanter,  

b) Egetkapitalinstrument i ett annat företag, 

c) Avtalsenlig rätt att  

- Erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, eller 

- Byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under 

villkor som kan vara förmånliga för företaget, eller 

d) Avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna 

egetkapitalinstrument och är  

- Ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller 

kan bli förpliktigat att erhålla ett variabelt antal av företagets egna 

egetkapitalinstrument, eller 

- Ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än 

genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång 

mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. I detta 

syfte ingår inte i ”företagets egna egetkapitalinstrument” inläsbara 

finansiella instrument som är klassificerade som egetkapitalinstrument 

enligt punkterna 16A och 16B, instrument som ålägger företaget att vid 

likvidation överlämna en proportionell andel av företagets nettotillgångar 

till en annan part och som klassificeras som egetkapitalinstrument enligt 

punkterna 16C och 16D, eller instrument som i sig själva är avtal om 

framtida erhållande eller erläggande av företagets egna 

egetkapitalinstrument (IAS 32 p.11).” 

 

”En finansiell skuld är varje skuld i form av  

a) Avtalsenlig förpliktelse att  

- Erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller 

- Byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under 

villkor som kan vara oförmånliga för företaget, eller  

b) Avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna 

egetkapitalinstrument och är 

- Ett instrument som inte är ett derivat och som medföra att företaget är eller 

kan bli förpliktigat att erlägga ett variabelt antal av företagets egna 

egetkapitalinstrument, eller 
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- Ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än 

genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång 

mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. I detta 

syfte ingår inte i ”företagets egna egetkapitalinstrument” inlösbara 

finansiella instrument som är klassificerade som egetkapitalinstrument 

enligt punkterna 16 A och 16 B, instrument som ålägger företaget att vid 

likvidation överlämna en proportionell andel av företagets nettotillgångar 

till en annan part och som klassificeras som egetkapitalinstrument enligt 

punkterna 16 c och 16 D, eller instrument som i sig själva är avtal om 

framtida erhållande eller erläggande av företagets egna 

egetkapitalinstrument (IAS 32 p. 11).” 

 

3.6 Olika typer av finansiella instrument 
 

”Derivat är komplexa finansiella produkter som bidragit till finanskrisen” 
12

. Detta menar 

Europeiska kommissionen. Handeln med derivat har exploderat de senaste tio åren och den 

globala marknaden uppgår nu till hundratals biljarder euro. Europeiska kommissionen menar 

att man innan den finansiella krisen bröt ut underskattade riskerna. Under finanskrisen 

kollapsade flera banker på grund av gränsöverskridande handlingar 
13

.  

För att förstå den komplexa standarden, IAS 39, måste man föst förstå de komplexa 

finansiella instrumenten och dess innebörd. För att göra detta väljer vi först att översiktligt 

beskriva vad som ligger till grund för utvecklingen av dessa finansiella instrument.  

3.6.1 Derivat 
 

”Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal som faller inom denna 

standard med samtliga tre nedanstående kännetecken 

a) Dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven räntesats, priset på ett 

finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, 

ett kreditbetyg eller ett kreditindex eller annan variabel (som ibland kallas 

”underliggande” variabel), 

b) Det krävs ingen inledande nettoinvestering eller en inledande nettoinvestering 

som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan 

väntas reagera på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer, och  

c) Det regleras vid en framtida tidpunkt (IAS 39 p. 9).” 

 

Värdepapper vars värde beror på priset på en underliggande tillgång, som till exempel räntor 

eller olja kallas derivat 
14

. Under benämningen derivat går terminer, optioner och warranter 

som är exempel på finansiella instrument. Med optioner kan man köpa eller sälja ett 

värdepapper, till ett förutbestämt pris under en förutbestämd tidsperiod. Med en termin kan 

köpa eller sälja ett värdepapper till ett förutbestämt pris, men vid en förutbestämd tidpunkt. 

                                                 
12

 Europeiska kommissionen (u.å.). Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm [2011-04-02] 

 
13

 Europeiska kommissionen (u.å.). Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm [2011-04-02] 

 
14

 Europeiska kommissionen (2009-10-22). Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm [2011-04-02] 

http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm
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Med en option har man möjlighet att välja om man vill utnyttja rättigheten att köpa eller sälja 

det underliggande värdepappret inom överenskommen tid. Terminsaffären är däremot 

bindande för både säljare och köpare. En warrant är en börsnoterad lång option där man kan 

investera i en akties värdeförändring utan att köpa själva aktien. Man kan göra vinst på 

förväntad aktiekursrörelse, såväl uppgång vilket kallas köpwarranter, som nedgång vilket 

kallas säljwarranter 
15

. 

3.6.2 Warranter 
 

Warranter ger innehavaren med ett litet kapital möjlighet till mycket hög avkastning. Den som 

är aktiv i sina affärer kan få enorm utväxling på sina placeringar. Både i uppgång och i 

nedgång kan Warranternas värde förändras mycket snabbt. Warranter är således en 

högriskplacering och precis som en aktie är en warrant ett börsnoterat värdepapper. Warranter 

är dock konstruerade på så sätt att ge innehavarens placering en maximal hävstång 
16

. 

Hävstångsvärdet kan användas för att jämföra aktieköp med en warrant. Hävstångsvärdena 

kan variera på både warranter och optioner vilket resulterar i att man kan tjäna lika mycket 

pengar om man satsar en mindre summa pengar om hävstången är bättre än vid ett köp med 

en högre summa pengar men med lägre hävstång 
17

. 

3.6.3 Optioner 
 

Optionshandel ger möjlighet till mycket hög avkastning samtidigt som det är viktigt att veta 

att riskerna är mycket högre än vid direkt köp av de underliggande aktierna. En aktieoption är 

ett kontrakt som garanterar innehavaren rätten att sälja eller köpa den underliggande aktien till 

ett förutbestämt pris, på eller före ett bestämt datum. Optionerna handlas i regel i så kallade 

kontrakt. Kontraktet har en begränsad löptid och representerar ett visst antal underliggande 

aktier 
18

.  

Det finns två olika optionskontrakt; köp- och säljoptioner. En köpoption ger köparen 

rättigheten att köpa det underliggande instrumentet till ett förutbestämt pris på eller före ett 

bestämt datum. En säljoption ger köparen rättigheten att sälja det underliggande instrumentet  

 

                                                 

 

15
 Swedbank (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/optioner-och-terminer/index.htm [2011-02-21] 

 

16
 Handelsbanken (u.å.). Tillgänglig: 

http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Warranter-minis-och-turbos/Warrantskolan/[2011-02-

21] 

 
17

 Avanza Bank (u.å.). Tillgänglig: 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=9 [2011-02-21] 

 

18
 Avanza Bank (u.å.). Tillgänglig: 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=1 [2011-02-21] 

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/optioner-och-terminer/index.htm
http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Warranter-minis-och-turbos/Warrantskolan/%5b2011-02-21
http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Warranter-minis-och-turbos/Warrantskolan/%5b2011-02-21
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=9
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=1
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till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum 
19

. 

om priset på det underliggande instrumentet är högre än lösenpriset för köpoptionen eller om 

priset på det underliggande instrumentet är lägre än lösenpriset för säljoptionen sägs en option 

vara "in-the-money". Om optionen  däremot är "at-the-money" betyder det att lösenpriset och 

dagspriset på det underliggande instrumentet är detsamma. Är en option  "out-of-the-money" 

är lösenpriset högre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en köpoption och 

lägre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en säljoption. (Ibid) 

Optioner fungerar på olika sätt beträffande tid för inlösen. Det finns två olika typer av 

optioner som styr detta, europeiska och amerikanska optioner. En europeisk option är ett 

optionskontrakt där inlösen enbart kan ske på slutdagen medan den amerikansk optionen kan 

lösas in när som helst under dess löptid. I Sverige är aktieoptioner av amerikansk karaktär 

medan OMX-optioner är av europeisk karaktär (Ibid). 

Det är uppfattningar om det underliggande instrumentets prisrörelser  som styr handeln av 

optioner. Om man tror att en aktie skall gå upp i värde, kan man köpa en köpoption på den 

underliggande aktien i stället för att köpa själva aktien. På detta sätt kan man med sin insats, 

själva premien, göra en vinst på en eventuell kursuppgång 
20

.  

Realvärdet är det underliggande instrumentets marknadspris minus lösenpriset för en 

köpoption. För en säljoption är däremot realvärdet lösenpriset minus marknadspriset på det 

underliggande instrumentet. Realvärdet kan som lägst vara noll. Skillnaden mellan en options 

marknadsvärde och dess realvärde kallas tidsvärde. Detta värde kan och det kan aldrig vara 

negativt utan kan som lägst vara noll 
21

. 

Robert C. Merton, Myron s. Scholes utvecklade en modell som underlättar värdeberäkningen 

av optioner och fick år 1997 Alfred Nobels ekonomipris för denna prestation. Formeln som 

utvecklats anger ett pris på en europeisk köpoption genom att ta olika aspekter under 

beaktning. Man tar i modellen hänsyn till både priset på det underliggande instrumentet, 

volatiliteten på samma instrument, pengars tidsvärde och den återstående tiden innan den 

aktuella optionen förfaller. 

3.6.4 OMX Bull och Bear certifikat 
 

Tror man på en uppgång eller en nedgång av marknaden är Bull & Bear certifikat något man 

bör använda. Bull certifikat ger vinst när marknaden stiger och Bear certifikat ger vinst när 

marknaden faller 
22

.  

                                                 
 
19

 Avanza Bank (u.å.). Tillgänglig: 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=1 [2011-02-21] 

 

20
 Avanza Bank (u.å.). Tillgänglig: 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=9 [2011-02-21] 

 
21

 Avanza Bank (u.å.). Tillgänglig: 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=298 [2011-02-21] 

 

22
 Hansdelsbanken (u.å.). Tillgänglig: 

http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Bull--Bear [2011-02-21] 

 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=1
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=9
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=298
http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Bull--Bear
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Bull & Bear certifikat ger en daglig hävstång på två eller tre gånger satsat kapital. Detta 

innebär att värdeförändringar i Bull & Bear certifikaten är mycket större än förändringen på 

själva marknaden. Hävstången i dessa certifikat beräknas på daglig basis. Över en längre 

period kommer avkastningen i Bull & Bear certifikaten dock inte bli hela periodens 

avkastning multiplicerat med två eller tre. Det kommer däremot bli ett resultat av summan av 

de dagliga förändringarna under perioden 
23

.  

 

3.7 Värdering av finansiella instrument 
 

Kategori Värdering i balansräkning Vinster/Förluster 

Finansiell tillgång värderad till verkligt 

värde via resultaträkningen Verkligt värde Via resultatet 

Investeringar som hålles till förfall 

Upplupet 

anskaffningsvärde … 

Lånefordringar och kundfordringar 

Upplupet 

anskaffningsvärde … 

Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde I övrigt totalresultat  

Finansiell skuld värderad till verkligt 

värde via resultaträkningen Verkligt värde Via resultatet 

Övriga finansiella skulder 

Upplupet 

anskaffningsvärde … 

Tabell 1: Kategorisering av finansiella instrument. Källa: Marton et al. (2010) 

 

Teoriansatsen innebär att finansiella instrument ska värderas till verkligt värde vilket inte är 

lika självklart när man läser IAS 39. Som huvudregel värderas finansiella instrument till 

upplupet anskaffningsvärde och kan därmed bli föremål för nedskrivning vid 

värdeförändringar. Finansiella instrument blir således värderade på olika sätt beroende på 

syftet med innehavet (Norberg 2009, s 6). I dagens regelverk, IAS 39, finns fyra 

klassificeringskategorier av finansiella instrument och två olika värderingsmetoder. 

 

Värdering till verkligt värde enligt IAS 39 

1. ”En finansiell tillgång/skuld som innehas för handel och uppkom i huvudsyfte 

att säljas eller återköpas på kort sikt. 

2. Finansiella tillgångar som kan säljas det vill säga tillgångarna identifieras som 

att de kan säljas men inte går att klassificeras enligt övriga punkter (IAS 39 p 

9).” 

 

Värdering till upplupet anskaffningsvärde enligt IAS 39 

                                                 
23

 Handelsbanken (u.å.). Tillgänglig: 

http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Bull--Bear/Vardet [2011-02-21] 

 

http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/start/Bull--Bear/Vardet
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3. ”En investering som hålls till förfall, dör den finansiella tillgången innehas 

med avsikt till förfall. 

4. Lånefordringar och kundfordringar ör finansiella tillgångar som har fastställda 

betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad (IAS 39 p 9).”  

 

Värdering till verkligt värde enligt IFRS 9 

IASB anser nu i sitt förslag till IFRS 9 att verkligt värde är den lämpligaste 

värderingsprincipen och företaget måste värdera alla finansiella instrument till verkligt värde 

om det finansiella instrumentet inte uppfyller båda villkor för redovisning till upplupet 

anskaffningsvärde. Vid första redovisningstillfället ska finansiella instrument alltid värderas 

till sitt verkliga värde (IASB 2009c, § 5.2.1). 

  

Värdering till upplupet anskaffningsvärde enligt IFRS 9 

Ett finansiellt instrument ska uppfylla två förutsättningar för att värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Den finansiella tillgången har enbart grundläggande skuldegenskaper, det 

vill säga, avtalsvillkor som ger upphov till betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 

utestående kapitalbeloppet vid specificerade tidpunkter och den finansiella tillgången hanteras 

på basis av instrumentets kontraaktuella avkastning (IASB 2009d, s 8). 

