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varit stöttande och uppmuntrande genom hela processen.  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Abstract 

The European organisation IASB and the American organisation FASB released a new 
standard in May 2014. This standard, IFRS 15 - revenue from contracts with customers, 
introduced new ways of revenue recognition. This standard has been applied since 1 of 
January 2018 and replaced the older standards IAS 11 and IAS 18. The main problem with the 
older standards was the difficulty to find the critical event for revenue recognition. According 
to this, the purpose of the standard was to clarify when a revenue is  ready to be recognised in 
the financial reports of a company.  

The purpose of this study is to show the differences in revenue recognition between IFRS 15 
and IAS 11. The purpose is also to examine the consequences of these differences for the 
companies stakeholders and their decision making. The empiricism contains cases constructed 
by us which main purpose is to evince these differences. We used cases constructed by 
ourselves because there are no released financial reports which uses IFRS 15 for revenue 
recognition yet. 

The matching principle and the realisation principle are two central parts when a company is 
trying to decide when to recognize a revenue. With support from different scientific sources 
and known theories these principles are analyzed. The stakeholders theory is the most central 
part when analyzing the empiricism and the conclusions.Therefore the conclusions are made 
based on the stakeholders theory.   

The study concludes that IFRS 15 is considered a bit more cautious than IAS 11.  

This paper is written in Swedish. 

Keywords: revenue, revenue recognition, stakeholders, IFRS 15, IAS 11, IAS 18, 
construction contracts, recognition.  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Sammanfattning 

Den Europeiska organisationen IASB och den Amerikanska organisationen FASB gav i maj 
2014 ut IFRS 15-Intäkter från avtal med kunder vilket är den nya standarden med anvisningar 
om hur intäkter ska redovisas. Denna standard började gälla 1 januari 2018 och ersatte de 
äldre intäktsredovisningsstandarderna IAS 11 och IAS 18. Problemet med de äldre 
standarderna var att det fanns en svårighet med att hitta den kritiska tidpunkten för 
rekognition av intäkter. Med anledning av detta var den nya standardens yttersta syfte att 
klargöra för när intäkter ska tas upp i bolagens räkenskaper. 

Syftet med denna studie är att belysa de redovisningsskillnader som finns mellan IFRS 15 och 
IAS 11 samt undersöka vilka konsekvenser dessa skillnader får för bolags intressenter och 
deras beslutsfattande. För att på bästa sätt kunna belysa dessa skillnader består empirin av 
egenkonstruerade typfall där de olika redovisningsstandarderna appliceras. Användandet av 
typfall grundar sig i att det när studien gjordes inte fanns några årsredovisningar som hade 
IFRS 15 som redovisningsgrund eftersom standarden är så ny.  

För att kunna bestämma när en intäkt ska tas upp i redovisningen blir matchnings och 
realisationsprincipen två centrala delar i analysen. Med hjälp av vetenskapliga källor och 
etablerade teorier analyseras dessa. Vid analys av empirin och vid slutsatserna är det främst 
intressentteorin som ligger till grund för analysen. Således är de slutsatser som dras baserade 
på intressentteorin.  

Studien kommer fram till att IFRS 15 betraktas som något mer försiktig än sin föregångare 
IAS 11.  

Uppsatsens språk är svenska.  

Nyckelord: Intäkter, intäksredovisning, intressenter, IFRS 15, IAS 11, IAS 18, 
entreprenadavtal, rekognition.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

De senaste åren har diskussionen kring intäktsredovisning fått en central roll, detta sedan IT-
bubblan sprack och börserna föll på tidigt 2000-tal. Wagenhofer (2014) menar att en stor del 
av krisen berodde på en intäktsredovisning som inte var hållbar. Diskussionen har 
intensifierats under senare år beroende på att företags affärsidéer består av mer komplicerade 
typer av varor och tjänster. Detta i kombination med att företag ägnar sig åt allt mer 
gränsöverskridande handel innebär att intäktsredovisningen blir allt mer komplicerad 
(Wagenhofer 2014).  

I maj 2014 publicerades en ny standard för intäktsredovisning av IASB och FASB, IFRS 15 - 
Intäkter från avtal med kunder. Detta är den nya standarden som skulle förändra sättet att 
redovisa intäkter på. IFRS 15 trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte därmed tidigare 
standarderna IAS 11 och IAS 18. Målen med införandet av IFRS 15 var att tydliggöra när en 
intäkt ska rekogniseras, öka jämförbarheten mellan företag som redovisar enligt IFRS-
standarder men även att öka möjligheten att jämföra företags ekonomiska utveckling över tid. 
Syftet med den nya standarden är att den ska ge ökad möjlighet att appliceras oberoende av 
vilken bransch företaget är verksamt i (Rutledge, Karim & Kim 2016). 

Grunden i att driva företag är i stora drag att skapa intäkter vilket i sin tur leder till vinst och 
utdelningar. Det är med hjälp av intäktsredovisning som organisationer kan visa upp sig 
gentemot sina intressenter (Botha 2012). Hur ska då intäkter redovisas i ett företag som 
exempelvis håller på med arbeten över tid såsom olika entreprenader? Det har länge funnits 
regler och standarder kring när ett företag ska ta upp en intäkt, dessa standarder var tidigare 
IAS 11 för entreprenader och IAS 18 för intäkter. Båda dessa har varit föremål för diskussion 
eftersom företag som tillämpade regelverken hade problem med att fastställa den kritiska 
tidpunkten för när en intäkt ska tas upp. Problemen med dessa standarder ledde till att IASB 
och FASB år 2002 började arbeta fram en ny standard för intäktsredovisning. 1 januari 2018 
trädde IFRS 15 i kraft och från detta datum ska alla börsnoterade bolag använda sig av denna 
standard (FAR, u.å; Wagenhofer 2014). Denna förändring av standard är en av de viktigaste 
någonsin för börsnoterade bolag (Daske, Hail, Leuz & Verdi 2008).  

1.2 Problemdiskussion 

Intäktsredovisning enligt de äldre standarderna IAS 11 och IAS 18 innebar helt andra 
förutsättningar för när bolag skulle redovisa en intäkt. IAS 18 hade sin grund i att en intäkt 
skulle redovisas när varans risker och förmåner har övergått till köparen. Problemet med 
standarden var att den inte mer precist angav när riskerna och fördelarna för varan anses ha 
övergått till kunden.  Ett exempel på när denna problematik uppstår är när ett företag erbjuder 
tilläggstjänster som exempelvis service. I dessa fall bör företagen vänta med att ta upp 
intäkten tills dess att ansvaret övergått till kunden. Ytterligare ett problem var det som 
uppstod när kontraktet innehöll flera varor eller tjänster, standarden gav ingen klar vägledning 
för hur dessa komponenter skulle delas in och på vilket sätt intäkten skulle fördelas utefter 
komponenterna (Epstein & Jermakowicz 2007 s. 206). Det största problemet med IAS 11 var 
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att oavsett om företagen valde att redovisa sina intäkter i samband med att projektet var 
färdigställt eller via successiv vinstavräkning gav det inte en fullt rättvisande bild (Marton, 
Lundqvist & Pettersson 2016 s. 287). En stor utmaning i försöket att uppnå en gemensam 
intäktsredovisning är enligt oss den så kallade kritiska tidpunkten. Med kritisk tidpunkt menas 
när en intäkt är fastställd och ska tas upp i redovisningen. 

Vid värdering och bedömning av ett företags finansiella rapporter lägger intressenterna stor 
vikt vid bolagets intäkter. Intäktsposten är dock ett område som är starkt förknippat med 
bedömningar vilket leder till att den varit en central fråga i redovisningsskandaler genom åren 
(Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 278). Om de intäkter som företagen redovisar inte är 
tillförlitliga så blir kvaliteten i företagets finansiella rapporter så låg att bolagets intressenter 
inte kan använda informationen (Alappatt, Sheikh & Krishnan 2010). Rekognition av intäkter 
är ett av de mest komplexa problemen som revisorer måste hantera (Wüstemann & Kierzek 
2005).  