3.8 Verkligt värde 
Vekligt värde definieras som ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en 

skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 

av att transaktionen genomförs” (IAS39 p. 9). Förespråkare för verkligt värde värdering 

menar att verkligt värde ger en ökad relevans för användare av finansiell information (Power 

2010, s9). En viktig anledning till detta är att det tillgodoser aktieägarnas behov bättre än vad 

andra värderingsmetoder gör. Aktieägarna blir på så sätt uppdaterade på dagens värden av 

företaget (Barlev and Haddad 2003, s12). Barlev & Haddad menar dessutom att verkligt värde 

värdering är mer fördelaktigt än anskaffningsvärde då verkligt värde fångar förändringar i 

prisnivån och ökar företagets och ledarskapets effektivitet. Verkligt värde ger dessutom större 

öppenhet vilket innebär att den finansiella informationen ger en sann och komplett 

information om företagets aktiviteter och dess finansiella position (Barlev and Haddad 2003, 

s15). Nackdelar med verkligt värde värdering anses vara att det inte är lika objektivt som 

anskaffningsvärden. Marknadsvärden ses ofta som långt ifrån perfekta värden och 

manipulationsrisken ses som högre vid värdering till verkligt värde. En annan nackdel är att 

resultaträkningen kan bli mer svårtolkad. Värdeförändringar vid värdering till verkligt värde  

går genom resultaträkningen vilket skapar resultatförändringar som inte säger något om 

företagets intjäningsförmåga vilket är negativt för bland annat vinstprognoser (Edenhammar 

2004, ss1-2).  

 

3.9 Nedskrivning av finansiella instrument 
 

”Ett företag ska vid varje rapportperiods slut bedöma huruvida om objektiva 

omständigheter föreligger som tyder på att en finansiell tillgång eller en grupp 

av finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Om sådana omständigheter 

föreligger ska företaget tillämpa punkt 63 (för finansiella tillgångar som 

redovisas till upplupet anskaffningsvärde), punkt 66 (för finansiella tillgångar 

som redovisas till anskaffningsvärde) eller punkt 67 (för kategorin finansiella 
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tillgångar som kan säljas) för att fastställa beloppet för en eventuell 

nedskrivning (IAS 39 p 58).” 

”En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett 

nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva 

omständigheter för en nedskrivning till följd av att en eller flera händelser 

inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) 

och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade 

framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella 

tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Det kan vara omöjligt att 

identifiera en enda, åtskild händelse som orsakade nedskrivningsbehovet. 

Istället kan den kombinerade effekten av flera händelser ha orsakat 

nedskrivningsbehovet. Förluster som väntas till följd av framtida händelser, 

oavsett hur sannolika de är, redovisas inte. Objektiva omständigheter som 

tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar har ett 

nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer tillgångens 

ägare till del angående följande förlusthändelser 

a) Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären, 

b) Ett avtalsbrott, så som utebliven eller försenade betalningar av räntor eller 

kapitalbelopp, 

c) Beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som 

sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift som 

långivaren annars inte hade övervägt, 

d) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell 

rekonstruktion, 

e) Upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella 

svårigheter, eller 

f) Observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar minskning av de 

uppskattade framtida kassaflödena från en grupp av finansiella tillgångar sedan 

dessa tillgångar redovisades första gången, trots att minskningen ännu inte kan 

identifieras som hörande till någon av de enskilda finansiella tillgångarna i 

gruppen (IAS 39, p 59).” 

 

Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt IAS 39 p. 63 

”Om det finns objektiva belägg som visar att det uppkommit ett 

nedskrivningsbehov för kategorin lånefordringar och kundfordringar eller 

kategorin investeringar som hålls till förfall som redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde, beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan 

tillgångens redovisade värde och nuvärdet av det uppskattade framtida 

kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat) 

diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta (det 

vill säga den effektiva ränta som beräknades vid det första 

redovisningstillfället). En tillgångs redovisade värde ska skrivas ned antingen 

direkt eller via ett avsättningskonto. Nedskrivningsbeloppet ska redovisas i 

rapporten över totalresultat (IAS 39 p. 63).”  

 

 

 

Finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde enligt IAS 39 p. 66 
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”Om det finns objektiva belägg för att en nedskrivning ska göras för ett 

onoterat egetkapitalinstrument som inte redovisas till verkligt värde eftersom 

dess verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, eller för ett 

derivat som är kopplat till och måste regleras genom leverans av ett sådant 

onoterat egetkapitalinstrument, beräknas nedskrivningsbeloppet som 

skillnaden mellan den finansiella tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 

uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till aktuell marknadsavkastning 

för en likartad finansiell tillgång. Sådana nedskrivningar ska inte återföras 

(IAS 39 p. 66).”  

 

Finansiella tillgångar som kan säljas enligt IAS 39 p. 67 

”När en minskning i det verkliga värdet för en finansiell tillgång kategoriserad 

som att den kan säljas har redovisats mot övrigt totalresultat och det finns 

objektiva belägg för att en nedskrivning av tillgången ska göras, ska den 

ackumulerade förlust som har redovisats mot övrigt totalresultat 

omklassificeras från eget kapital till resultatet som en 

omklassificeringsjustering även om den finansiella tillgången inte har tagits 

bort från rapporten över finansiell ställning (IAS 39, p. 67).” 

 

3.10 Nedskrivningsmetod enligt det nya regelverket 
Den nu gällande standarden för redovisning av finansiella instrument, IAS 39, bygger på en 

modell baserad på uppstådda förluster. IASB föreslår nu en ny värderingsmodell som baseras 

på förväntade framtida kassaflöden för finansiella skulder och andra finansiella tillgångar som 

inte värderas till verkligt värde. Detta till skillnad från FASB som låter fler instrument 

värderas till verkligt värde. Uppskattningar i den nya modellen är baserade på sannolikheter 

av varje möjlig händelse. Förväntade kassaflöden kan uppskattas individuellt eller kollektivt 

förutsatt av de har samma karaktär av kreditrisk.  I denna nya modell är en effektiv räntesats 

identifierad som sedan diskonterar det förväntade framtida kassaflödet, vilket inkluderar 

förväntade framtida kreditförluster. Genom denna metod blir rapporterade ränteintäkter 

mindre än under förra modellen som baserades på uppstådda förluster. Den nya modellen 

betyder även att förekomsten av en förlusthändelse, där förluster som först var förväntade och 

det inte finns några ändringar i dessa förväntningar, kommer inte plötsligt påverka vinst eller 

förlust så som det har gör enligt nuvarande modeller (Gillard 2010, ss 1-2).      
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4. Empirisk undersökning 
 

I kapitel 4 syftar vi till att redovisa resultaten av de svar som inkommit från olika intressenter 

till Exposure Draft. Detta blir sedan utgångspunkten för vår analys och diskussion.  

4.1 Utvalda företag 
 

IASB har genom Exposure Draft ställt 12 stycken frågor avseende utformning av IFRS 9 med 

hänsyn till förändrade redovisningsregler avseende värdering till upplupet anskaffningsvärde 

och nedskrivning av finansiella instrument. Vi har utgått från dessa frågor i vår empiriska 

undersökning. Utifrån inkommande svar till IASB har vi valt ut 23 stycken organisationer 

inom EU och tittat på hur dessa ställer sig till Exposure Draft. Svaren till Exposure Draft vi 

nedan använder oss av finns publicerade på IASB:s hemsida
24

. De företag vi har valt att titta 

närmare på presenteras nedan:  

Institute der Wirtschaftsprüfer, (IDW) är ett institut för offentliga revisorer i Tyskland. 

IDW är en privat organisation som inrättas för att tjäna sina medlemmars intressen och som 

består av både tyska revisorer och revisionsföretag. IDW har som roll att representera de 

yrkesmässiga intressena hos sina medlemmar på nationell och internationell nivå, ge 

utbildning till revisorer och ge stöd i tekniska frågor i arbetet för revisorer 
25

.  

Belgian accounting standards board, (BSAB) är en Belgisk nationell normgivare 
26

.  

The Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, (ICAC) är ett institut för 

redovisning och revision och är ett oberoende organ knutet till ministeriet för ekonomi och 

skatter i Spanien 
27

.  

European Financial Reporting Advisory Group, (EFRAG) är en privat organisation som 

hjälper europeiska kommissionen med att godkänna standarder utförda av IASB genom att ge 

råd om den tekniska kvaliteten 
28

.  

Associazione Bancaria Italiana, (ABI) är en italiensk bankförening som skyddar och främjar 

de intressen som finns inom bank- och finanssektorn 
29

.  

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V., (DGRV) är en tysk organisation 

som samordnar framställning av intressen inom företagsekonomi, redovisning och revision 
30

.  

                                                 
24

IFRS (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Fina

ncial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39

+Financial+Instruments+Recog/Exposure+Draft+and+Comment+Letters_DV/Comment+Letters/Comment+Lett

ers.htm [2011-04-20] 

 
25

 IDW (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp [2011-03-23] 

 
26

 Docstoc (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.docstoc.com [2011-03-23] 

 
27

 Icac (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=2 [2011-03-23] 

 
28

 Efrag (u.å.). Tillgänglig:  

http://www.efrag.org/content/default.asp?id=4103 [2011-03-23] 

 
29

 Abi (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.abi.it/ [2011-03-23] 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Exposure+Draft+and+Comment+Letters_DV/Comment+Letters/Comment+Letters.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Exposure+Draft+and+Comment+Letters_DV/Comment+Letters/Comment+Letters.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Exposure+Draft+and+Comment+Letters_DV/Comment+Letters/Comment+Letters.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/Financial+Instruments+Impairment+of+Financial+Assetseplacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recog/Exposure+Draft+and+Comment+Letters_DV/Comment+Letters/Comment+Letters.htm
http://www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp
http://www.docstoc.com/
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The Institute of Chartered Accountants of Scotland, (ICAS) är världens första 

professionella organ för revisorer och har sitt säte i Scotland 
31

. 

Insituto Iberoamericano de mercados de valores, (IIMV) är ett organ som inrättats för att 

främja utvecklingen av värdepappersmarknaden, främja harmoniseringen och dess arbete 

mellan tillsynsmyndigheter.  

Dexia är en europeisk bank som fokuserar främst på marknaderna i Belgien, Luxemburg, 

Turkiet och Frankrike 
32

.  

Association française des entreprises privées, (AFEP) är en förening vars medlemmar 

utgörs av de flesta av de stora företagen i Frankrike 
33

.   

Investment Management Association, (IMA) är en branschorganisation i Storbritannien. 

IMAs roll är att företräda näringslivets intressen 
34

.  

Institute of International Finance, (IIF) är världens enda globala sammanslutning av 

finansiella institutioner. Organisationen startade för att möta de förändrade behoven i 

finansvärlden. Medlemmarna inkluderar de flesta av världens största affärsbanker och 

investmentbanker 
35

.  

The European Swedish Bankers Group, (ESBG) representerar medlemsföretagen gentemot 

myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt.  Bankföreningens 

medlemmar är banker samt finansbolag och bostadsinstitut (hypoteksbolag) som ingår i 

bankkoncernerna 
36

.   

Ernst & Young, (EY) är en global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och 

redovisning. Drivkraften är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld de verkar i för att 

uppnå sin fulla potential 
37

. 

PwC är en av världens största leverantörer av revision, skatt, och företagskonsulttjänster. De 

finns i 154 länder 
38

. 

                                                                                                                                                         
 
30

 Dgrv (u.å.). Tilgänglig: 

http://www.dgrv.de/en/aboutus.html [2011-03-23] 

 
31

 Icas (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.icas.org.uk/site/cms/contentchapterview.asp?chapter=2 [2011-03-23] 

 
32

 Dexia (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.dexia.com/e/discover/profile.php [2011-03-23] 

 
33

 Wikipedia (u.å.). Tilgänglig: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_fran%C3%A7aise_des_entreprises_priv%C3%A9es [2011-03-23] 

 
34

 Investmentsfunds (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.investmentfunds.org.uk/ [2011-03-23] 

 
35

 Iif (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.iif.com/about [2011-03-23] 

 

36
 Svenska Bankföreningen (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/pages/ombank.html [2011-03-23] 

37
 Ernst & Young (u.å.). Tillgänglig; 

http://www.ey.com/SE/SV/About-us [2011-03-23] 

38
 PwC (u.å.). Tillgänglig:  

http://www.ey.com/SE/sv/Services/Assurance/Revision-och-redovisning
http://www.ey.com/SE/sv/Services/Tax/Skatt
http://www.ey.com/SE/sv/Services/Transactions/Transaction-Advisory-Services
http://www.ey.com/SE/sv/Services/Advisory/Advisory_Overview
http://www.ey.com/SE/sv/Services/Assurance/Revision-och-redovisning
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/pages/ombank.html
http://www.ey.com/SE/SV/About-us
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Volkswagen, (VW) har sitt huvudkontor i Tyskland och är världens största biltillverkare vilka 

ägs av Porsche Holding 
39

.  

Organismo Italiano di Contabilita, (OIC) är den italienska normgivaren på 

redovisningsområdet 
40

.  

Association of chartered certified accountants, (ACCA) är en global organisation för 

yrkesverksamma revisorer 
41

.   

Association of Danish mortage Bank, (ADMB) är en branschorganisation för danska 

hypoteksbanker 
42

.   

London society of chartered accountants, (LSCA) är en professionell medlemsorganisation 

med över 136 000 auktoriserade revisorer runt om i världen som medlemmar 
43

.  

The quoted companies alliance, (QCA) representerar små och medelstora företag noterade 

på börsen i Storbritannien. QCA är en oberoende icke-vinstdrivande organisation 
44

.  

Febelfin är en federation för den belgiska finansiella sektorn och agerar som en bro mellan 

dess medlemmar och intressenter på nationell och europeisk nivå 
45

.  

Consideration of British Industry, (CBI) är en organisation för brittiska företag för frågor 

på nationell och internationell nivå. CBI arbetar med den brittiska regeringen och 

internationella lagstiftare 
46

. 

 

4.2 Kommentarer till Exposure Draft 
 

4.2.1 Värdering till upplupet anskaffningsvärde, paragraf 3-5 
Förslaget syftar till att ge information om den effektiva avkastningen på finansiella tillgångar 

och skulder genom att fördela ränteinkomster eller ränteutgifter över den förväntade 

                                                                                                                                                         
http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml [2011-03-23] 

39
Volkswagen (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/de/the_group.htmlhttp://www.volkswagenag.com/vwag/v

wcorp/content/de/the_group.html [2011-03-23] 

40
 Fondazioneoic (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92[2011-03-23] 

 
41

 Acca (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.accaglobal.com/about/ [2011-03-23] 

 
42

 Realkreditrådet (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.realkreditraadet.dk/About_us/Our_profile.aspx [2011-03-23] 

 
43

 Icaew (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.icaew.com/en/about-icaew/who-we-are [2011-03-23] 

 
44

 Qca (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.theqca.com/about-us/ [2011-03-23] 

 
45

 Febelfin (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.febelfin.be/febelfin/nl/about/ [2011-03-23] 

 
46

 Cbi (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.cbi.org.uk/ndbs/staticpages.nsf/staticpages/Aboutcbi/index.html?OpenDocument [2011-03-23] 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Porsche_Holding
http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml
http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/de/the_group.htmlhttp:/www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/de/the_group.html
http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/de/the_group.htmlhttp:/www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/de/the_group.html
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livslängden av det finansiella instrumentet. Vidare är tanken att man redovisar förväntade 

händelser istället för redan uppkomna händelser (IASB 2009a, s 7).  

 

Fråga 1 

Anser ni att syftet med upplupet anskaffningsvärde som beskrivs i Exposure Draft är 

tydligt? Om syftet inte är tydligt, hur skulle ni beskriva syftet och varför? 

 

De flesta organisationer anser syftet är tydligt beskrivet. ESBG stödjer syftet som bättre 

återspeglar de kreditrisker som finns inneboende i de instrument som klassificerats i kategorin 

för upplupet anskaffningsvärde.  

ACCA anser att syftet verkar tydligt vad beträffar räntebärande tillgångar. Syftet verkar dock 

mer passande för banker men är mindre tillämplig på andra tillgångar som andra 

kommersiella företag är förknippade med. Upplupet anskaffningsvärde kommer att utgöra en 

stor del av det förväntade kassaflödet.  

EY är kritiska och skriver att det uttalade syftet inte verkar återspegla målet med mätning av 

upplupet anskaffningsvärde. Syftet är att bidra med information om den effektiva 

avkastningen på en finansiell tillgång eller finansiell skuld genom att fördela ränteintäkter 

eller räntekostnader över den förväntade livslängden på det finansiella instrumentet. Genom 

att tillämpa tillvägagångssättet som beskrivs i Exposure Draft kan stora vinster eller förluster 

redovisas som ett resultat av de justeringar som uppkommer på grund av nya uppskattningar i 

det förväntade kassaflödet. Det blir således en biprodukt av att tillgångar omvärderas. 

ADMB anser att beskrivningen av syftet är tydligt. Organisationen föreslår även att det bör 

införlivas i målet och syftet att man kan använda sig av olika metoder, dels förväntade 

kassaflöden dels avtalsenliga kassaflöden vid tillämpningen.  

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet.  

Dexia anser det finns en inkonsekvens mellan syftet för värdering till upplupet 

anskaffningsvärde och vad som sägs i Exposure Draft, paragraf 3 till 5. Enligt Dexia är syftet 

att ge användare av finansiella rapporter relevant och användbar information om förväntat 

kassaflöde. Detta är inte klart i Exposure Draft och de föreslår därför att lägga till detta som 

syfte i den slutliga standarden.  

EFRAG anser att syftet med upplupet anskaffningsvärde är tydligt. Man anser dock att man 

kan förtydliga förklaringen på ”effektiv avkastning” genom att understryka att nuvarande 

kassaflödesinformationen är baserad på framtida förväntade kassaflöden.  

Fråga 2 

Anser ni att syftet med upplupet anskaffningsvärde som beskrivs i Exposure Draft är 

lämplig för denna kategori av värdering? Om syftet inte är lämpligt, varför? Vilka 

syften skulle ni föreslå och varför? 

CBI anser att syftet Exposure Draft inte är lämpligt i sin nuvarande form för exempelvis 

kundfordringar. Däremot anses det lämpligt för lån och obligationer.  

ISS som organisation tycker att det mål som finns beskrivet i Exposure Draft är lämpligt för 

värdering till upplupet anskaffningsvärde. Samtidigt oroar sig organisationen för en eventuell 

tillämpning av värdering till upplupet anskaffningsvärde på kortfristiga fordringar. De inser 

innebörden av att den effektiva avkastningen på de finansiella tillgångarna är av mindre 
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betydelse eftersom de kortfristiga fordringarna som inte innehas för att generera ränteintäkter 

och nedskrivning i samband med den typen av fordringar ses som en kostnad i företaget. ISS 

anser vidare att målet med upplupet anskaffningsvärde är att bidra med information om den 

effektiva avkastningen vilket bör krävas när sådan information är relevant och betydelsefull.  

Även om ESBG tycker att detta är ett steg i rätt riktning tycker organisationen att syftet med 

Exposure Draft bättre skulle uppfyllas om man tog hänsyn till följande faktor. Målet med 

upplupet anskaffningsvärde bygger på de initiala förväntningarna gällande kassaflödet över 

den förväntade livslängden för den finansiella tillgången eller det finansiella åtagandet. Detta 

synsätt tycks innebära att man använder en effektiv ränta för varje finansiell tillgång som 

bygger på den ursprungliga uppskattningen av förväntade kreditförluster. Det är nästintill 

omöjligt att bedöma det enskilda beloppet och tidpunkten för förväntade förluster. Slutligen 

skriver organisationen att för att motverka eventuella sammanblandningar mellan verkligt 

värde och upplupet anskaffningsvärde rekommenderar man att standarden beskriver att en 

särskild kreditrisk används för att mäta just upplupet anskaffningsvärde.  

ACCA tycker att målet förefaller klart men endast i samband med räntebärande tillgångar. 

Upplupet anskaffningsvärde kommer att utgöra en stor del av de förväntade kassaflödena trots 

att den också kan omfatta de spridda framtida kostnader och transaktionskostnader, avgifter 

och premier som inte ingår i dessa kassaflöden.  

EY skriver att det uttalade syftet inte verkar återspegla målet med värdering till upplupet 

anskaffningsvärde. Syftet är att bidra med information om den effektiva avkastningen på en 

finansiell tillgång eller finansiell skuld genom att fördela ränteintäkter eller räntekostnader 

över den förväntade livslängden på det finansiella instrumentet. Genom att tillämpa 

tillvägagångssättet som beskrivs i Exposure Draft, kan stora vinster eller förluster redovisas 

som ett resultat av de justeringar som uppkommer på grund av nya uppskattningar i det 

förväntade kassaflödet. Det blir således en biprodukt av att tillgångar värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. 

PwC skriver i sitt uttalande att syftet med det upplupna anskaffningsvärdet enligt utkastet är 

lämpligt. Däremot håller PwC inte med om det förslag i Exposure Draft att endast den första 

uppskattningen av förväntade kreditförluster är spridd över den förväntade livslängden för de 

finansiella tillgångarna och samtliga ändringar som denna uppskattning redovisas i 

resultaträkningen direkt. 

VW stöder i allmänhet erkännanden av nedskrivningar av finansiella instrument när de 

förväntas istället för när de uppkommer. IASB bör klargöra att en nedskrivning skall 

redovisas endast när en nedskrivning är sannolik och inte oavsett om den uppkommit. Även 

om de är överens om de allmänna principerna stöder VW inte den föreslagna 

värderingsmetoden. För icke-finansiella institut är det tillvägagångssättet alldeles för 

komplext och inte i linje med aktuella affärsmodeller.  De ger ingen relevant information om 

exempelvis kundfordringar eller normala bankkonton. Det ger heller ingen information om 

långfristig utlåning som inte ingår i företagets ordinarie verksamhet. Även för finansiella 

institutioner är modellen inte behaglig. Tillvägagångssättet i allmänhet är alldeles för 

komplext och kommer att leda till betydande kostnader i samband med genomförandet.   

BSAB anser att syftet med upplupna kostnader är lämpliga för den värderingskategori, 

förutom när det gäller kortfristiga kundfordringar. För kortfristiga kundfordringar är effektiv 

avkastning ofta irrelevant information då dessa finansiella instrument är relaterade till den 

operationella verksamheten i företaget och bör behandlas som sådan. För vissa företag kan 

detta dock vara relevant och BSAB föreslår därför att sådan information ska vara med om det 

är relevant ur ett användarperspektiv.  
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IIMV anser att ett av målen för upplupet anskaffningsvärde bör vara att ge information om 

den effektiva avkastningen på ett finansiellt instrument det vill säga fördelningen av intäkter. 

De tror även att målet är att tillhandahålla information om de framtida kassaflöden som 

kommer att uppstå från det finansiella instrumentet och inverkan på dess värdering i 

balansräkningen.  

EFRAG delar den uppfattningen att ett av syftena med upplupet anskaffningsvärde bör vara 

att ge information om den effektiva avkastningen på ett finansiellt instrument. När det gäller 

finansiella tillgångar anser de att den effektiva avkastningen bäst representeras av att fördela 

ränteintäkter separat från de initiala förväntade kreditförlusterna.  EFRAG anser att syftet 

dessutom bör vara att ge information om framtida kassaflöden som kommer att uppstå från 

det finansiella instrumentet.  

 

4.2.2 Värderingsprinciper, paragraf 6-10 
Upplupet anskaffningsvärde skall beräknas enligt effektivräntemetoden. Upplupet 

anskaffningsvärde är nuvärdet av det förväntade kassaflödet över den återstående livslängden 

av det finansiella instrumentet diskonterat med den effektiva räntan.  

IAS 39 behandlar upplupet anskaffningsvärde som en handbok för hur man ska värdera 

snarare än definiera. Förslaget till IFRS bygger på ett mer principbaserad tillvägagångssätt 

och eliminerar viss guidning till värdering (IASB 2009a, s8).  

 

Fråga 3 

Delar ni uppfattningen om hur Exposure Draft är utarbetat med betoning på 

värderingsprinciper åtföljt av vägledning för tillämpning men som inte inkluderar 

implementeringsvägledning eller illustrativa exempel? Om ni inte delar vår uppfattning, 

varför? Hur skulle ni vilja att standarden var utarbetad istället och varför? 

 

ISS stödjer en principbaserad modell och anser att användbar och relevant information för att 

förstå mål och principer bör flyttas till huvudtexten i den slutliga standarden snarare än att den 

förklaras som det ser ut nu.  

ESBG håller med om att styrelsen ska ha ett principbaserat synsätt. Den nya standarden bör 

ge företag möjlighet att kapitalisera på egen kreditrisk. Situationer kan skilja sig åt företag 

emellan, speciellt mellan bankverksamhet och icke bankverksamheter. En vägledning för 

tillämpning bör därför inte vara för normativ och bör möjliggöra operativa tillvägagångssätt 

som anpassats för deras affärsmodell och system. 

ACCA stödjer en principbaserad standard och samtycker till de föreslagna tillvägagångsättet. 

Man skulle kunna lägga till några exempel i Basis for Conclusions för att ytterligare klargöra 

eventuella konsekvenser av den föreslagna modellen.  

EY instämmer med betoning på värderingsprinciper och med införandet av kompletterande 

vägledning vid kommande tillämpning. Man bör ange i vägledning för tillämpning hur 

kassaflöden bör uppskattas med tanke på att det inte finns någon etablerad praxis för att göra 

det över hela tillgångens livslängd.  Detta kan jämföras med fastställande av verkliga värden 

där det inte heller finns någon etablerad praxis. Risken är annars att variationen mellan olika 

tekniker kommer att variera avsevärt, vilket skulle minska jämförbarheten av rapporterna. Det 

är annars troligt att tillsynsmyndigheter kommer vilja täppa till den luckan vilket skulle 

resultera i stora skillnader i synsätt mellan länder.  
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PwC stödjer en principbaserad metod vid normgivning och anser att de föreslagna principerna 

bör kompletteras med vägledning i den utsträckning det är nödvändigt beroende på den 

komplexitet som råder på området. Flera förslag har lämnats till lösning, bland annat 

frikoppling av ränteintäkter och förväntade uppskattningar av förluster, samt att man skiljer på 

bra redovisning och dålig redovisning. Organisationen tycker att det är ett bra förslag och 

stödjer den fortsatta utveckling.  