Det finns också en problematisk aspekt i att försöka uppnå en gemensam standard för 
intäktsredovisning exempelvis vad gäller försäljning av varor. Myers (1959) tar upp 
problematiken kring huruvida en transaktion ska redovisas vid en speciell tidpunkt eller över 
tid. Detta går att hänföra till tidigare standarder IAS 11 och IAS 18 som grundar sig i flera 
olika principer och därför är det problematiskt att hitta en kritisk tidpunkt som är applicerbar 
på båda dessa principer. IAS 11 och IAS 18 delas in i två anslag, balansräkningsmetod och 
resultaträkningsmetod. De grundar sig i perspektiv och principer som genomgående har 
påverkat diskussionen på när en intäkt ska tas upp i företagets finansiella rapporter. 

Det som kännetecknar IAS 18 är att den bygger på en balansräkningsmetod. Detta innebär att 
det främsta syftet med standarden är att beskriva företagets egna kapital genom identifiering 
av intäkter och kostnader genom att sådana händelser påverkar företagets finansiella ställning 
(Wagenhofer 2014). Det grundläggande i balansräkningsmetoden är att identifiering och 
värdering påverkar den finansiella ställningen i intäktsredovisningen. Enligt IAS 18 ska en 
intäkt redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen kommer tillfalla företaget (IAS 18 p.18).  

IAS 11 kännetecknas däremot av en resultaträkningsmetod där främsta syftet istället är att 
beskriva bolagets resultat genom att intäkter och kostnader ska matchas mot varandra. I en 
resultaträkningsmetod är den mest grundläggande principen anskaffningsvärdemetoden och 
för värden som ska tas upp i resultaträkningen används matchnings- och realisationsprincipen. 
Enligt IAS 11 ska en intäkt redovisas i resultaträkningen när “ett uppdrag kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt” (IAS 11 p. 22). 

Företag som tidigare redovisade intäkter enligt IAS 11 / IAS 18 hade problem med att hitta 
den kritiska tidpunkten då intäkten ska rekogniseras. Detta innebar att intäkter kunde 
redovisas på olika sätt beroende på hur de olika företagen tolkade standarden (Dylag & 
Kucharczyk 2011). 
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En intäkt ska enligt IAS 11 tas upp när den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Enligt IAS 18 
ska en intäkt tas upp när de 5 kriterierna som nämns i IAS 18 p. 14 är uppfyllda. Det är denna 
tidpunkt och detta problem som IASB med hjälp av IFRS 15 vill förtydliga och på så sätt göra 
det enklare för företag att veta när en intäkt ska tas upp samt förenkla jämförelsen mellan 
olika företag. 

IFRS 15 infördes 1 januari 2018 och kommer gälla för de flesta transaktioner som genererar 
intäkter. Standarden är utformad på det sätt att den är en residualstandard vilket innebär att 
alla intäktstransaktioner som inte går att hänföra till någon annan standard (leasing, finansiella 
instrument, försäkringar, etc.) ska redovisas enligt IFRS 15 (Berchowitz & Whitehead 2014). 
Införandet av IFRS regelverk har som helhet betytt mycket för möjligheten att jämföra företag 
i stora delar av Europa och världen (Cordazzo 2013). Vid fokus på IFRS 15 framgår att den är 
uppbyggd efter en femstegsmodell som visas nedan.  

1. “Identifiera avtalet” (IFRS 15 p. 9) 
2. “Identifiering av prestationsåtaganden” (IFRS 15 p. 22)  
3. “Fastställande transaktionspriset” (IFRS 15 p. 47) 
4. “Allokering av transaktionspriset till prestationsåtaganden” (IFRS 15 p. 73)  
5. “Uppfyllelse av prestationsåtaganden” (IFRS 15 p. 31) 

Som helhet delar standarden upp kontrakt med kunder i olika delar, i räkenskaperna ska sedan 
intäkterna från kontraktet tas upp i den takt som prestationsåtagandena uppfylls. Vid 
jämförelse med IAS 11 finns det i IFRS 15 p. 35 en förklaring för prestationsåtaganden som 
uppfylls över tid. En bra sammanfattning av IFRS 15 återfinns i IFRS 15 p. 31:  “Ett företag 
ska intäktsredovisa när (eller allt eftersom) företaget uppfyller ett prestationsåtagande genom 
att överföra en utlovad vara eller tjänst (dvs. en tillgång) till en kund. En tillgång överförs när 
(eller allt eftersom) kunden får kontroll över tillgången” (IFRS 15 p. 31). Det är alltså när 
kontrollen övergår som i IFRS 15 är det väsentliga för när en intäkt ska tas upp i 
redovisningen.  

Vi kommer utifrån skillnaderna i dessa standarder undersöka vilka effekter övergången från 
IAS 11 / IAS 18 till IFRS 15 kan ge på företags finansiella ställningar. Vi kommer också 
undersöka hur redovisning enligt de olika standarderna kommer påverka intressenters 
beslutsfattande. För att göra detta, kommer vi använda oss av en modell som tar hänsyn till 
kreditgivare och investerare. Denna modell grundar sig på intressentmodellen, men är 
förenklad så till den grad att den egentligen inte vidare bör förknippas med den ursprungliga 
intressentmodellen. Vi kommer att fokusera på kreditgivare och investerare eftersom dessa två 
ofta har olika kriterier för hur de värderar ett bolag. Kreditgivare har ofta en försiktig syn på 
bolaget med investerare kan ha en betydligt mer optimistisk syn.  

För att undersöka skillnaderna mellan IAS 11/ IAS 18 och IFRS 15 samt vilka effekter detta 
skifte av redovisningsstandard har fått kommer vi använda oss av en kvalitativ metod. Denna 
kvalitativa metod kommer ha en induktiv ansats som genomsyras av en iterativ process 
(Bryman & Bell 2017 s. 45). Vi kommer att belysa problemen med hjälp av egenkonstruerade 
typfall som är baserade på ett fiktivt företag vars verksamhet grundar sig i entreprenadavtal. 
Vi har valt just denna bransch eftersom den på ett tydligt sätt kan bestå av arbeten med flera 
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prestationsåtaganden och inte sällan innehåller incitamentsersättningar. Dessa två områden är 
väsentliga vid skiftet från IAS 11 / IAS 18 till IFRS 15.  

1.3 Forskningsfrågor 

Vilka skillnader medför övergången från IAS 11 / IAS 18 till IFRS 15 avseende företags 
intäktsredovisning? 

Vilka effekter får den nya standarden för företagets intressenter enligt vår modifierade 
intressentmodell och hur påverkas deras beslutsfattande vid investering?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en komparativ studie samt typfall belysa de skillnader 
som uppkommit efter övergången från IAS 11 / IAS 18 till IFRS 15. Vidare utgörs studiens 
syfte av att fokusera på vilka resultateffekter den nya standarden får för företags 
intäktsredovisning. Studiens syfte består även av att fokusera på vilka effekter den nya 
standarden får för företags intäktsredovisning samt intressenters beslutsfattande med fokus på 
kreditgivare och investerare. 

1.5 Ordlista / Terminologi 

Anskaffningsvärdemetoden = Innebär att de inventarier som anskaffas ska värderas till 
anskaffningsvärde. Med anskaffningsvärde menas det belopp som tillgången köptes in för, i 
detta värde ska även varans kringkostnader inkluderas, som exempelvis frakt (Stockenstrand 
2014). 

Avtal = Med avtal avses muntliga, skriftliga, samt underförstådda branschspecifika avtal. 

B2B = Business to business. Den del av marknaden där företag riktar sig till andra företag och 
inte till privatpersoner.   

Distinkt vara = En vara som kan nyttjas fristående från andra varor i kontraktet (IFRS 15 p. 
37).  

FASB =  FASB är en förkortning för “Financial accounting standards board”. Organisationen 
genererar regelverk inom redovisning som följs i USA.  

IASB = International accounting standards board. Är en internationell organisation som 
arbetar för att kvalitetssäkra redovisningsstandarder och ta fram gemensamma regelverk för 
bolag som är verksamma i olika delar av världen.  

IFRS = International and financial reporting standards. En samling standarder som är 
framtagna av IASB för att främja jämförbarheten i redovisningen mellan olika länder. De 
bolag som redovisar enligt IFRS standarder är börsnoterade bolag, bolag som är på väg att bli 
börsnoterade eller finansiella företag som står under tillsyn av finansinspektionen. (FAR, u.å.)  
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Inkomst = “En ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av  
inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller minskning av skulders värde och som 
medför en ökning av eget kapital, förutom sådana ökningar som är hänförliga till tillskott från 
aktieägare” (IFRS 15, Bilaga A Definitioner).  

Intressenter = Intressentteorin innebär att alla som har något att säga till om vid 
beslutsfattande och de som påverkar eller blir påverkade av ett företags rapportering är att 
betrakta som företagets intressenter (Crane & Ruebottom 2011) 

Intäkt = En intäkt är de inkomster som uppstår inom den ordinarie verksamheten hos ett 
företag (IFRS 15, Bilaga A Definitioner) 
Jämförbarhet = Med jämförbarhet menas, jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan 
företag. 

Kund = Part som ingått avtal med det säljande företaget. Avtalet ger kunden rätt till varor eller 
tjänster från företagets sortiment i utbyte mot ersättning. (IFRS 15, Bilaga A Definitioner)   

Matchningsprincipen = Innebär att ett företags kostnader ska matchas mot de intäkter som 
uppstått i samband med prestationen. Dessa kostnader ska sedan periodiseras till samma 
räkenskapsår som intäkten (Penman 2016).  

Prestationsåtagande = Ett löfte till kund att genom avtal överföra antingen en distinkt vara 
eller tjänst till kunden eller en serie varor eller tjänster (IFRS 15, Bilaga A Definitioner).  

Realisationsprincipen = Innebär att endast intäkter som konstaterats under det aktuella 
räkenskapsåret tas upp i årets resultat. Inom realisationsprincipen redovisas inga intäkter 
förrän osäkerheten är helt borta (Penman 2016). 

Rekognition av intäkt = Den tidpunkt då ett företag ska ta upp intäkten i redovisningen.  

Reliabilitet i kvalitativ forskning = Det finns två typer av reliabilitet, den första är extern som 
mäter i vilken utsträckning en studie kan replikeras och återupprepas. Den andra delen är 
intern reliabilitet som betyder att alla i ett forskarlag kommer överens om på vilket sätt deras 
data ska ses och tolkas. Vidare i studien benämns extern reliabilitet enbart som “reliabilitet”.  

Transaktionspris = Det belopp som ett företag beräknar ha rätt till vid överföring av utlovade 
varor eller tjänster till kund (IFRS 15, Bilaga A Definitioner).  

1.6 Studiens disposition 

Resterande del av studien kommer disponeras enligt följande. I kapitel två tas val av metod 
upp, denna ligger till grund för det tillvägagångssätt som används igenom studien. Kapitel tre 
innefattar referensramen där vi utförligt redogör för de standarder som studien behandlar. 
Kapitel tre innehåller också de olika principer och analysverktyg som krävs för att genomföra 
vår studie. I kapitel fyra kommer vår studies empiri behandlas, denna kommer bestå av typfall 
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som tydligt belyser de skillnader som finns mellan den gamla och den nya 
redovisningsstandarden. Kapitel fem kommer beskriva de slutsatser vi har dragit kring 
konsekvenserna av införandet av den nya standarden kring bolagens intäktsredovisning samt 
bolagens intressenter och deras beslutsfattande. Det sista kapitlet är kapitel sex där vi för en 
diskussion kring de dragna slutsatserna samt ger förslag på framtida forskning inom området. 
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2. Metod  
2.1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs de metoder vi valt för vår studie vad gäller forskningsansats och 
undersökningsansats. I kapitlet redogörs också för de egenkonstruerade typfall som är 
grundläggande för studien. Vi belyser även varför vi valt just dessa metoder. Vi kommer 
beskriva hur vi gått tillväga för att få tillgång till det datamaterial vi använt oss av. Slutligen 
går vi igenom studiens trovärdighet, validitet samt källkritik.  

2.2 Forskningsansats  

Forskningsansatsen i denna studie är av induktiv karaktär. Detta innebär att det i början av 
studien inte ställdes någon hypotes utifrån de förkunskaper som vi har skaffat oss under 
studietiden på Högskolan i Borås. Eftersom data har samlats in i flera omgångar kan studiens 
process likställas med en iterativ process vilket innebär att vi har behövt gå tillbaka och samla 
in mer data efter hand (Bryman & Bell 2017 s. 45).   

Studiens metod kommer även att vara en så kallad jämförande eller komparativ studie, där 
jämförande av skillnaderna mellan IAS 11 / IAS 18 och IFRS 15 kommer att vara i fokus. Vi 
tillämpade samma metoder för att jämföra olika fall inom samma område (Bryman & Bell 
2017 s. 90). 

2.3 Undersökningsansats  

Forskning inom samhällsvetenskap delas i huvudsak in i två kategorier, kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Bryman och Bell (2017) anser dock att de flesta studierna inom 
samhällsvetenskap inte uteslutande tillhör specifikt en av dessa kategorier. Kvalitativ 
forskning ger generellt en djupare förståelse för ett smalare ämne medan kvantitativ forskning 
ger möjligheten att kartlägga ett bredare ämne genom en mer övergripande förståelse för 
ämnet (Holme & Solvang 1997 s. 79 och s. 83). Även om kvalitativ och kvantitativ forskning 
är två olika kategorier så är de i många fall lika vad gäller att båda teorierna vill koppla 
dataanalysen till forskningslitteraturen och båda argumenterar för vikten av transparens 
(Bryman & Bell 2017 s. 396). 

Eftersom syftet med studien är att undersöka skillnaderna i redovisning mellan IAS 11 / IAS 
18 och IFRS 15 anser vi att en kvalitativ metod är det mest passande för att få önskat djup i 
undersökningen och kunna beröra ämnet med tillräcklig precision. En kvalitativ metod ger oss 
möjlighet att undersöka ämnet med hjälp av konstruerade typfall. Typfall kommer konstrueras 
och utgå ifrån skillnaderna mellan IAS 11 / IAS 18 och IFRS 15, dessa typfall kommer hjälpa 
oss att belysa de skillnader som övergången mellan standarderna innebär. Användandet av 
konstruerade typfall grundar sig i att IFRS 15 infördes 2018 och därmed är så ny att det inte 
finns några verkliga årsredovisningar att undersöka än. Vi är medvetna om att det finns 
kvartalsrapporter som redovisar enligt IFRS 15, men dessa är inte av intresse för vår studie. 
Därför anser vi att användandet av typfall ger den bästa bilden av vilka konsekvenser den nya 
standarden kommer att få för företags intäktsredovisning och företags möjligheter att fatta 
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beslut som påverkar investerares beslutsfattande. Typfallen har konstruerats med syfte att så 
tydligt som möjligt belysa de väsentliga praktiska skillnader som skiftet av standarderna kan 
innebära. Typfallen kommer analyseras utifrån de ovan nämnda standarderna samt en 
modifierad intressentmodell.  

2.4 Typfall 
Studiens empiri kommer bestå av tre typfall som konstrueras med syfte att belysa skillnaderna 
mellan IAS 11 och IFRS 15 så tydligt som möjligt. Typfallen kommer tas fram genom att 
först studera IAS 11, IAS 18 och IFRS 15 och gå igenom dess skillnader och likheter. Vi 
kommer noggrant gå igenom de olika standarderna för att urskilja de skillnader men också de 
likheter som kommer  påverka utfallet av respektive typfall. För att inga felaktigheter eller 
problem med redovisning av typfallen ska uppstå kommer regelverken granskas i detalj. 
Eftersom det rör sig om redovisning kan små detaljer i typfallen ändra redovisningen helt och 
hållet vilket kräver noggrannhet vid utformningen av typfallen.  

För att belysa effekten av skiftet av regelverk kommer varje typfall omfatta en resultaträkning 
som visar utfallet av redovisning enligt de båda standarderna. Detta för att tydligt visa vilka 
skillnader eller likheter det finns i intäktsredovisningen enligt de olika regelverken. Tre typfall 
kommer konstrueras för att så tydligt som möjligt visa på vilka effekter olika fall kan få på 
redovisningen och investerares beslut enligt en modifierad intressentmodell. Typfallen 
kommer konstrueras för att på ett tydligt sätt visa på vilka resultateffekter olika kontrakt kan 
få i redovisningen jämfört med den tidigare intäktsredovisningsstandarden. Syftet med 
användandet av typfallen är även att visa på hur intressenters beslutsfattande påverkas vid 
redovisning enligt de olika standarderna.  

Det första typfallet består av två kunder. Avtalen är utformade på det sättet att ena avtalet 
uppfylls över tid, medan det andra uppfylls vid en viss tidpunkt. Typfallet är utformat så med 
syfte att visa på skillnader mellan IAS 11 och IFRS 15 när avtal uppfylls över tid respektive 
vid en viss tidpunkt. Syftet med typfallet är att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna visa på 
vilka effekter dessa aspekter får för företagets redovisning samt vilken effekt detta får på 
intressenters beslutsfattande.  