VW stödjer inte hur standarden nu är formulerad. VW instämmer i att det ibland skulle vara 

passande med vägledning på statlig nivå istället för att komma med vägledning i standarden, 

för att hålla den mer lättläst. Så länge sådan vägledning är obligatorisk bör detta snarare vara 

ett undantag än en regel. Man spenderar nu mer tid i att bläddra i standarden än på att läsa den 

vilket inte är behagligt. Vidare samtycker VW inte till att standarden utarbetats utan tillräcklig 

vägledning speciellt när man skall hantera en sådan komplex modell, är detta avgörande för 

organisationens förståelse.  

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet.  

QCA skriver att eftersom den nya nedskrivningsmodellen innebär en betydelsefull förändring 

tror man att det vore lämpligt att ge vägledning med upplysande exempel som skulle hjälpa 

företagen i övergången till den nya modellen. 

IDW belyser komplexiteten i den föreslagna modellen och menar att detaljerande exempel 

skulle vara till hjälp för finansiella och icke finansiella företag. Detta skulle främst vara rörlig 

ränta, enstaka finansiella tillgångar (i motsats till homogena portföljer) och övergången till 

den nya metoden. Man anser att dessa exempel bör åtföljas men inte vara en del av 

standarden.  

BSAB anser att med tanke på komplexiteten i den föreslagna modellen, är det inte tillräckligt 

med illustrativa exempel. Vidare tar exposure draft inte upp tillräckligt med operationell 

vägledning och BSAB menar att detta inte kan vara syftet med principbaserad redovisning.  

ICSA anser att det inte är lämpligt med ytterligare vägledning i standarden. 

IIMV anser att på grund av komplexiteten bör många fler vägledningar och exempel läggas 

till den slutliga standarden.  

Dexia tycker att IASB fokuserar för mycket på att få en principbaserad standard vilket innebär 

att IASB är rädda för att ge utförliga exempel i paragraferna. Dexia tycker därmed att det 

saknas illustrativa exempel. 

AFEP håller med om att modellen för upplupet anskaffningsvärde ska vara principbaserat 

utan för många exempel. De tror att olika organisationer i olika sektorer har olika 

affärsmodell och behöver tolka standarden utefter detta varvid en principbaserad standard är 

det bästa.  

ICAC håller generellt sett med om hur exposure draft är utformat. Dock finns relevant och 

användbar information i Basis for Conclusions som bör tas med även i den nya standarden. 

Man saknar dessutom illustrativa exempel och menar att dessa förslag har som syfte att ge en 

heltäckande IFRS och minska tolkningsproblem i implementeringen i syfte att uppnå 

jämförbarhet.  

IMA anser att utkastet inte innehåller principer utan istället regler om hur man ska beräkna 

upplupet anskaffningsvärde. Illustrativa exempel är alltid bra.  

DGRV supportrar en principbaserad standard men menar att värderingsprinciperna i Exposure 

Draft redan är för normativa.  
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Fråga 4 

Delar ni uppfattning om de värderingsprinciper som föreslås i Exposure Draft? Om ni 

inte delar denna uppfattning, vilka värderingsprinciper delar ni inte uppfattning om och 

varför? 

Finns det några andra värderingsprinciper som bör tilläggas? Om så är fallet, vilka är 

dessa och varför borde de bli tillagda? 

 

ISS som organisation håller med om IASB-modellen begreppsmässigt har en del förtjänta 

meriter genom att skapa en länk mellan prestationsmätning, risk, prissättning och redovisning. 

Organisationen skriver vidare att de är medvetna om att om modellen antas skulle den 

förväntade förlustmodellen medföra betydande kostnader och en lång period av 

genomförande med tanke på de betydande förändringar som krävs för finansiella system, 

särskilt inom sektor för finansiella tjänster.  

ESBG tycker att de nuvarande mätningsprinciperna som reglerar uppskattade framtida 

förluster kan reducera en tidsmässig diskrepans mellan erkännandet av kreditriskpremien som 

ingår i räntan till låntagaren och erkännandet av relaterade kreditförluster. Man tror vidare att 

de föreslagna värderingsprinciperna skulle förbättra presentationen av den inverkan som en 

kreditrisk har på intäkter som genereras under hela löptiden för en finansiell tillgång till 

upplupet anskaffningsvärde.  

PwC är enat om att upplupna kostnader bör spegla ström av inflöden beträffande 

kassaflödesberäkningar inklusive kreditförluster och insatsvaror i samband med första 

redovisningstillfället. PwC tror vidare att det kan vara bra för styrelsen att se över Exposure 

Draft och fokusera på den förväntade förlusten som den ledande principen som kan uppfyllas 

genom en förväntad kassaflödesmodell eller andra metoder.  

ADMB stödjer den modell som IASB föreslagit, förväntade förluster gentemot inträffade 

förluster. Organisationen föreslår vidare att det bör vara möjligt att fördela förväntade 

förluster till kassaflöden enligt enkla fördelningsnycklar, till exempel linjärt eller i enighet 

med de principer som tillämpas internt inom institutionerna. Vidare föreslår organisationen att 

värdejusteringar till följd av förlustskattningar bör fördelas över den återstående kredittiden. 

Slutligen föreslår man en mätmetod som bygger på förväntade förluster för det kommande 

året enligt förslaget som föreslås för avskrivningsprinciper. Enligt bankens uppfattning skulle 

det vara vilseledande för användarna av de finansiella rapporterna till att omfatta endast de 

reviderade uppskattningarna av eventuella förluster och inte de förväntade justeringar när man 

mäter den här typen av finansiell skuld.  

VW stöder i allmänhet erkännanden av nedskrivningar av finansiella instrument när förluster 

förväntas istället för när de uppkommer. Styrelsen bör klargöra att en nedskrivning skall 

redovisas endast när en nedskrivning är mer sannolik än inte oavsett om den uppkommer. 

Även om VW är överens om de allmänna principerna stöder VW inte den föreslagna 

värderingsmetoden. För icke-finansiella institut är tillvägagångssättet alldeles för komplext 

och inte i linje med aktuella affärsmodeller.  De ger ingen relevant information om 

exempelvis kundfordringar eller normala bankkonton. Det ger heller ingen information om ej 

löpande utlåning som inte ingår i företagets ordinarie verksamhet. Även för finansiella 

institutioner är modellen inte behaglig. Tillvägagångssättet är i allmänhet  alldeles för 

komplext och kommer att leda till betydande kostnader i samband med genomförandet. 

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 
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förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet.  

QCA skriver att de känner oro när det gäller användningen av sannolikhetsvägda förväntade 

värden. Man tror att metoden kommer att resultera i extra arbete för alliansens medlemmar 

vilka i allmänhet har begränsade redovisningsresurser tillgängliga. Man föreslår att lämna 

metoden för uppskattning till beredare av årsredovisningen vilket skulle ge mer tillförlitliga 

mätningar som reflekterar verksamheten. 

Febelfin är oense med de principer som anges i Exposure Draft. De påpekar dock att de stöder 

en utveckling av en nedskrivningsmodell som inte baseras på verkligt värde. De stödjer likaså 

en utveckling från en modell för redan inträffade förluster mot en modell för förväntade 

förluster. 

CBI svarar att de stöder förlaget att överväga osäkra framtida händelser (kreditförluster) 

eftersom detta bättre skulle återspegla förväntade framtida kassaflöden och det skulle även bli 

mer relevant för användare av de finansiella rapporterna. Med tanke på att många företag nu 

får mycket mer investeringar i marknadsnoterade värdepapper som hör till den upplupna 

anskaffningsvärdekategorin, föreslår man att styrelsen bör överväga ett alternativ med 

värdeförändringar till verkligt värde vilket skulle undanröja sådana tester.  

IDW anser att i den slutliga standarden bör det framgå om de förväntade värdena i en 

kassaflödesanalys baseras på sannolikhetsvägda möjliga utfall och om de inkluderar scenorion 

med de värsta utfallen.  En komplex fråga är i vilken utsträckning ledningens uppskattningar 

måste justeras om observerbara uppgifter skiljer sig avsevärt från ledningens uppskattningar.  

IDW föreslår ytterligare vägledning i frågan.  

BSAB välkomnar det nya tillvägagångssättet att använda kassaflödesmodellen. Dock är 

bedömningar av framtida kassflöden subjektiva och önskar därmed en ökad öppenhet.  

ICSA håller med om värderingsprinciperna i teorin men menar att det blir svårt att tillämpa i 

praktiken. 

Dexia supportrar en nedskrivningsmodell som inte baseras på verkligt värde och en övergång 

från en modell där man beräknar förluster som uppstått mot en modell med förluster man 

förväntar sig. Detta för att bland annat minska subjektiviteten. Man stödjer däremot inte 

IASB:s försök till modellen för förväntade förluster och dess underliggande principer då dessa 

är för komplexa.  

AFEP tror att principen om förväntade förluster som beskrivs i exposure draft kan vara svåra 

att tillämpa i praktiken. De föreslår därför en alternativ förväntad förlustmetod där man till 

exempel i den nya nedskrivningsmodellen inte ändrar den nuvarande definitionen av upplupet 

anskaffningsvärde eller uträkningen av den effektiva räntan. Man önskar också att förväntade 

förluster ska beräknas på en portföljnivå och man ska tillåta öppna portföljer.  

 

4.2.3 Presentation och upplysning, paragraf 11 och 12 
Ett förslag är framlagt angående presentation och upplysning i relation till hur finansiella 

instrument är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Målet är att ge information som 

tillåter användaren av finansiella rapporter att bedöma den finansiella effekten av 

ränteinkomster och ränteutgifter och kvaliteten av finansiella tillgångar och dess kreditrisk. 

Det nya förslaget betonar att det är viktigt att förklara den övergripande effekten på dess 

prestation och finansiella positionen för användaren av finansiella rapporter. Man vill 

uppmuntra till att föra en diskussion kring orsakerna till både den övergripande effekten men 

även interaktion mellan olika aspekter (IASB 2009a, s 9).  
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Fråga 5 

Är beskrivningen av syftet med presentation och öppenhet i relation till finansiella 

instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde i Exposure Draft tydligt? Om 

beskrivningen inte är tydlig, hur skulle Ni beskriva syftet och varför? 

Anser ni att syftet med presentation och öppenhet i relation till finansiella instrument 

värderade till upplupet anskaffningsvärde som beskrivs i Exposure Draft är lämpligt? 

Om det inte anses lämpligt, varför? Vilka syften skulle ni istället föreslå och varför? 

 

ISS som organisation anser att det föreslagna målet bör vara tydligt kopplat till 

värderingsmålen.  

ESBG tycker att beskrivningen av målet för klassificering och upplysningar i förhållande till 

finansiella instrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde är väl formulerade och 

tydliga. Organisationen håller med IASB:s förslag till att fastställa ett mål för presentation och 

offentliggörande. För att uppfylla de mål som finns angivna i punkt 11 anser man att 

informationen bör ledas av principer istället för genom ett tillhandahållande av den checklista 

som finns beskriven i punkt 12. Enheterna skall lämna upplysningar om kreditrisker som är 

förenliga med det sätt de hanterar och bedömer sin kreditexponering för interna och reglerade 

behov.  

ACCA tycker att presentationen kommer att vara lämplig för exempelvis banker men mindre 

lämpliga för kommersiella företag vars huvudsakliga finansiella tillgångar utgörs av 

kundfordringar. Det skulle vara lämpligt att kompensera förväntade kreditförluster mot 

ränteintäkter i deras fall. IASB måste fastställa om den typen av företag bör dra av förväntade 

kreditförluster från inkomster från sålda varor eller för utföra tjänster och ha förändringarna 

redovisade separat. 

PwC skriver att de båda målen avseende klassificering och upplysningar som anges i ED 

möjliggör för användare att bedöma den ekonomiska effekten av ränteintäkter och 

räntekostnader samt kvaliteten på de finansiella tillgångarna inklusive kreditrisk. 

Organisationen anser att målet är tydligt och lämpligt.  

VW håller inte med den föreslagna strategin. Den strategi som är inriktad på finansiella 

institut passar inte affärsmodellen hos icke-finansiella institut där ränteintäkter normalt inte 

ingår i den normala verksamheten.  

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet.  

CBI svarar att beskrivningen av målet inte är klart. Det bör samordnas bättre med de mål som 

formulerats i punkt 3 genom att man först fokuserar på den effektiva avkastningen. Ett företag 

skall utforma och lämna upplysningar som hjälper användarna av de finansiella rapporterna 

att bedöma den faktiska avkastningen, samt de ekonomiska effekterna av ränteintäkter och 

kostnader samt kvaliteten på de finansiella tillgångarna och deras kreditrisk.  

BSAB anser att kraven om öppenhet och presentation är endast relevant för finansiella 

instrument värderade till upplupet anskaffningsvärdeoch således inte för kortfristiga 

fordringar.  

EFRAG anser att det föreslagna syftet bör vara tydligt kopplat till syftet med värderingen. I 

vissa fall, speciellt för kortfristiga fordringar som innehas av icke-finansiella institutioner, är 

presentation och öppenhet inte lämpligt.  
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DGRV anser språket är utformat till finansiella institutioner och inte icke-finansiella 

institutioner.    

 

4.2.4 Presentation, paragraf 13 
IASB vill ha ett antal punkter man ska följa vid utlåtanden om intäkter vilka är: 

 de totala ränteintäkterna ska räknas ut efter den effektiva räntemetoden innan man tar 

med förväntade förluster i beräkning 

 effekten av att allokera de förväntade kreditförluster, vilka ska presenteras som avdrag 

från den totala ränteintäkten  

 nettot av ränteintäkter 

 vinster och förluster som resultat av förändringar i beräkningar i relation till finansiella 

tillgångar och skulder som är värderade med upplupet anskaffningsvärde samt  

 räntekostnader beräknade utifrån effektivräntemetoden   

Förslaget är utfärdat på så sätt att ge en öppenhet av de olika faktorer som påverkar 

ränteinkomster, ränteutgifter och uppleva justeringar från omarbetade uppskattning av 

kassaflödet (IASB 2009a, s10).   