I det andra typfallet finns endast en kund, däremot redogörs det för två prestationsåtaganden 
vilket får effekter på redovisningen. Typfallet är utformat på detta sätt eftersom det är vanligt  
med flera prestationsåtaganden när entreprenadavtal används samt att det får relevanta 
effekter vid ett skifte från IAS 11 till IFRS 15. Redogörelsen för dessa typfall visar på hur 
intressenters beslutsfattande kan påverkas.  

Det tredje typfallet innefattar ett prestationsåtagande, men i det avtalet finns även möjlighet 
till incitamentsersättning vilket är en viktig punkt i IFRS 15. Detta typfall får väsentliga 
effekter på bolagets redovisning. Redovisning enligt IFRS 15 ger väldigt konkreta skillnader 
gentemot redovisning enligt IAS 11 vilket kan påverka intressenters beslutsfattande.  

2.5 Datamaterial  
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Det finns inom forskningen två olika typer av data, dessa är primär och sekundärdata, i de 
flesta undersökningar används båda typerna av data kombinerat (Halvorsen 1992 s. 63). Inom 
begreppet primärdata ryms sådan data som forskarna själva har samlat in. Sekundärdata å 
andra sidan består av data som redan finns insamlat. Några exempel på primärdata är direkt 
observation, mätning och intervju, exempel på sekundärdata kan vara uppgifter som finns i 
register, databaser och dokument (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014 s. 91).   

Genom studien så kommer vi använda oss av både primär och sekundärdata. Empirin kommer 
till största del bestå av typfall som vi själva konstruerat för att kunna belysa viktiga aspekter i 
enlighet med studiens syfte. Denna data är enligt oss att betrakta som primärdata eftersom vi 
själva har tagit fram den utan någon underliggande data. Typfallen kommer att behandlas med 
hjälp av de lagar och regler som nämns i referensramen. Denna data är att betrakta som 
sekundärdata. Sekundärdatan har granskats kritiskt eftersom det inte är vi själva som har tagit 
fram den utan andra författare. Information om hur denna data har granskats finns under 
kapitel 2.8 Källkritik.  

2.6 Insamling av data  

Insamling av data har skett genom att först studera IAS 11 / IAS 18 och IFRS 15 och därmed 
se vilka skillnader respektive standard innefattar. Genom att först studera dessa standarder 
fanns det en kunskapsgrund att bygga vidare på, för att fortsätta studien sökte vi fram 
vetenskapliga publikationer med hjälp av Primo, en sökmotor som tillhandahålls av 
biblioteket på Högskolan i Borås. Vid sökning av vetenskapliga källor lades mest fokus på att 
hitta de som publicerats i erkända journaler som var relevanta och passade in på ämnet 
intäktsredovisning. Vid urval av vetenskapliga publikationer har sökord använts som 
exempelvis ”IFRS 15”, ”Revenue”, ”Revenue recognition”, ”Stakeholders” och ”Construction 
contracts”. Dessa sökord användes eftersom att de gav bra resultat och ett brett spektra av 
artiklar som var av intresse för studien. Det sista steget i datainsamlingen bestod av att 
konstruera de typfall som vi använt oss av, detta gjordes med syfte att så tydligt som möjligt 
belysa de skillnader som skiftet av standarder innebär.  

Vid framställande av studien har såväl tryckta som elektroniska källor använts. Studiens 
referensram har en grund av källor som består av främst vetenskapliga artiklar, böcker och 
regelverk. Dessa typer av källor har valts ut eftersom de anses ha en hög trovärdighet och är 
mest relevanta för studien.  

2.7 Studiens trovärdighet  

I den del av uppsatsen som behandlar sekundärdata så anser vi att reliabiliteten är hög då den 
relativt enkelt kan återupprepas. Den data som vi använt oss av finns tillgänglig på diverse 
databaser och hemsidor. Den del som avser primärdata innefattas av de typfall som vi själva 
har konstruerat. Dessa går att återupprepa genom att konstruera likadana eller liknande typfall 
som belyser samma problemställning. Vi anser därför att även primärdatan som vi har använt 
har en hög reliabilitet (Bryman & Bell 2017 s. 379). En aspekt som kan sänka studiens 
reliabilitet är eventuella förändringar i IFRS 15 som sker efter avslutande av vår studie. En 
återupprepning av studien skulle vid förändringar i IFRS 15 kunna komma fram till andra 
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slutsatser än de slutsatser som denna studie kommer fram till. En förutsättning för att en 
studie ska kunna vara valid är att studien även har en hög reliabilitet. Följaktligen kan alltså 
en studie inte vara valid om den inte är reliabel (Bryman & Bell 2017 s. 179).   

2.8 Studiens validitet  

Vad gäller validitet finns det forskare som menar att att begreppet validitet inte är av relevans 
för kvalitativa studier. Därför har Bryman & Bell (2017) skrivit om försöken att anpassa 
begreppet för att det ska passa in även i den kvalitativa forskningen. De beskriver extern och 
intern validitet, intern betyder att forskares observationer ska stämma överens med de teorier 
som hen utvecklar. Extern validitet har att göra med om studiens resultat kan appliceras i 
andra situationer och miljöer. Studiens mål är inte att uppnå ett generaliserbart resultat och 
därför tas inte denna typ av validitet upp.   

Av alla olika typer av validitet anser vi att begreppsvaliditet blir centralt i vår studie. 
Begreppsvaliditet handlar om huruvida ett begrepp avspeglar sig i det som begreppet 
verkligen anses betyda (Bryman & Bell 2017 s. 69). Denna validitet blir central eftersom vi 
studerar standarder och regelverk som använder sig av många branschspecifika begrepp och 
till viss del är skrivna på engelska. Vi har också studerat flertalet källor på engelska vilket 
kräver att översättningen till svenska är korrekt. Vi anser att vår förmåga att förstå och 
översätta engelska begrepp till svenska är god. Begreppsvaliditeten i denna studie är därför 
enligt oss att betrakta som hög. 

2.9 Källkritik  

Torsten Thurén (2013) beskriver de fyra källkritiska principerna vilka har legat till grund för 
urval av studiens källor. Dessa fyra principer är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Äkthet innebär att “källan ska vara det den utger sig för att vara” (Thurén 
2013). Tidssamband innebär att att hänsyn ska tas till den tidpunkt källan har utgetts och 
tidpunkten för vad källan beskriver. Att en källa ska vara oberoende innebär att den inte ska 
vara uppenbart påverkad av andra källor utan att den ska kunna stå för sig själv. Källan ska 
helst inte vara tagen från andra källor eller refererad från andra. Tendensfrihet beskriver 
Thurén som att källan inte ska påverkas av författarens egna personliga ekonomiska, politiska 
eller andra intressen (Thurén 2013 ss. 7-8).  

När det kommer till äkthet har endast källor som är erkänt vetenskapliga använts. Urval har 
främst gjorts från journaler som har ett bra anseende och anses vara tillförlitliga. Böcker har 
även använts och anses trovärdiga enligt beskrivningen för äkthet. Vidare har de källor som 
anses vara av äldre karaktär använts med försiktighet. Dessa källor har genomgått en 
utvärdering och anses vara av sådan kvalitet att de kan användas. Källorna beskriver också 
ämnen som inte utsätts för förändring på samma sätt som exempelvis matchningsprincipen.  

För att kontrollera att källorna är oberoende har källorna genomgått kontroll och endast 
vetenskapliga publikationer som är “peer reviewed” har använts. “Peer reviewed” innebär att 
källan har kontrollerats av experter inom ämnet innan publicering vilket stärker 
trovärdigheten. I och med att de vetenskapliga publikationer som använts är “peer reviewed” 
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så minskar risken för att texten är präglad av författarens egna intressen vilket ger källorna 
högre trovärdighet.  
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3. Referensram  
3.1 Inledning 
Detta kapitel kommer att inledas med en djupare förklaring av de olika standarderna som ska 
jämföras i vår studie, detta för att ge läsaren en tydlig bild av vilka viktiga beståndsdelar 
respektive standard består av. För att sedan kunna analysera den empiri som presenteras i 
kapitel 4 kommer vi redogöra för ett antal analysverktyg som kommer ligga till grund för 
analysen. I detta kapitel kommer redovisning enligt IAS 11 och IAS 18 beskrivas i presens 
som om de vore aktiva, detta har gjorts för att underlätta för läsaren.  

3.2 Tidigare forskning 
Eftersom IFRS 15 träder i kraft 1 januari 2018 så är materialet vad gäller tidigare forskning 
tunn. Eftersom det inte finns några verkliga fall att undersöka är det endast några få källor 
som behandlar intäktsredovisning enligt IFRS 15. Mer gedigen forskning som är publicerad i 
vetenskapliga journaler som handlar om IFRS 15 är knapphändig. 

Även om IFRS 15 är en ny standard för intäktsredovisning så har intäktsredovisningen i sig 
länge varit något som diskuterats. De underliggande principerna för intäktsredovisning har 
dock varit desamma under en väldigt lång period. Redan under 1900-talet var både 
matchnings- och realisationsprincipen två centrala delar i diskussionen kring 
intäktsredovisning. Myers (1959) beskrev redan på mitten av 1900-talet matchningsprincipen 
och vikten av denna för att genom matchning av kostnader och intäkter framställa en så 
korrekt bild av ett företags intäkter som är möjligt. Realisationsprincipen fastställer att en 
intäkt ska realiseras och därmed tas upp i företagets räkenskaper när en tillgång kan 
omvandlas till kontanta medel (Myers 1959). IFRS 15 utgår ifrån matchnings- och 
realisationsprincipen som alltså varit grund för intäktsredovisning över många år. Dessa 
principer kommer beskrivas mer utförligt senare i detta kapitel. 

Berchowitz & Whitehead (2014) skriver om IFRS 15 och kommer fram till att 
intäktsredovisning aldrig kommer bli sig lik igen. Författarna skriver om den nya standarden 
för intäktsredovisning och att den kommer förändra sättet att redovisa intäkter på. Vidare 
skriver Botha (2012) om den nya standarden och ifrågasätter huruvida den nya standarden 
påverkar intäktsredovisningen eller inte. Författaren menar att intäktsredovisningen är en stor 
tillgång när bolag ska visa upp sig inför sina intressenter men beskriver inte vidare hur 
standarden kommer påverka intressenters beslut. Dessa och flertalet andra källor beskriver 
standarderna och dess skillnader och likheter. Däremot saknas beskrivning på hur 
intressenters beslutsfattande påverkas utifrån dessa skillnader, på detta område anser vi att det 
finns ett glapp i forskningen. Vi anser också att området är av stort intresse då dessa beslut 
påverkar företag i många avseenden. Vår studie fokuserar på investerares beslut och kommer 
beskriva de förändringar som IFRS 15 för med sig med hjälp av typfall. Valet av inriktning 
grundar sig i att det inte finns någon forskning som behandlar detta ämne med den precision 
som denna publikation har som syfte att göra. 

3.3 IAS 18 Intäkter / IAS 11 Entreprenadavtal 
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IFRS 15 behandlar nu de punkter som tidigare behandlades av IAS 18 och IAS 11. Enligt IAS 
18 delas intäkter in i tre olika typer och transaktioner: Försäljning av varor, utförande av 
tjänsteuppdrag och annans utnyttjande av ett företags tillgång, som ger upphov till ränta, 
royalty eller utdelning (IAS 18 p. 14-34). IAS 11 behandlar Entreprenadavtal och IAS 18 
hänvisar ofta till IAS 11 vid intäktsredovisning av pågående arbeten.  

3.3.1 Försäljning av varor (IAS 18) 

För att en försäljning av varor ska få redovisas som en intäkt ska följande kriterier vara 
uppfyllda:  

a. Företaget har till köparen överfört de betydande risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande.  

b. Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 
förknippas med ägande och företaget utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda 
varorna.  

c. Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
d. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att 

tillfalla företaget.  
e. De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
(IAS 18 p. 14)  

Sett till dessa kriterier framgår det att realisationsprincipen är den underliggande principen för 
intäktsredovisning vid försäljning av varor enligt IAS 18. En svårighet, och en del av 
anledningen till att en ny standard togs fram var att bedömningen för när en vara ska anses ha 
övergått till kund var alldeles för komplex. Tidpunkten för övergången kan variera beroende 
på hur avtalet är utformat. Aspekter som kan påverka tidpunkten för när en intäkt ska tas upp 
kan vara civilrättsliga vilket gör att både ekonomer och jurister kan behöva vara med och göra 
bedömningen (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 284). En central punkt att utgå ifrån 
brukar dock vara den fysiska övergången av varan. I praktiken är det svårt att dra gränsen för 
när en intäkt ska redovisas och när en avsättning istället ska göras. Företag som erbjuder 
tilläggstjänster i form av reparationsåtaganden eller service, utöver garantin, bör vänta med att 
ta upp intäkten till dess att detta ansvar övergår till mottagande part. Sådana transaktioner är 
dock svåra att bedöma, det finns även fall där en del av intäkten ska redovisas direkt och för 
resterande del görs en avsättning (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 284).  

Problem med tidpunkten för intäktsredovisning kan också uppstå i samband med att det 
säljande företaget står för installationen av varan och att denna utgör en “väsentlig del” av 
avtalet samt är avancerad. Vid exempelvis en försäljning av en TV med installation så 
behöver företaget inte vänta med att ta upp intäkten, medan vid försäljningar av mer 
avancerade industrimaskiner kan företaget behöva vänta med att ta upp intäkten till dess att 
installationen är klar (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 ss. 284-285).   

I de fall där kunden har rätt att häva sitt köp bör det säljande företaget enligt IAS 18 avvakta 
med att redovisa intäkten för försäljningen. Möjligheten att häva köp är vanlig i exempelvis 
dagligvaruhandeln där det är kutym att erbjuda kunden öppet köp. Företag har i dessa fall 
möjlighet att ta upp hela intäkten men bör utifrån tidigare erfarenheter göra en avsättning för 
framtida kostnader som kan uppstå i samband med kundernas returer. Denna avsättning bör 
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baseras på tidigare erfarenheter av vilka kostnader detta medför (Marton, Lundqvist & 
Pettersson 2016 ss. 285-286).  

3.3.2 Tjänsteuppdrag & Entreprenadavtal (IAS 11 / IAS 18)  

I detta avsnitt kommer frågor som rör både IAS 11 och IAS 18 behandlas. Anledningen till att 
IAS 18 nämns beror på att standarden rör intäktsredovisning och att den frekvent hänvisar till 
IAS 11 när det gäller frågor som rör pågående arbeten (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 
s. 286). För att få en tydlig översikt har vi därför valt att gå igenom båda standarderna under 
ett gemensamt avsnitt. 

Tjänsteuppdrag innebär att ett företag utför någon slags tjänst inom en bestämd tid. Ofta kan 
sådana uppdrag röra sig över lång tid, och i många fall även över flera räkenskapsperioder. 
Även entreprenadavtal kan dra ut på tiden och sträcka sig över flera perioder. Skillnaden 
mellan ett tjänsteuppdrag och ett entreprenadavtal är att entreprenadavtal “berör fysiska 
objekt” såsom till exempel byggnader och vägar (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 
286). 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal kan delas upp i två delar, dessa delar baseras på hur 
betalningen för projektet är upplagt (IAS 11 p. 6). Antingen betalas projektet på fastpris eller 
löpande räkning. Vid arbeten som debiteras på löpande räkning sker fakturering ofta 
successivt utefter hur stor del av arbetet som är färdigställt vid faktureringstillfället. Enligt 
IAS 11 ska de prestationer som utförts under perioden redovisas som intäkt oavsett vad som 
är fakturerat (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016 s. 288). Problemet med tidpunkten för 
intäktsredovisning blir relativt litet vid projekt på löpande räkning eftersom det är enklare för 
bolag att hålla reda på vilka intäkter och kostnader som är hänförliga till vilken period.  

Vid projekt som faktureras till fastpris finns det två redovisningsprinciper som lämpar sig för 
intäktsredovisning, vinstavräkning vid färdigställandet och successiv vinstavräkning. Enligt 
första metoden, vinstavräkning vid färdigställandet, redovisas varken intäkter eller kostnader 
som är hänförliga till projektet innan det är helt slutfört. Den andra metoden innebär att 
företaget redovisar intäkter och kostnader i takt med att projektet slutförs, s.k. successiv 
vinstavräkning. Bolag som följer denna metod ska redovisa kostnader och intäkter under den 
period som de är nedlagda. Vid närmare undersökning av IAS 18 och IAS 11 är det i de allra 
flesta fall successiv vinstavräkning som ska tillämpas, med vissa få undantag (Marton, 
Lundqvist & Pettersson 2016 s. 289).   