 

Fråga 6 

Håller ni med om de föreslagna presentationskraven? Om ni inte håller med, varför? 

Vilken presentation skulle Ni föredra istället och varför? 

 

ISS håller inte med de föreslagna presentationskraven, för icke-finansiella institutioner. När 

det gäller kortfristiga kundfordringar föreslår man en annan presentationsmodell. 

Uppskattningar bör alltid presenteras på ett och samma sätt i rapporten över totalresultatet 

oavsett om de avser första redovisningstillfället eller rapportering av senare perioder.  Därför 

bör inte uppskattningar av de förväntade kreditförlusterna presenteras som en nedsättning av 

fakturabeloppet.  

ESBG är överens om att de förväntade kreditförlusterna skall redovisas som en minskning av 

bruttointäkterna vilket inkluderar kreditriskpremien för låntagarna. IASB måste ta hänsyn till 

att bankerna fortfarande måste tillhandahålla en räntemarginal innan effekterna av en 

kreditrisk. Därför bör presentationskraven för räntemarginalen och effekterna av en kreditrisk 

lämnas flexibla. Ett företag bör ha rätt att presentera följande på separata rader: ränteintäkter, 

räntekostnader, räntemarginalen, förväntade nedskrivningar, räntemarginalen efter förväntade 

nedskrivningar, inverkan av förändringar i uppskattningar av de förväntade förlusterna och 

slutligen förluster.  

ACCA tycker att presentationen som anges i punkt 13 kommer att vara lämplig för 

exempelvis banker, men mindre lämpliga för kommersiella företag vars huvudsakliga 

finansiella tillgångar utgörs av kundfordringar. Detta skulle vara lämpligt att kompensera 

förväntade kreditförluster mot ränteintäkter i deras fall. IASB måste fastställa om den typen 

av företag bör dra av förväntade kreditförluster från inkomster från sålda varor eller för utföra 

tjänster och ha förändringarna separat redovisade. 

PwC samtycker till de föreslagna presentationskraven och noterar att de är förenliga med 

presentationen i Exposure Draft. Organisationen tror att fördelningen av de förväntade 

förlusterna är en integrerad del i intäktsredovisningen och därför bör förväntade 

kreditförluster också återspeglas i ränteinkomsterna. Man tror vidare inte att det bör finnas 
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skillnader i presentationer av de finansiella uttalandena mellan den första uppskattningen av 

kreditförluster och eventuella justeringar till följd av en förändring i denna uppskattning.  

QCA skriver att det inte är nödvändigt att lägga fram en sådan detaljerad nivå för deras 

medlemmar i rapporten över totalresultatet. Det kan räcka med att man presenterar räntenettot 

i rapport över totalresultat och en avstämning av dessa nettosiffror inklusive förväntade 

kreditförluster och förändringar i uppskattning i noterna till de finansiella rapporterna. Detta 

gäller särskilt företag som inte har några betydande ränteintäkter eller räntekostnader. Utöver 

detta anser inte organisationen att den föreslagna presentationen av förväntade kreditförluster 

eller vinster och förluster till följd av förändringar i uppskattningar, skulle vara lämpliga för 

icke-finansiella tjänsteföretag.  

Förslaget kräver två uträkningar, en med framtida kreditförluster och en utan. Detta skapar en 

ökad arbetsbörda för företagen och att man dessutom tvingas presentera delar av sina interna 

beräkningar leder till konkurrensnackdelar. Detta anser IDW kan vara särskilt skadligt för 

specialiserade finansiella institutioner.  IDW anser dessutom att öppenheten kräver för mycket 

information och anser att man bör ompröva nödvändigheten av de presenterade kraven.  

BSAB instämmer att det föreslagna kravet ger en öppenhet men menar återigen att det inte är 

relevant för kortfristiga fordringar. ICSA menar att kraven är lämpliga för finansiella 

institutioner men inte för icke-finansiella institutioner då deras huvudsakliga finansiella 

tillgång är kundfordringar. 

Dexia håller med om förslaget att separat visa ränteinkomster och förväntade kreditförluster. 

De håller däremot inte med om presentationen av effektiva räntan som således inte bör vara 

med i beräkningarna till kreditförluster.  

AFEP menar att IASB inte behandlar frågan om intäkter och kundfordringar. I de fall då 

intäktsgenererande kundfordringar anser de att nuvarande praxis för rapportering av 

bruttointäkter och presentera kreditförluster som en företagsutgift snarare än en minskning av 

inkomsterna är väl beskrivna och ger mer användbar information. Detta bör därför 

upprätthållas för kundfordringar då det primära syftet med den finansiella tillgången inte är att 

generera ränteintäkter.    

ICAC anser att kraven för presentation kan vara för betungande för vissa enheter. För dessa 

enheter skulle det räcka med att i rapporten över totalresultatet, visa vinster och förluster som 

resultat av förändringar av uppskattningar.  

EFRAG delar i huvudsak åsikt med de föreslagna kraven. Det finns dock synpunkter på 

presentation av kortfristig handel med fordringar som innehas av icke-finansiella institut.  

IMA håller inte med om att nedskrivningar bör blandas med effektiva räntan utan redovisas 

som en separat post i rapporten över totalresultat.  

4.2.5 Upplysning, paragraf 14-22 
För att uppnå önskade upplysningar vill IASB att följande ska uppnås: 

 obligatoriskt användande av avsättningskonto för att redovisa önskad information 

gällande kreditförluster genom att öppet visa förlikning och företagets 

avskrivningspolicy.  

 öppenhet i värdering och uppskattning av värden samt förändringar i dessa värderingar 

vilket inkluderar  

- information om inputs och antaganden som används när man bestämmer 

kreditförluster,  

- att var och en för sig visa vinster och förluster från förändringar i värderingen och 

en förklaring till dessa förändringar samt  
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- information som jämför utvecklingen av ersättning av kreditförluster över tid med 

ytterligare avskrivningar tillsammans med en kvalitativ analys om effekterna från 

förändringar i värderingar är signifikant.  

 öppenhet om stresstestningsinformation (vilket är en form av internt test för att 

bestämma stabiliteten inom företaget), om ett företag förbereder sådan information för 

interna risker ur managementsyfte, 

 öppenhet av kvaliteten av finansiella tillgångar som förenar ändringar i ett företags 

tillgångar med extra kvalitativ information.  

 Information om finansiella tillgångars uppkomst och förfallotid (IASB 2009a, ss 10-

11).  

 

Fråga 7 

Delar ni vår uppfattning om de föreslagna upplysningskraven? Om ni inte delar vår 

uppfattning, vilka krav på upplysningar delar ni inte uppfattning om och varför? Vilka 

andra upplysningskrav skulle ni föredra och varför? 

 

ISS stödjer de flesta av de föreslagna upplysningskraven. Man känner att det skapar 

bekymmer med stresstesterna i Exposure Draft. Man tror också att arten av omfattningen av 

upplysningar som inte kan ge relevant information när det gäller vissa icke-finansiella enheter 

vars huvudsakliga verksamhet inte är tillhandahållande av finansiering.   

ESBG anser att flera av upplysningskraven är nära släkt med den föreslagna modellen.  Man 

vill understryka några kompletterande frågetecken. Viss del av den föreslagna öppenheten 

verkar inte vara kostnadseffektiv. Den nya standarden skall tillhandahålla den definition som 

för närvarande finns i IAS 39. Dessutom måste informationskraven vara förenliga med 

rapporteringen som tillämpas av företag och bör kopplas till företagens olika hantering av 

kreditrisker.  

ACCA delar uppfattning om de kraven i standarden som verkar tillräckliga för en 

principbaserad standard, som kommer att täcka ett brett spektrum av olika förhållanden från 

komplexa internationella banker till allmänna kommersiella företag. 

EY skriver att IASB:s Exposure Draft föreslår vissa upplysningar för finansiella tillgångar där 

90 dagar efter förfallodatum skall de ses som osäkra. De föreslår en status eller ett tillstånd för 

de finansiella tillgångarna istället för att definiera dem som mer än 90 dagar efter 

förfallodatum som oreglerade. Detta skall fastställas med bolagets hantering av den inre 

politiken. Revisorerna skall bestämma om tillräckligt med stresstester har utförts. Vissa 

företag har egna sådana tester som framstår som rena katastrofscenarion. Som användare skall 

man veta om tillräckliga tester har genomförts.  

ADMB föreslår att standardens krav på öppenhet justeras så att beräkningar även kan göras på 

öppna portföljer.   

VW skriver att upplysningskraven är för stora för både icke-finansiella och finansiella företag. 

Bolagets samlade erfarenhet med befintliga upplysningskrav innebär inte bara extra kostnader 

men också att de årliga utgifterna är mycket höga jämfört med andra krav på upplysningar. 

Bolagets användare av de finansiella rapporterna har endast en marginell nytta med 

information i enlighet med de nya upplysningskraven. Man har starka tvivel att nyttan för 

intressenterna kommer motivera den extra kostnad som det skulle innebära för VW. Bolaget 

har dessutom dåliga erfarenheter från IFRS 7 och tillhörande upplysningskrav för att 

rapportera kundfordringar eller kontanter till verkligt värde. 



35 

 

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden som är 

förenat med förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra 

det föreslagna tillvägagångssättet.  

QCA skriver att om ett företag redan tillämpar IFRS 7 skulle det redan vara skyldiga att 

lämna kvalitativa och kvantitativa upplysningar om de finansiella instrumenten. Utöver 

bestämmelserna i IFRS 7 anser man att det skulle vara alltför betungande för små och 

medelstora företag som är verksamma utanför den finansiella sektorn. Dessa enheter kommer 

vara skyldiga att lämna ut en stor mängd information som följd av dessa ändringsförslag även 

fast det saknar betydelse för företagets kapitalstruktur eller ens är en integrerad del av deras 

affärsmodell. Dessa uppgifter skulle i så fall bidra med liten relevans i den finansiella 

rapporteringen. 

Febelfin undrar huruvida de upplysningar som lagts fram kommer att integreras i IFRS 7 eller 

om de kommer att förbli separata upplysningar enligt IFRS 9. Man undrar vidare om 

avsättningskonton skall redovisas separat i balansräkningen. Organisationen föredrar att 

offentliggöra denna informationen i not eftersom det upplupna anskaffningsvärdet som alltid 

inkluderar nedskrivningar.  

CBI håller inte med om de föreslagna upplysningskraven. Förslagen om upplysningar i 

Exposure Draft är mycket omfattande. Samtidigt som fokus ligger på finansiella institutioner 

är volymen av de upplysningar som icke-finansiella institutioner skulle behöva ta fram helt 

orimliga och uppgifterna knappast relevanta. Detta kan avleda uppmärksamhet hos aktiva 

användare från kärnverksamheten i det rapporterande bolaget.   

BSAB är frågande till stresstestningsinformation då detta är diskriminerande för företag att 

upplysa om. Man föreslår därmed att ta bort öppenhet av stresstester.  

ICSA håller inte helt med, utan menar att det är nödvändigt att reducera öppenhet för icke-

finansiella företag. Man håller dessutom inte med om öppenhet för stresstester. Detta är 

överflödig information som inte ger någon relevant information för ekonomiskt 

beslutsfattande.  

IIMV föreslår att standarden bör ge mer upplysningar om de ackumulerade beloppen som är 

förfallna. Det vore också lämpligt att lämna ytterligare upplysningar om hur osäkra tillgångar 

utvecklas över tiden.  

AFEP håller med på flera avseenden men ser brister i band annat stresstester. Använder 

företaget denna metod för interna syften bör det inte vara nödvändigt att upplysa övriga 

användare om denna information. Avsaknaden av tydliga definitioner av vad som menas med 

stresstester och tydliga principer av hur de dessa utförs är det osannolikt att den resulterande 

informationen kommer att jämföras mellan företag. Kraven enligt IFRS 7 är tillräckliga för 

dessa avslöjanden.  

ICAC tror att upplysningskraven bidrar till öppenhet och jämförbarhet. De betonar dock att 

man bör sänka eller helt avskaffa vissa av kraven, framför allt för icke-finansiella institutioner 

då det skulle bli alltför betungande för de flesta av enheterna. Man anser att kravet för 

stresstester bör vara frivilligt för alla enheter. Kravet skulle avskräcka många från att 

förbereda mer information för sin interna riskhantering.  

 

4.2.6 Effektivt datum och övergång, paragraf 23-29 
I Exposure Draft föreslås en alternativ metod som kan ses som förenklad övergång där man 

använder den ursprungliga effektiva räntan istället för justerad effektiv ränta. Denna metod är 

att föredra då den ger mer relevant information. IFRS anser att fördelarna med mer relevant 
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information överväger det faktum att det blir en ökad komplexitet i frågan och den ökade 

kostnad att få fram informationen. IFRS funderar dessutom på att ge en valfrihet de första 

åren efter införandet för att få en så bra jämförelse som möjligt (IASB 2009a, ss 11-12).  

 

Fråga 8 

Skulle ett treårigt ikraftträdande efter färdigställandet av IFRS vara tillräcklig tid för 

att implementera de föreslagna kraven? Om tiden inte är tillräcklig, vad skulle vara en 

lämplig tid för implementering och i så fall varför? 

 

ISS som organisation anser att en obligatorisk deadline på minst tre år efter dagen för 

införandet av IFRS skulle ge tillräcklig tid för att genomföra förslagen. Man anser vidare att 

antagandet av den här fasen av IFRS 9 bör tillåtas endast om alla andra faser av standarden 

antagits.  

ESBG instämmer i att de som upprättar rapporterna kommer att behöva en längre tid för att 

genomföra ett nytt synsätt som bygger på förväntade förluster. IASB föreslår en strategi för 

övergången som skulle avgöra en justering av den effektiva räntan tidigare i enighet med IAS 

39. Beroende av utfallet av Exposure Draft bör det tillämpas på en finansiell tillgång eller en 

grupp av finansiella tillgångar. Man tror vidare att en efterfrågan på tid för att genomföra 

kraven kommer att vara omfattande eftersom konsekvenserna av den typen av förändringar i 

redovisningssystemen inte kan förutses.  

ACCA tycker att de praktiska frågorna för genomförandet av den förväntade förlustmodellen 

måste lösas. Man tycker att tre år efter avslutningen verkar vara ganska lång tid för 

användarna att vänta på eventuella förbättringar. Man noterar att det finns flera standarder 

som skulle kunna förklara hur IASB hanterar sådant.  

EY är tveksamma till att den föreslagna metoden kan genomföras operativt. En fristdag på tre 

år efter införandet skulle förmodligen vara tillräckligt för en förväntad kassaflödesmodell. Det 

skulle vara bra för användarna och för läsarna av de finansiella rapporterna om samtliga 

datum för tillämpningar av IFRS 9 skulle vara konsekventa. Det är vidare viktigt att företagen 

förstår de olika aspekterna av redovisningen av finansiella instrument och att de förstår 

innebörden av deras ekonomiska uttalanden. Det skulle dessutom vara mindre förvirrande om 

hela IFRS 9 publiceras och implementeras som ett enda paket.  

ADMB skriver att stora förändringar är på gång för hela ramverket för bankväsendet. Det är 

viktigt att andra förändringar för till exempel kapitalkrav beaktas vid fastställandet av 

eventuella datum för nya värderingsregler. 

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet.  

QCA skriver att de tror att detta skulle ge tillräcklig med tid för att implementera de 

föreslagna kraven. 

Febelfin skriver att en implementeringsperiod på tre år är tillräckligt men innebär ingen 

övertid jämfört med de utmaningar man ställs inför när man ska utveckla en förväntad 

förlustmodell.  

CBI svarar att de känner viss sympati för en lång implementeringsperiod för finansiella 

institutioner med tanke på de omfattande förändringarna i befintliga system som skulle vara 
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nödvändiga i många fall. Organisationen tror vidare att behovet av att räkna om jämförande 

perioder med en retroaktiv tillämpning skulle kräva mycket tid och resurser.  

IDW håller med om att det är tillräckligt med tre år för att börja med obligatoriskt utförande 

av IFRS. Den slutliga standarden bör därmed vara obligatorisk för årlig rapportering med 

början den 1 januari 2014.  

BSAB anser tre år är tillräckligt men man bör inte få använda standarden innan fastställt 

datum innan fas 3 är färdig med tanke på jämförbarhet.  

Dexia anser att beslut bör tas när alla tre faser är färdiga i sin helhet. 

ICAC anser att tre år är tillräckligt men önskar en datum för hela IFRS och inte uppdelat i tre 

olika tillfällen.  

EFRAG vill ha ett datum för alla tre faser.  

DGRV anser tre år vara tillräckligt men tycker samtidigt att alla tre faser ska börja samtidigt.  

 

Fråga 9 

a) Delar ni uppfattning om de föreslagna övergångskraven? Om ni inte delar vår 

uppfattning, varför? Vilka övergångsstrategier skulle ni föreslå istället och 

varför? 

b) Skulle ni föredra den alternativa övergångsstrategin? Om så är fallet, varför? 

c) Delar ni uppfattningen om att jämförande information ska vara omräknat för att 

reflektera de föreslagna kraven? Om ni inte håller med, vad skulle ni föredra 

istället och varför? Om ni anser att kraven på att omräkna jämförande 

information skulle påverka införandetiden av IFRS, var vänlig förklara varför 

och till vilken utsträckning. 

 

IDW och BSAB är överens om att det krävs mer illustrativa exempel i frågan.  

ESBG anser att övergångsbestämmelserna är komplexa och svåra att genomföra. Enligt 

organisationens uppfattning skulle en nedskrivningsmodell underlätta eventuella frågor 

gällande övergången.  

EY skriver att de instämmer med det underliggande målet för den föreslagna övergången, som 

att befintliga tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde i enighet med den 

slutgiltiga strategin som antagits för den typen av instrument. Att inte göra någon retroaktiv 

justering skulle resultera i att informationen man tillhandahåller är förvirrande för flera år 

framåt. Man känner viss oro för den operativa tillämningen av förväntade kassaflöden som 

föreslås i Exposure Draft. Om man använder den modellen som föreslås tror EY att den blir 

omöjlig att följa eftersom företagen tvingas att göra uppskattningar av framtida kassaflöden.  

VW är osäkra om nyttan kommer uppväga kostnaderna för den höga komplexiteten. Detta 

gäller för både förenklad och icke-förenklad övergångsperiod. Oberoende av 

tillvägagångssättet är en retroaktiv tillämpning av en sådan grundläggande förändring 

kommer detta att öka kostnaderna för ett genomförande. Man ber styrelsen att en framtida 

övergång skall ha en begränsad retroaktiv funktion, helst utan korrigering av tidigare perioder 

alls.   

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet.  
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QCA instämmer i de föreslagna övergångsbestämmelserna. Dessutom skulle man föredra att 

den anpassade övergångsmetoden skulle ge ett undantag till blivande ansökningar och en 

modifierad retroaktiv tillämpning. Man föreslår vidare en blandning mellan IAS 39 och IFRS 

9 när det gäller krav på uppskattningar av kassaflödet inklusive kreditförluster. Detta tillför 

ytterligare komplexitet och kommer inte att bidra med rätt information till läsarna av de 

finansiella rapporterna, det vill säga information som visar den ekonomiska verkligheten. Man 

är också överens om att istället för den alternativa övergången och oavsett strategi skall 

jämförande information vara omräknad för att återspegla kraven.  

Febelfin håller med om de föreslagna transaktionskraven. Man är av den uppfattningen att en 

ny start är den bästa möjliga lösningen och skillnader mellan den nya och den gamla metoden 

skulle kunna hanteras som ingående balans i balansräkningen.  

CBI svarar att under de särskilda omständigheterna i dessa förslag anser man att en retroaktiv 

tillämpning inte bör ske. Det skulle i praktiken kräva en period av parallell drift av stora 

system med två olika grunder utan någon betydelsefull vinst när det gäller om informationen 

är användbar för användarna eller inte. 

IIMV stödjer upplysningskraven i förhållande till övergången men uppmuntrar IASB att 

analysera hur det fungerar i praktiken och ge mer vägledande information i frågan.  

AFEP föreslår en förenkling av övergången genom att antingen använda en lång ledtid (tre år) 

eller användning av den ursprungliga effektiva räntan och en separat modell för förväntade 

förluster. Användning av den föreslagna metoden med effektiv ränta för fördelning av 

förluster anser de vara för komplicerad att tillämpa.  

EFRAG är starkt emot det alternativa tillvägagångssättet för övergång.  

 

Fråga 10 

Delar ni uppfattningen om de föreslagna kraven på upplysningar i relation till 

övergången till IFRS? Om ni inte delar vår uppfattning, vad skulle ni föreslå istället och 

varför? 

De flesta organisationer instämmer med förslaget i Exposure draft.  

ESBG anser dock att övergångsbestämmelserna är komplexa och svåra att tillämpa. Enligt 

organisationens uppfattning skulle en nedskrivningsmodell underlätta eventuella frågor 

gällande övergången. Man föreslår vidare att utgivare skall ha tillräcklig tid för att bestämma 

deadline för datainsamling för att de ska kunna göra relevanta justeringar av den effektiva 

räntan. 

EY skriver att de samtycker till de föreslagna kraven på offentlighet under förutsättning att 

strategin om det förväntade kassaflödet tillämpas, dessutom anser EY att mindre ändringar för 

punkt 28 är nödvändiga. I den punkten föreslås att en kvalitativ analys ges av effekterna av 

övergången. Från de föreslagna upplysningskraven i förhållande till övergången tror man att 

avsikten är att både kräva en kvalitativ och en kvantitativ analys av eventuella effekter av 

övergången, dessutom rekommenderar EY att man flyttar uttrycket ”kvantitativ” till punkt 28.  

VW är osäkra om nyttan kommer uppväga kostnaderna för den höga komplexiteten. Detta 

gäller för både förenklad och icke-förenklad övergångsperiod. Oberoende av 

tillvägagångssättet är en retroaktiv tillämpning av en sådan grundläggande förändring 

kommer detta att öka kostnaderna för ett genomförande. Man ber styrelsen att en framtida 

övergång skall ha en begränsad retroaktiv funktion, helst utan korrigering av tidigare perioder 

alls.  
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LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet. 

 

4.2.7 Praktisk genomförbarhet, paragraf B15-B17 
I Exposure Draft föreslår IASB en guide för hur man praktiskt genomför uträkningar av 

upplupet anskaffningsvärde. Den lägger fram principer som genomförandet måste stämma 

överens med och ger två exempel på praktisk genomförbarhet: 

 Använda en användbar matris för handel 

 Använda två separata nuvärdesberäkningar för att bestämma upplupna kostnader 

(IASB 2009a, ss 12-13).  

 

Fråga 11 

Delar ni vår uppfattning om att de föreslagna vägledningarna för tillämpning är 

lämpliga? Om ni inte delar uppfattning, varför? Vad skulle ni föreslå istället och 

varför? 

 

ISS anser att vägledningar är mycket användbara för de icke-finansiella institutionerna. När 

det gäller presentationen av uppskattningar av förväntade kortfristiga kundfordringar tror man 

att vissa praktiska vägledningar kan hjälpa. 

ACCA anser att dessa är tänkta att vara till hjälp särskilt för andra företag är de finansiella 

institutionerna. Detta bygger på antagandet att de kan användas när effekten inte skulle vara 

väsentlig. Vi noterar att kraven inte är materiella då det hävdas att de kan lämnas utan 

avseende.  

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden som är 

förenade med förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att 

genomföra det föreslagna tillvägagångssättet.  

QCA anser att det bör klargöras att det är möjligt att använda praktisk vägledning där det 

finns skälig grund att anta att effekten inte är väsentlig. Det är viktigt att undvika risker med 

att behöva göra alternativa beräkningar för att visa att effekterna är oväsentliga. Det kan 

finnas anledning till att höja tröskeln för att möjliggöra användandet av utvägar där de väntas.  

Febelfin skriver att de föreslagna riktlinjerna inte är direkt användbara för finansiella 

institutioner. Man är av uppfattningen att en standard skall vara principbaserad och genom det 

tillhandahålla viss flexibilitet för alla typer av institutioner oavsett vilka interna system man 

använder. Av den anledningen tror man att ytterligare vägledning är överflödig. 

CBI svarar att de inte håller med om de föreslagna riktlinjerna är oklara och komplicerade. 

Den föreslagna strategin för kundfordringar och andra system för finansiella tillgångar är 

felaktiga och olämpliga. Istället för att skapa praktisk vägledning bör IASB identifiera mer 

relevanta och fungerande principer för olika typer av instrument. 

ICAC håller inte med om de föreslagna vägledningarna. De anser att vägledningen är 

otillräcklig och föreslår att man utvidgar den till klassificering och upplysningar. IASB bör 

klargöra hur väsentlighet bör fastställas i samband med beräkningen av upplupet 

anskaffningsvärde genom praktisk vägledning. De föreslår även att man mäter kundfordringar 

till fakturabeloppet vid första redovisningstillfället. 
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Generellt sett håller GPRV med om nyttan med praktiska vägledningar, men vill inte ha 

komplicerade regler vilket kan komma att bli om det blir för mycket vägledning. 

 

Fråga 12 

Anser ni att mer vägledning ska tillföras? Om så är fallet, vilken vägledning skulle ni 

föreslå och varför?  

Många av organisationerna vill ha mer vägledning som hjälp till att implementera principerna. 

GPRV är dock av den meningen att mer praktisk vägledning ofta leder till fler regler och mer 

komplexitet.  

IIMV stödjer förslaget och menar dock att man inte håller med om att det krävs mer 

vägledning. GPRV anser dessutom att mer praktisk vägledning ofta leder till fler regler och 

mer komplexitet. 

ISS anser att praktiska utvägar är mycket användbara för de icke-finansiella institutionerna. 

När det gäller presentationen av uppskattningar av förväntade kortfristiga kundfordringar tror 

man att vissa praktiska utvägar kan hjälpa.  

ESBG tycker att enligt deras uppfattning så kräver en standard många praktiska utvägar och 

möjligheter vilken man tror blir svårt att genomföra.  

ACCA tycker att dessa är tänkta att vara till hjälp särskilt för andra företag är de finansiella 

institutionerna. Detta bygger på antagandet att de kan användas när effekten inte skulle vara 

väsentlig. Vi noterar att kraven inte är materiella då det hävdas att de kan lämnas utan 

avseende.  