För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal är det centrala att fastställa färdigställandegraden, 
med andra ord hur stor del av arbetet som är utfört vid en viss tid. För att fastställa detta finns 
det olika metoder att välja mellan. I IAS 18 redovisas metoder för att bedöma 
färdigställandegraden. Dessa metoder återfinns i IAS 18 punkt 24:  

a. Utfört arbete baserat på gjorda undersökningar 
b. Utförda tjänster på balansdagen i proportion till vad som totalt ska utföras  
c. Förhållandet mellan nedlagda utgifter vid rapportperiodens slut och beräknade totala utgifter  

(IAS 18 p. 24) 
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Företag kan välja mellan de tre ovan nämnda metoderna så länge som det resultat som 
redovisas är tillförlitligt.  

3.3.3 Ränta, royalty och utdelning (IAS 18)  

Den tredje typen av intäkt som IAS 18 behandlar är “annans utnyttjande av ett företags 
tillgång som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning”. Kriterierna för att inkomsten ska 
redovisas är samma som för varor och tjänster, nämligen att inkomsten ska kunna beräknas på 
ett tillförlitligt sätt (IAS 18 p. 29). Som tidigare nämnts i avgränsningarna kommer studien 
behandla pågående arbeten, ränta, royalty och utdelning är således inte relevant. 

3.4 IFRS 15, intäkter från avtal med kunder  

3.4.1 Övergripande om IFRS 15 

IFRS 15, intäkter från avtal med kunder, är den nya standard som numera tillämpas på alla 
transaktioner som ger upphov till intäkter med undantag för vissa transaktioner som 
exempelvis leasing och försäkringsavtal. Syftet med denna standard är att förankra de 
principer som ett företag ska använda sig av för att kunna redovisa nödvändig information för 
användarna av bolagets finansiella rapporter “om intäkters karaktär, storlek och tidpunkt samt 
osäkerhet och kassaflöden som härrör från ett avtal med en kund” (IFRS 15 p. 1). En viktig 
aspekt i IFRS 15 är att ledningen måste göra väsentliga bedömningar för att uppskatta 
storleken på de belopp som kan redovisas på balansdagen (Dukander, Min & Spencer 2014). 
Grunden i IFRS 15 är att alla transaktioner ska följa femstegsmodellen som nedan kommer 
beskrivas mer utförligt.   

3.4.2 Steg 1 

Den första punkten i denna modell är “Identifiera avtal” (IFRS 15 p. 9). Detta innebär att om 
det finns avtal med en kund som uppfyller samtliga gällande krav ska dessa redovisas enligt 
IFRS 15. Dessa krav är följande: 

a. parterna i avtalet har godkänt avtalet (skriftligen, muntligen eller i enlighet med normal 
affärspraxis) och har åtagit sig att fullgöra sina respektive skyldigheter, 

b. företaget kan fastställa varje parts rättigheter när det gäller de varor eller tjänster som 
ska överföras, 

c. företaget kan fastställa betalningsvillkoren för de varor eller tjänster som ska överföras, 
d. avtalet har kommersiell innebörd (dvs. risk, tidpunkt eller belopp för företagets framtida 

kassaflöden som förväntas förändras till följd av avtalet), och 
e. det är sannolikt att företaget kommer att erhålla den ersättning som det är berättigat till i 

utbyte mot de varor eller tjänster som kommer att överföras till kunden. Vid bedömningen av 
huruvida möjligheten att erhålla ett ersättningsbelopp är sannolik ska ett företag endast ta 
ställning till kundens förmåga och avsikt att betala detta belopp på förfallodagen. Det 
ersättningsbelopp som företaget har rätt till kan vara lägre än det pris som anges i avtalet om 
ersättningen är rörlig, eftersom företaget kan erbjuda kunden en rabatt (se punkt 52). 

(IFRS 15 p. 9) 
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3.4.3 Steg 2 

Punkt nummer två är “Identifiering av prestationsåtagande” (IFRS 15 p. 22). När ett avtal 
tecknas ska företaget analysera vilka prestationsåtaganden som finns i avtalet. Varje löfte om 
att leverera en distinkt vara eller tjänst till kund ska ses som ett enskilt prestationsåtagande, 
vilket medför att det kan finnas flera prestationsåtaganden i ett avtal. I IFRS 15 p. 27 finns två 
kriterier som ska vara uppfyllda för att ett prestationsåtagande ska anses vara distinkt:  

a. “Kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsammans med andra 
resurser som finns tillgängliga för kunden (dvs. varan eller tjänsten är kapabel att vara 
distinkt).” 

b. “Företagets löfte att överföra varan eller tjänsten till kunden kan särskiljas från andra 
löften i avtalet (dvs. löftet att överföra varan eller tjänsten är distinkt inom ramen för avtalet).” 

(IFRS 15 p. 27) 

Alla varor och tjänster som är distinkta är alltså separata prestationsåtaganden som kunden 
förväntar sig att företaget ska uppfylla.  

3.4.4 Steg 3 

Punkt nummer tre i femstegsmodellen är “fastställande av transaktionspris” (IFRS 15 p. 47). 
Detta är det belopp som ett företag kan förväntas erhålla efter att de levererat en vara eller 
tjänst till kund. Beloppet är exklusive betalning till tredje part, exempelvis skatt. Det belopp 
som förväntas kan vara av såväl fast som rörlig karaktär, det kan också innehålla både en fast 
och en rörlig del.  

3.4.5 Steg 4 

När transaktionspriset är fastställt så är punkt fyra “allokering av transaktionspriset” (IFRS 15 
p. 73). Med allokering av transaktionspriset avses att företaget fördelar den totala intäkten 
från kontraktet till respektive prestationsåtagande. Detta innebär att ett företag ska fördela den 
totala intäkt som erhålls genom ett kontrakt till de varor eller tjänster som just den intäkten 
tillhör. 

Om det är så att försäljningspriset för respektive prestationsåtagande inte är direkt 
observerbart ska företaget uppskatta försäljningspriset. Med direkt observerbart menar man i 
IFRS 15 p. 78 att det exempelvis finns en prislista för respektive prestationsåtagande. Om 
detta inte finns får företaget avgöra på vilket sätt försäljningspriset ska beräknas.  

3.4.6 Steg 5 

Den sista delen av femstegsmodellen är uppfyllelse av prestationsåtagande. Detta sista steg 
innebär att ett företag ska intäktsredovisa i takt med att prestationsåtaganden uppfylls.  

Prestationsåtagande kan antingen uppfyllas vid en viss tidpunkt eller också kan det uppfyllas 
över tid. För avtal som uppfylls vid en viss tidpunkt innebär det att kontrollen för varan eller 
tjänsten övergår vid en viss tid, detta innebär att tidpunkten för när ett prestationsåtagande 
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uppfylls blir när varan övergår till den mottagande parten. I andra fall så övergår kontrollen av 
varan eller tjänsten över tid och punkterna 35-37 i IFRS 15 blir aktuella. Ett företag ska 
redovisa en intäkt över tid om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:  

a. Kunden erhåller och förbrukar samtidigt de fördelar som tillhandahålls genom företagets 
prestation när företaget fullgör ett åtagande (se punkterna B3–B4). 

b. Företagets prestation skapar eller förbättrar en tillgång (t.ex. pågående arbete) som kunden 
kontrollerar när tillgången skapas eller förbättras (se punkt B5). 

c. Företagets prestation skapar inte en tillgång med en alternativ användning för företaget (se 
punkt 36) och företaget har rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato (se punkt 37). 

(IFRS 15 p. 35) 

Vid redovisning av prestationsförpliktelse som uppfylls över tid ska bolaget välja lämplig 
metod som kan mäta färdigställandegraden av prestationen på ett tillförlitligt sätt (IFRS 15 p. 
44). De metoder som kan användas för att mäta färdigställandegrad är input- och 
outputmetoden. Vid användning av outputmetoden ska intäktsredovisningen baseras på vad 
bolaget har fastställt är överfört till kunden genom exempelvis besiktningar. Bolaget kan 
använda sig av en förenklad regel när de tillämpar outputmetoden och då utgå från vad som är 
fakturerat till kunden, detta utgår från att det som är fakturerat motsvarar de värden som blivit 
överförda till kunden det datumet. Inputmetoden baseras istället på bolagets kostnader för 
projektet, exempelvis arbetade timmar eller maskintimmar (Deloitte 2016). 