EY skriver att om det förväntade kassaflödet antas som standard trots bolagets uttryckta oro i 

tidigare svar kommer ytterligare vägledning krävas för att hitta praktiska genvägar för att 

minska kostnaderna. Vi föreslår att de färdiga produkterna som kommer finnas tillhands 

kommer att innehålla tillräcklig vägledning.  

ADMB anser att det knappast är möjligt att utarbeta riktlinjer som omfattar alla relevanta 

situationer i detalj. Man föreslår att mycket detaljerade informationskrav som bör utarbetas 

för beräkning, så att användare av finansiella rapporter kan göra detaljerade bedömningar av 

olika beräkningsresultat. 

LSCA skriver i sitt uttalande att de bekymrar sig över att de föreslagna åtgärderna är operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med tanke på nyttan och kostnaden förenade med 

förslaget. Många företag kommer att behöva införa nya rutiner för att genomföra det 

föreslagna tillvägagångssättet. 

QCA skriver att de inte skulle stödja att några ytterligare principer läggs till.  

CBI svarar att de inte håller med om de föreslagna riktlinjerna som ör oklara och 

komplicerade. Man tror inte på att ett praktiskt sätt är rätt sätt för standarder av hög kvalitet. 

Den föreslagna strategin för kundfordringar och andra system för finansiella tillgångar är 

felaktiga och olämpliga. Istället för att skapa praktiska sätt bör IASB identifiera mer relevanta 

och fungerande principer för den typen av instrument. 

IDW skulle uppskatta ytterligare vägledning om svårigheterna med att uppskatta kassaflöden 

för enskilda finansiella tillgångar. 
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5. Analys 
 

Analysen syftar till att lyfta fram de viktigaste synpunkter som framkommit av kommentarerna 

som lämnats på Exposure Draft i vår empiri och koppla dessa till vår teoretiska referensram. 

För att frångå fokus på intressenterna och istället fokusera på vad som sägs, har vi i det här 

kapitlet valt att inte använda namn på de intressenter som har uttalat sig. Detta finns att tillgå 

i kapitel 4 som behandlar vår empiri.  

5.1 Övergången från IAS 39 till IFRS 9 
Vårt teoretiska avsnitt har bidragit med viktig information. IASB som organisation är ett 

viktigt kugghjul i proceduren när en gammal standard inte anses fungera längre och behöver 

uppdateras eller omarbetas för att passa de berörda bättre i en tid av förändringar. Själva 

proceduren i sig när en standard skall arbetas fram är omfattande och tidskrävande, man 

tillfrågar många berörda parter som får möjlighet att uttala sig i det aktuella ärendet. Det är 

ytterst relevant att ta alla relevanta aspekter under beaktning innan man fattar nödvändiga 

beslut och stiftar en ny standard som skall börja gälla samtliga berörda inom det aktuella 

området.  

När man väl funnit en möjlighet till en kommande ny standard finns det nya nödvändiga 

procedurer för att den skall komma att gälla i ett land som Sverige, nämligen att EU som 

organisation måste godkänna dessa och utge som förordning. Detta i sig är tidskrävande då en 

del av proceduren innebär att samtliga medlemsländer ges möjlighet att uttala sig inom det 

aktuella området.  

Det är en lång och utdragen process som pågår samtidigt som man valt att revidera den 

ursprungliga referensramen som ligger till grund för upprättandet av den finansiella 

rapporteringen. Historiskt sett har referensramen syftat till att utgöra ett fundament och en 

stödpelare för upprättande av rapporter, nu revideras även den.  

Anledningarna är flera. Den mest aktuella verkar vara att kommande finansiella 

rapporteringar skall bidra med relevant information för rapporternas läsare.  

Ett område som är under ständig och pågående förändring är även uppfinningsrikedomen som 

råder på området med de finansiella instrumenten. Normgivaren IASB har definierat vad ett 

sådant innebär men frågan är om man utformat standarden på ett sätt som omfattar alla 

möjliga tänkbara produkter och instrument. På en reglerad marknad idag kan man genom sin 

bank eller via sin nätmäklare, själv handla med alla typer av instrument ganska enkelt, det 

kommer ständigt nya produkter från utställarna av instrumenten.  

Den Europeiska kommissionen har sagt att dessa finansiella instrument är så komplexa att de 

bidragit till den finansiella krisen som vi drabbats av bara för något år sedan 
47

. Handeln med 

finansiella instrument har exploderat de senaste tio åren på grund av flera anledningar. Det har 

blivit lättare att handla på individnivå och det finns flera hundra instrument att välja mellan.  

Ett derivat är ett samlingsnamn för en grupp av finansiella instrument, warranter är ett annat 

och optioner är ett tredje. Alla fungerar de på sina sätt och syftet med dessa finansiella 

instrument verkar tämligen enkelt. Det finns olika typer av instrument för olika investerare. 

Det finns något för den som är ytterst riskbenägen och den som är lite mer försiktig. För den 

senare kategorin av investerare finns Bear och Bull certifikat där man inte kan förlora hela 

insatsen eftersom det är ett instrument som baseras på ett index som är sammansatt av de 30 

                                                 
47

 Europeiska kommissionen (u.å.). Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/news/economy/091022_sv.htm [2011-04-02] 
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största bolagen på Stockholmsbörsen. Eventuell värdeuppgång går hand i hand med hur hög 

risk man är benägen att ta.  

Dessa instrument värderas på olika sätt i företagens balansräkningar. Det som finns att välja 

mellan är upplupet anskaffningsvärde och ett verkligt värde, det som avgör hur man skall 

värdera är vad syftet med inköpet var vid anskaffningstillfället. Det finns förespråkare för 

båda metoderna, de försvarar sin planhalva och kan på ett intressant sätt motivera för varför 

deras sätt att värdera är bättre än motståndarnas. Det finns långa standarder skrivna hur man 

skall räkna och tänka beroende om man värderat på det ena eller det andra sättet. 

När man väl värderat uppkommer en ny frågeställning, nämligen om värdet skall skrivas ned 

och i så fall hur det skall göras. Detta är klart reglerat i IAS 39 med hänvisning efter 

hänvisning till kommande paragrafer vilket gör den något komplex, ett problem som ligger till 

grund för vår initiala problemdiskussion.   

Den empiriska undersökningen påvisar att problemen fortsätter. Olika aktörer runt om i 

världen har fått möjlighet att uttala sig om utkastet till den nya standarden som skall ersätta 

den tidigare och komplexa. IASB har gjort detta genom att man formulerat ett antal direkt 

ställda frågor som berör delar av den nya, tilltänkta standarden. Respondenternas svar varierar 

beroende på i vilka delar av Europa de är verksamma eller inom vilket område de har sin 

kärnverksamhet.  

 

5.2 Aktörernas svar till det presenterade förslaget 

5.2.1 Upplupet anskaffningsvärde 
 

De flesta organisationer är överens om att syftet angående värdering till upplupet 

anskaffningsvärde som presenterats med anledning till omarbetandet av standarden är tydligt.  

En intressent tycker att förslaget på ett bättre sätt kommer att återspegla den eventuella 

kreditrisken som ett visst instrument är förenat med. En annan intressent tycker att syftet är 

bättre anpassat för vissa aktörer bättre än andra trots att syftet från början ser ut att vara klart. 

En tredje intressent tycker att det saknas ytterligare vägledning inom området för att syftet 

skall uppnås maximalt, komplexiteten gör att IASB riskerar en inkonsekvent tillämpning av 

den nya standarden.  Man får medhåll från flera andra aktörer som håller med om 

komplexiteten även här. En annan ifrågasätter nyttan kontra kostnad med det nya regelverket.  

En aktör tycker att förslaget i Exposure Draft är ett steg i rätt riktning men föreslår vissa 

förbättringar på en rad punkter. Man ifrågasätter standardens tillämpning på kortfristiga 

fordringar eftersom dessa inte innehas med syftet att generera ränteintäkter. Man föreslår 

vidare olika klargöranden så att användarna inte sammanblandar verkligt värde med upplupet 

anskaffningsvärde. Samtidigt så uppfattar man förslaget till den nya standarden som avskalad 

där viktiga delar som fanns med i IAS 39, nu försvunnit. En sådan del är vissa typer av 

fordringar som inte längre behandlas.  En annan aktör skriver att målet förefaller klart vad 

beträffar vissa av de finansiella tillgångarna som omfattas av den nya standarden. En av de 

tillfrågade håller inte med de föregående och skriver tvärt om att syftet och målet inte verkar 

hänga ihop med upplupet anskaffningsvärde på ett bra sätt samtidigt som en annan 

revisionsfirma delvis håller med men har andra typer av frågetecken, nämligen varför endast 

den första uppskattningen av förväntade kreditförlusterna skall spridas över livslängden.  

En organisation efterlyser fler klargöranden. Det finns idag utrymme för tolkningar vilken 

organisationen önskar att IASB tar bort genom ytterligare klargöranden. Man stödjer de 

allmänna principerna men motsätter sig den föreslagna värderingsmetoden.  Man skriver 

vidare att förslagen inte är anpassade och tar ingen hänsyn till andra organisationer än 
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finansiella institut. Man saknar en mängd information som anses relevant för branschen. VW 

får medhåll från LSCA som skriver att den terminologi som används i Exposure Draft inte går 

att förstå vilket kan resultera i svårigheter vid eventuell tillämpning.  

5.2.2 Principbaserat regelverk 
 

En av de tillfrågade intressenterna stödjer en principbaserad modell rent generellt som betonar 

att det är viktigt med användbar och nyttig information för läsaren. Man får medhåll från en 

rad andra intressenter. De flesta av de tillfrågade gillar en principbaserad redovisningsmodell. 

En aktör vill även utöka förslaget med att IASB bör komplettera med eventuell vägledning i 

den utsträckning det är nödvändigt. Detta innebär att standarden i sig blir mindre 

principbaserad.  

En aktör stödjer en principbaserad modell men uttrycker en viss oro för att de åtgärderna är 

operativt komplicerade och åberopar igen nyttan mot kostnaden av genomförandet.  

En av få aktörer som motsätter sig ovanstående. Man stöder inte hur standarden nu 

formulerats och efterfrågar vägledning på statlig nivå istället för vägledning i standarden, allt 

för att hålla standarden så lättläst som det går.  

Synpunkterna kring principbaserat regelverk är högst intressanta då den bakomliggande 

orsaken till en reviderad IAS 39 är just komplexiteten på grund av dess regelbaserade 

framtoning. En principbaserad standard innehåller inte alltför många vägledande regler utan 

är mer tolkningsbara. Risken med att implementera för mycket vägledning i regelverket är att 

den kan framstå som regelbaserad och mer komplex vilket IASB vill frångå. Svaren som 

kommit in till Exposure Draft pekar tydligt på att organisationerna är för en principbaserad 

standard men genomgående i svaren efterfrågas samtidigt mer illustrativa exempel. 

 

5.2.3 Värderingsprinciper 
 

Styrelsen frågar de tillfrågade om de tycker att några andra, relevanta värderingsprinciper bör 

finnas med som aktörerna får en möjlighet att välja mellan. Till det efterfrågan IASB en 

motivering om varför de metoderna bör finnas med som alternativ. Ingen aktör föreslår några 

nya värderingsprinciper men har en rad önskemål som de vill att IASB beaktar. Vissa känner 

oro inför när organisationerna skall använda sig av sannolikhetsvägda väntevärden medan en 

annan tycker tvärtemot och stödjer modellen. En tredje som valt att uttala sig skriver att 

sannolikhetsvägda prognoser är i sin ordning endast om de innefattar ett värsta tänkbara 

scenario samtidigt som aktören ifrågasätter diskrepansen mellan observerbara uppgifter kontra 

ledningens uppskattningar. En annan aktör ifrågasätter hur man skall skydda sig från eventuell 

subjektivitet vid kommande prognoser och bedömningar. 

 

5.2.4 Presentationskrav 
 

De tillfrågade har även uttalat sig om de håller med de föreslagna presentationskraven och 

svaren har varierat. En tillfrågad aktör håller inte med, speciellt inte när det gäller andra 

institutioner än de finansiella. Man föreslår nya presentationsmodeller för delar av de 

finansiella instrumenten som skall redovisas. Aktörerna är vidare oense om detta skall 

presenteras via rapport över totalresultat eller inte.  En annan icke finansiell aktör instämmer 

och lägger till att presentationsmodellerna inte är tillämpliga för organisationer vars största 

finansiella tillgångar utgörs av kundfordringar, ett uttalande som flertalet av aktörerna 
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instämmer till. En viktig poäng lades fram av en av de tillfrågade som skriver att förslaget 

skulle kräva två typer av uträkningar, en med och en utan framtida kreditförluster där 

organisationen även skulle få presentera hur man beräknat detta, något som enligt bolaget 

skulle kunna leda till konkurrensnackdelar vilket anses mer skadligt för vissa än andra 

organisationer.  

5.2.5 Upplysningskrav 
 

IASB har vidare bett de tillfrågade att tycka till avseende öppenhet. En aktör inleder med att 

de föreslagna upplysningskraven är mycket omfattande. Även här varierar uppfattningen stort. 

Vissa aktörer instämmer med de föreslagna upplysningskraven som den nya standarden skulle 

innebära medan någon helt motsätter sig den och anser den överflödig. Det motiverar man 

med att upplysningskraven är överbelastade och inte bidrar med någon nytta samtidigt som 

kostnaden för den typen av information är betydelsefull och inte försumbar. De årliga 

utgifterna för den typen av information är höga och bidrar med liten nytta för bolagets 

intressenter.  Man får medhåll från ytterligare en aktör som tillägger att den lilla extra nyttan 

skulle kunna motivera för den mycket stora kostnaden samtidigt som åtgärderna är operativt 

komplicerade. Detta kan jämföras med de kvalitativa egenskaperna vi tagit upp i vår teoridel. 