3.5 Realisationsprincipen  

Realisationsprincipen innebär i grund och botten att en intäkt ska redovisas när ett utflöde av 
varor eller tjänster har skett. Dessa varor eller tjänster måste vara överförda till kunden där 
säljaren mottagit betalning eller tillgångar som enkelt kan omvandlas till kontanta medel. Ett 
problem med denna princip är dock att olika personer ser den på olika sätt (Hendriksen & Van 
Breda 1991 s. 361). Penman (2016) anser att realisationsprincipen innebär att omvandla 
tillgångar till kontanter, enligt denna princip ska en intäkt inte tas upp eller räknas som en 
intjänad intäkt innan osäkerheten kring denna är helt borta (Penman 2016).  

För att bestämma när intäkten realiserats blir realisationsprincipen central. För att identifiera 
och fastställa en intäkt blir både matchningsprincipen (3.6) och realisationsprincipen två 
centrala delar, dessa två principer har haft stor påverkan på den resultatorienterade 
redovisningen (Wagenhofer 2014).  

3.6 Matchningsprincipen 

Vid introducering av matchningsprincipen var målet att förbättra redovisningen till den grad 
att den skulle kunna ligga till grund för utvärdering av företag och ledningens prestationer 
under en viss period. Kostnader matchades mot intäkter och redovisades först när intäkten 
realiserats (Myers 1959; Schroeder, Clark & Catey 2004 s. 143). Den periodisering som 
matchningsprincipen genererar kan leda till att det på lång sikt redovisas en jämnare bild i 
företagets rapporter eftersom att intäkter och kostnader matchas mot varandra (Su 2005). 
Således kan matchningsprincipen göra det enklare både för företagsledningen, men även för 
företagets investerare att fatta beslut.    
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Hendriksen & Van Breda (1991) beskriver matchningsprincipen som en “orsak-verkan”-effekt 
på rapporterade intäkter. Kostnader som hänförs till specifika intäkter ska tas upp i samma 
period som intäkten realiseras. Korrekt matchning kan endast inträffa när bolaget kan 
identifiera en rättvis relation mellan de kostnader och intäkter som är hänförliga till projektet 
(Hendriksen & Van Breda 1991 ss. 376-377).  

En matchning mellan kostnader och intäkter är inte alltid självklar eftersom det i bolag finns 
indirekta kostnader som inte är direkt hänförliga till en specifik intäkt eller projekt. 
Matchningen kostnader mot intäkter kan därför bli en komplex fråga för bolagen. Dessa 
problem har lett till att redovisare har etablerat specifika regler och principer för hur dessa 
kostnader ska redovisas. Man skiljer på direkta kostnader och indirekta kostnader. Direkta 
kostnader är kostnader som är direkt hänförliga till ett specifikt projekt och ska tas upp i den 
period som intäkten realiseras. Indirekta kostnader är däremot kostnader som är nödvändiga 
för att företaget ska fungera men som inte går att knyta till ett specifikt projekt. Sådana 
kostnader ska periodiseras jämnt över de perioder som de avser (Hendriksen & Van Breda 
1991 s. 377). 

Matchningsprincipen används inom såväl IFRS 15 som IAS 11. I IFRS 15 där kontrollen 
anses övergå vid ett specifikt tillfälle krävs ingen matchning då intäkten och kostnaderna tas 
upp vid just detta tillfälle. Vid projekt där kontrollen övergår över tid krävs dock att kostnader 
matchas mot de intäkter som tillhör samma period. I IAS 11 används successiv vinstavräkning 
och även i dessa fall måste företagen använda sig av matchningsprincipen. 
Matchningsprincipen har alltså en grundläggande funktion vid redovisning enligt både IAS 11 
och IFRS 15. Denna princip blir följaktligen central vid intäktsredovisning och när 
bolagsledningen och bolagens intressenter ska fatta beslut.  

3.7 Intressentteorin  

Eftersom studiens syfte behandlar hur skiftet från IAS 11 till IFRS 15 påverkar intressenters 
beslutsfattande kommer intressentteorin spela en central roll i analysen av typfallen samt i 
studiens slutsatser.  

Intressentteorin innebär att alla som har något att säga till om vid beslutsfattande och de som 
påverkar eller blir påverkade av ett företags rapportering är att betrakta som företagets 
intressenter. Företagets mål bör, enligt teorin, vara att tillfredsställa så många intressenter som 
möjligt (Crane & Ruebottom 2011). Företag är i behov av att tillmötesgå de krav som externa 
intressenter ställer på företaget vilket också är grundläggande i intressentteorin (Agudo-
Valiente, Garcés-Ayerbe & Salvador-Figueras 2015).  

Ett företags mest givna intressenter är aktieägare, anställda och kunder, men kan även vara 
leverantörer, konkurrenter och samhället som helhet (Carroll och Buchholtz 2006). Således 
finns det många olika intressenter som bolagen måste ta hänsyn till när de fattar belsut. 
Nationalekonomen Milton Friedman skriver dock att det centrala för ett företag och dess 
ledning är att maximera vinsten för de som äger andelar i bolaget (Friedman 1970).  
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Vi utgår från att alla intressenters behov är av intresse för dagens företag och inte endast 
vinstmaximering för ägare som Friedman (1970) skrev. Redovisning enligt den äldre och den 
nya standarden påverkar alltså företags intressenter på olika sätt. Det är enligt Jones och 
Pagach (2013) intäkter som är det viktigaste måttet när ett företags intressenter mäter deras 
prestationer och därför är intäktsposten central vid investeringsbeslut. Ertimur, Livnat & 
Martikainen (2003) skriver att reaktionen från investerare blir större på en överraskande 
förändring i intäkter jämfört med en likadan minskning på kostnadssidan trots att 
resultateffekten blir densamma. Eftersom tiden då en intäkt ska tas upp skiljer sig mellan de 
olika standarderna påverkar förändringen av intäktsredovisningen från IAS 11 till IFRS 15 
bolags intressenter och deras beslutsfattande.  

Donaldson och Preston (1995) tog likt Carroll och Buchholtz (2006) fram de intressenter som 
de anser vara av vikt för företaget. Donaldson och Preston (1995) framställde också en tydlig 
bild över deras intressentmodellen där det tydligt visar vilka aktörer som de anser är att 
betrakta som företagets intressenter. De tar bland annat upp politiska grupper, leverantörer 
och anställda som företags intressenter.  

 

 FIGUR 1 
INTRESSENTMODELL (DONALDSON & PRESTON 1995) 

3.8 Modifierad intressentmodell  

För att på ett tydligt sätt kunna besvara studiens syfte har vi konstruerat en modifierad 
intressentmodell. I denna del kommer vi beskriva modellens uppbyggnad och redogöra för de 
centrala delarna. Även om alla intressenter som Donaldson & Preston (1995) nämner är av 
vikt för organisationer kommer vi i den modifierade intressentmodellen plocka ut de 
intressenter som är aktuella för att besvara syftet i vår studie. 

I centrum av modellen står företaget som ska redovisa enligt de gällande standarderna. Enligt 
den modifierade intressentmodellen har endast investerare och kreditgivare tagits med som 
företagets intressenter. Eftersom modellen endast tar hänsyn till dessa två intressenter kan 
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denna modell anses vara förenklad gentemot den modell som Donaldson & Preston (1995) 
presenterat. Den modifierade intressentmodellen är förenklad av den anledning att den 
tydligare hjälper till att besvara studiens syfte. Sett till investerare och kreditgivare så har de 
ungefär samma förväntningar på bolaget men av olika anledning. Kreditgivaren förväntar sig 
att bolaget ska gå med vinst och på så sätt överleva och kunna betala sina skulder. Företagets 
investerare förväntar sig också att företaget ska gå med vinst eftersom de vill ha tillbaka sina 
investerade pengar, med avkastning.  