Enligt den primära egenskapen relevans bör informationen som ges vara relevant för 

intressenter i den bemärkningen att det ger skillnad i beslutsfattande. I Exposure Draft har 

man enligt vissa organisationer krav på upplysning som inte uppfyller denna primära 

egenskap.  

 

En av de tillfrågade organisationerna skriver att kraven redan finns för de bolag som tillämpar 

IFRS 7 och för dem som inte idag redan gör det skulle det vara alltför kostsamt till liten nytta.  

De får medhåll av annan aktör som tillägger att detta kan leda till en överbelastning av 

information.  

5.2.6 Implementeringstid 
 

IASB önskar även att de tillfrågade intressenterna uttalar sig om hur lång implementeringstid 

eller övergångsperiod som får anses skälig, bör vara. Inledningsvis har man utgått från tre år 

från dagen för utförande till att kraven skall vara fullt implementerade i företagens 

redovisningar. Aktörerna är ganska överens om att radikala förändringar kräver tid för 

implementering. Vissa tycker att tre år verkar rimligt medan andra ifrågasätter om det är en 

tillräcklig tidsperiod. Någon aktör accepterar en tid av tre år men tillägger att perioden inte 

medför någon marginal där företagen kan ta det lugnt under den aktuella perioden. Någon 

påpekar likaså att tre år är tillräckligt men vill inte att man får använda standarden alls innan 

fas 3 är helt klar. Man hänvisar här till den eventuella jämförbarheten som man önskar uppnå. 

Det som skiljer sig åt från de föregående är ett uttalande som inte kommenterar treårsperioden 

med motiveringen att frågan blir först aktuell när fas tre och därmed hela standarden är klar. 

Det är med andra ord för tidigt att svara på frågan i dagens skede. Man vill ha ett och samma 

datum för alla tre faserna samtidigt.  

5.2.7 Praktisk genomförbarhet 
Gällande den praktiska genomförbarheten har IASB föreslagit en guide för hur man praktiskt 

bör genomföra uträkningar av det upplupna anskaffningsvärdet. Sedan har man tillfrågat 

intressenterna och bett dem kommentera förslaget. En aktör inleder med att vägledning i 

allmänhet är mycket användbar för åtminstone de icke-finansiella institutionerna. Här håller 
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nästa aktör helt med och betonar ytterligare nyttan för de redan nämnda institutionerna. Man 

bygger antagandet på att de kan användas när effekten inte skulle vara av väsentlig karaktär.  

En tredje aktör verkar upprepa sitt koncept och igen påtala att förslagen verkar vara operativt 

komplicerade och kommer vara oacceptabla med hänsyn till nyttan kontra kostnaden. Kostnad 

är en restriktion till de kvalitativa egenskaperna där rapportering av finansiell information 

medför kostnader och det är viktigt att dessa kostnader motiveras med fördelarna med 

rapporteringen av denna information. IASB har inte varit helt tydliga i detta avseende då 

aktörerna ifrågasätter nyttan gentemot kostnaderna.   

En fjärde håller med de två första men tillägger att det skall klargöras att praktisk vägledning 

är möjlig där det finns grunder för antagande att effekten inte skulle vara väsentlig. En 

finansiell aktör tycker tvärt om som den första gruppen intressenter och säger att de 

föreslagna riktlinjerna inte är användbara för finansiella institutioner. Man betonar att en 

standard skall vara principbaserad och genom det tillhandahålla flexibilitet för alla typer av 

institutioner. Man tycker att ytterligare vägledning är överflödig. En annan aktör tycker 

annorlunda, nämligen att riktlinjerna är oklara och komplicerade. Gällande kundfordringar 

och andra finansiella tillgångar är förslagen felaktiga och olämpliga. Aktören avslutar med att 

IASB istället bör identifiera mer relevanta och fungerande principer för olika typer av 

instrument. En sista aktör avslutar med att vägledningen är otillräcklig och föreslår att 

Styrelsen utvidgar den till klassificering och upplysningar. IASB måste klargöra hur 

väsentligheten bör fastställas i samband med beräkningar av upplupet anskaffningsvärde. 

Slutligen föreslår aktören att man skall mäta kundfordringar till fakturabeloppet vid första 

redovisningstillfället.  

IASB avslutar med att fråga de berörda organisationerna om ytterligare vägledning skall 

tillföras där många av de tillfrågade vill ha det. Man vill ha ytterligare hjälp att implementera 

principerna. En av aktörerna motsätter sig det med motiveringen att ännu mer vägledning ofta 

leder till mer regler och mer komplexitet.  

För vissa institutioner passar det med ytterligare vägledning men det kan vara komplext för 

andra. En aktör avslutar med att ytterligare vägledning behövs för delar av förslagen. 

En annan intressent tycker att en standard kräver många olika praktiska utvägar och 

möjligheter och att det kan bli svårt att genomföra i praktiken. Nästa aktör håller med en 

tidigare organisation i att viss vägledning behövs för vissa typer av organisationer. En stor 

aktör inom redovisningsområdet föreslår att de färdiga produkterna som kommer finnas till 

hands också kommer innehålla tillräcklig vägledning. En femte aktör betonar och säger att det 

knappast är möjligt att utarbeta riktlinjer som omfattar alla relevanta situationer i detalj. Man 

föreslår istället mycket detaljerade informationskrav som bör utarbetas så att användare av de 

finansiella rapporterna har möjligheten att göra detaljerade bedömningar av olika beräkningar 

som gjorts. Slutligen belyser en organisation den aktuella frågan ur en annan synvinkel, 

nämligen att de inte tror att ett praktiskt sätt är rätt sätt för standarder av hög kvalitet. 

Samtidigt önskar man ytterligare vägledning i en rad punkter som föreslagits.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa våra slutsater baserat på vår analys. Vi avslutar 

kapitlet med förslag till fortsatta studier.  

6.1 Diskussion 

Finansiella instrument är ett område som är svårt för standardsättare att reglera då det är under 

ständig och pågående förändring. De finansiella produkterna som avses och som skall falla 

under den tilltänkta standarden är många. Vi har sett under arbetets gång att problematiken är 

förenad med flera orsaker. Det är svårt att bilda sig en övergripande uppfattning om vad som 

egentligen avses med ett finansiellt instrument men framför allt hur det fungerar. Det gör det 

ännu svårare att förstå problematiken förenad med värdering, klassificering och redovisning 

av dessa. Uppfinningsrikedomen på produktområdet är mycket intensiv. Utfärdare är banker 

som kommer med nya produkter, hybrider, sammansatta instrument eller instrument med 

olika underliggande värdepapper.  

Problemet är att IASB tvingas att komma med en lösning på området då ingen annan kan eller 

är berättigad. Det försvårar även arbetet att revidera en komplex standard till en mindre 

komplex när finansiella instrument på marknaden blir allt fler och allt mer komplexa.   

Syftet med arbetet har uppfyllts. Vi har fått en klar bild av den oenighet som råder gällande 

fas 2 i IFRS 9. IASB har försökt att lösa det på ett sätt som till en början verkar omöjligt att få 

grepp om. Man har tillfrågat en mängd med intressenter världen över vad de har för initial 

uppfattning och vad de skulle vilja ändra. Det sätt som frågorna är ställda på tyder kanske 

också på att IASB famlar i mörker. Frågorna är egentligen ganska öppet ställda och därmed 

inbjudande för reflektioner, funderingar och motiveringar av alla tänkbara slag. IASB får 

genom detta många olika infallsvinklar men svaren blir genom det omöjliga att tillmötesgå så 

alla intressenter blir nöjda.  

Vi ser att de tillfrågade skulle kunna representera olika intressentgrupper. Det finns finansiella 

institutioner bland tillverkande industriföretag som getts chansen att lämna ett uttalande till de 

frågor som sänts ut. Det skall betonas att vissa av uttalandena är kreativa, de är genomtänkta 

med tillhörande kloka och väsentliga motiveringar, varför det bör vara på ett visst sätt framför 

ett annat. Det som är överraskande är att två av de största internationella revisionsbyråerna har 

uttalat sig i vissa frågor där svaren spretar åt två olika håll. 

I varje delfråga finns det olika aspekter och motiveringar varför det bör vara på det ena eller 

på det andra sättet. I ytterst få frågor är vissa av de tillfrågade överens av delar av frågorna 

med reservation för tillägg av egna tankar eller ytterligare önskemål. En uppgift som 

inledningsvis verkar omöjlig att lösa. Det går helt enkelt inte att vara alla till lags. Frågorna 

verkar vara genomtänkta och utformade på ett sätt som förtjänar intressenternas engagemang 

och också förtjänar individuella svar. Många av intressenterna har ändå valt att gruppera och 

bunta ihop sina svar till IASB. Till det kan det finnas flera orsaker. Intressenterna tröttnar på 

intensiva frågor vilket vi kan se tendens till ju längre mot slutet frågorna kommit. En annan 

tänkbar orsak är att de tillfrågade inte förstår problematiken eftersom de inte förstår hur de 

finansiella instrumenten fungerar. Bara någon av de tillfrågade skriver att de faktiskt inte 

förstår. Det kan förstås även handla om en lättsinnighet hos respondenterna.  
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Att man nu bearbetar ramverket samtidigt som man gör om standarder som baseras på 

ramverket som grundläggande fundament, talar för sig självt. Vi har under författandets gång 

frågat oss varför man inte ser till att bygga ett stabilt fundament som tål att bygga vidare på 

innan man tar itu med ombyggnationer längre upp. Vi får en uppfattning att det lätt kan börja 

svikta när grunden inte är stabil. En problematik som inledningsvis inte visar sig utan 

uppkommer först efter några år av tillämpning.  

Att naivt gå med på de förslag som nu ligger på bordet är problematiskt i många länder där 

annan företagskultur råder. Detta har man också påpekat för IASB. Det är ett stort problem för 

företagsledare i vissa länder att naivt eller utan eftertanke beskriva allt från början till slut som 

rör deras företag. Vissa branscher som inte inriktar sig på egen tillverkning eller bearbetning, 

utan på renodlad handel, finner det så privat och hemligt att de inte vill yppa ett ord om sin 

verksamhet till omgivningen av den enkla anledningen att den enkelt kan kopieras. Här har 

IASB en svår aspekt att ta itu med. Det ligger annan kulturell problematik i grunden som man 

enligt vår mening bör ta itu med först. Detta kan man också klart utläsa eftersom 

intressenterna inte ens är överens om det grundläggande postulatet ”öppenhet” eller det så 

kallade upplysningskravet.  

Någon har påpekat att det nya regelverket verkar behandla frågor som redan behandlats i 

annan standard. Detta är ett resultat av att visa bolag tillämpar vissa standarder och andra inte. 

För vissa blir det ”kaka på kaka” där regelverket inte är enhetligt, för andra är det solklart, 

också en mycket viktigt aspekt att ta itu med.  

Vidare bör man se mellan raderna på de uttalanden som IASB erhållit. Olika branscher störs 

av eller välkomnar olika delar som utarbetas. Har de egentligen några egenintressen i att det 

blir på det ena eller andra sättet som gynnar diverse företag? Det kan vara ett förslag på 

fortsatt forskning. 

Vw är ett exempel på en gigantisk organisation med tillgångar i världsklass. Hela företaget 

bygger på grundläggande enkelhet, användbarhet och logik. Man ska således inte göra det 

svårare än nödvändigt. De skäms inte för att skriva att de inte förstår eller att det är för svårt. 

Det är sannolikt fler som skulle behöva rannsaka sig själva med att de heller inte förstår. Det 

skulle sannolikt förenkla det arbete som IASB har framför sig. 

Vi kan sammanfattningsvis säga att det är ett svårt uppdrag IASB har att revidera en komplex 

standard som IAS 39. Deras mål är att få den mindre komplex genom att göra den mindre 

regelbaserad. Vad vi dessvärre ser i uttalanden från intressenter i Europa är att de är rädda för 

en mer principbaserad standard och efterfrågar mer exempel vilket gör att man återigen går 

mot en regelbaserad standard. Hur IASB ställer sig till dessa utlåtanden och önskemål blir 

intressant att se men som det ser ut nu kommer IFRS 9 bli en komplex standard om än inte i 

samma utsträckning som IAS 39.  

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetet med uppsatsen har flera frågor uppkommit. I denna studie har vi avgränsat oss 

till fas 2 i ersättandet av IAS 39, nedskrivningar. Fas 1 har tidigare behandlats i uppsatsen 

IFRS 9- en mindre komplex standard? Då standarden i sin helhet inte har behandlats i denna 

uppsats rör sig givetvis många frågor angående fas 3, säkringsredovisning som ännu inte är 
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behandlad i någon uppsats. En intressant studie är därför vad företag har för uppfattningar om 

säkringsredovisningar.  

Då vi i denna uppsats har avgränsat oss till att undersöka vad intressenter inom EU har för 

uppfattning om Exposure Draft, vore en intressant studie att gå utanför EU:s gränser och 

undersöka vad intressenter utanför Eu:s medlemsländer har för åsikter beträffande Exposure 

Draft.  

Än mer intressant vore kanske att undersöka vad man på företagsnivå har för åsikter om 

Exposure Draft och se om det skiljer sig mellan olika branscher då finansiella instrument 

används i olika branscher men med olika motiv och syften. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
  
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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