FIGUR 2 MODIFIERAD INTRESSENTMODELL 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4. Empiri 
4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer regelverken vara den underliggande faktor som utgör typfallens 
uppbyggnad. Utifrån skillnaderna mellan IAS 11 och IFRS 15 kommer typfallen visa på vad 
som skiljer sig i intäktsredovisningen. Typfallen kommer också visa på intressenters olika 
möjlighet till beslutsfattande vid redovisning enligt de olika standarderna. Även i detta kapitel 
kommer redovisning enligt IAS 11 beskrivas som om den vore aktiv för att underlätta för 
läsaren. 

4.2 Typfall 1 

AB Småhus har som affärsidé att sälja standardtillverkade småhus som de själva tillverkar. De 
erbjuder tre olika modeller som kunderna kan välja mellan. Dessa modeller är döpta till liten, 
mellan och stor. Vid ingången av år 1 får AB Småhus en beställning från kund A och en 
beställning från kund B där båda valde hus Mellan. Båda beställningarna läggs och avtalen 
utformas enligt AB Småhus egna standardavtal. Arbetet med att framställa samt leverera 
småhusen beräknas ta 3 år. Husen kommer att ställas på s.k. ofri grund, d.v.s på mark som 
varken AB Småhus eller kunderna äger. Husen kommer överlämnas direkt efter slutbesiktning 
och risken övergår då till respektive kund.  

AB Småhus avtalar med kund A och kund B att priset för husen kommer att uppgå till  
1 000 000 kr vardera. Beräknade utgifter för AB Småhus uppgår till 500 000 kr för respektive 
hus. AB Småhus kan med god säkerhet identifiera och hänföra kostnaderna för tillverkningen 
till respektive år. Innan avtalet ingicks gjorde AB småhus en kreditkoll och bedömningen är 
att både kund A och kund B har god kreditvärdighet och med största sannolikhet kommer att 
kunna fullfölja avtalet.  

Intäkten för respektive avtal beräknas till 1 000 000 kr, enligt avtal kommer intäkterna 
fördelas enligt följande: 500 000 kr år 1, 250 000 kr år 2 och 250 000 kr år 3. Kostnader som 
uppstår i samband med att AB Småhus uppfyller avtalet beräknas totalt till 500 000 kr och 
fördelas enligt följande: 250 000 kr år 1, 125 000 kr år 2 och 125 000 kronor år 3.  

Avtalen är utformade enligt AB Småhus standardavtal för hus Mellan. AB Småhus och kund 
B har dock kommit överens om ett tillägg i avtalet som säger att kund B inte kan säga upp 
avtalet och att AB Småhus inte får sälja huset till någon annan än kund B. Som sista punkt i 
avtalet framgår att AB Småhus har rätt att kräva kund B på full ersättning om kund B inte 
följer betalning enligt den plan som framgår i avtalet.  

4.2.1 Tillämpning av IAS 11 - kund A & B 

IAS 11 är tillämpligt på avtalen för kund A och kund B då de uppfyller kraven för att vara 
entreprenadavtal enligt IAS 11 p. 1 och IAS 11 p. 3-5. Enligt IAS 11 p. 8 ska avtalen med 
kund A & B betraktas som två separata uppdrag och objekt. Detta eftersom AB Småhus har 
lämnat separata anbud för varje projekt och de olika avtalen är två helt olika förhandlingar där 
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intäkter och utgifter hänförs till det objekt som de tillhör. Uppdraget för kund A & kund B 
kommer ge samma utfall vid tillämpning av IAS 11. Detta avsnitt kommer därför att behandla 
båda avtalen för att undvika upprepning.  

Ersättningen för uppdragen är avtalat till fastpris, enligt IAS 11 ska uppdragsinkomsten 
fastställas. Eftersom avtalen inte behandlar några incitamentsersättningar ska intäkten endast 
omfatta det avtalade priset på 1 000 000 kr (IAS 11 p. 11). Uppdragsutgifterna för avtalen ska 
enligt IAS 11 p. 16 innefatta alla de kostnader som har med respektive projekt att göra.  

Enligt IAS 11 p. 22 ska ska företaget, när intäkter och kostnader kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, ta upp dessa i redovisningen och hänföra dem till rätt objekt och rätt 
färdigställandegrad. Vad gäller fastprisuppdrag anses de kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt 
om följande kriterier är uppfyllda:  

a. den totala uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt, 
b. det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med uppdraget kommer att 

tillfalla uppdragstagaren, 
c. såväl de totala utgifterna för att slutföra uppdraget som färdigställandegraden vid 

rapportperiodens slut kan mätas på ett tillförlitligt sätt, och 
d. de uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget kan klart identifieras och mätas på ett 

tillförlitligt sätt så att jämförelse med tidigare beräkningar kan göras. 
(IAS 11 p. 23) 

AB Småhus uppfyller alla dessa krav vad gäller såväl kund A som kund B. Det innebär att 
avtalen för båda kunderna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
När bolaget sedermera har konstaterat att det går att göra en tillförlitlig beräkning av 
uppdragens utfall ska AB Småhus tillämpa en metod som med säkerhet kan mäta företagets 
utförda arbete. Genom att ta förhållandet mellan periodens nedlagda uppdragsutgifter för det 
totala utförda arbetet vid periodens slut och de totala utgifterna för uppdraget mäter AB 
Småhus färdigställandet för respektive år (IAS 11 p. 30 a). Denna beräkning kommer sedan 
ligga till grund för vilka intäkter som ska redovisas inom respektive räkenskapsår. 

4.2.2 Redovisning enligt IAS 11 - kund A & kund B 

Vid användning av färdigställandegraden enligt IAS 11 p. 30 a kommer redovisningen se ut 
enligt nedan:   

Tabell 1 Resultaträkning kund B IAS 11 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter 500 000 250 000 250 000

Kostnader 250 000 125 000 125 000

Resultat 250 000 125 000 125 000

Färdigställandegrad 50% 25% 25%

Ackumulerad färdigställandegrad 50% 75% 100%
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I IAS 11 är det inte när kontrollen övergått till mottagande part som är indikationen på när 
intäkter och kostnader ska tas upp. I IAS 11 ska, som tidigare nämnts, dessa intäkter 
rekogniseras när de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redan år 1 kunde dessa beräkningar 
göras på ett tillförlitligt sätt och därför har redovisningen skett enligt IAS 11 p. 25-26 alltså 
enligt reglerna för successiv vinstavräkning. Intäkterna för respektive period har beräknats 
genom att ta förhållandet mellan periodens kostnader och de totala kostnaderna för projektet 
(IAS 11 p. 30 a).   

4.2.3 Tillämpning av IFRS 15 - kund A 

Steg 1 - Identifiera avtalet 

Avtal är tecknat mellan AB Småhus och kund A enligt IFRS 15 p. 9 a-e. Båda parterna anses 
ha godkänt avtalet, rättigheterna vad gäller vilka varor som ska överföras kan fastställas, 
betalningsvillkoren kan fastställas av företaget, avtalet har kommersiell innebörd och det är 
sannolikt att ersättning kommer erhållas för företaget.    

Steg 2 - Identifiering av prestationsåtaganden 

Bolaget identifierar ett prestationsåtagande med utgångspunkt i avtalet och IFRS 15 p. 22. 
Byggnationen ska ses som en helhet eftersom delarna av byggnationen inte kan nyttjas separat 
(IFRS 15 pp. 26 & 27).  

Steg 3 - Fastställande av transaktionspris  

Företaget ska beakta det som står i avtalet samt sin normala affärspraxis när ett 
transaktionspris fastställs. Företaget ska också utgå ifrån att varorna kommer övergå till 
kunden i enlighet med avtalet, allt detta enligt IFRS 15 p. 47 & 49. AB Småhus ska enligt 
dessa punkter fastställa transaktionspriset till 1 000 000 kr.   

Steg 4 - Allokering av transaktionspriset 

Avtalet för kund A består endast av ett prestationsåtagande därför finns inte något behov att 
allokera transaktionspriset (IFRS 15 p. 73).  

Steg 5 - Uppfyllelse av prestationsåtagande 

Redovisning av intäkten ska ske när prestationsåtagandet är uppfyllt och varan övergår till 
kunden. Varan anses ha övergått i samband med att kontrollen övergår från AB Småhus till 
kund A (IFRS 15 p. 31). Steg 5 innehåller en viktig del som innefattar att göra bedömningen 
om prestationsåtagandet uppfylls vid en specifik tidpunkt eller över tid. Prestationsåtagandet 
ska anses uppfyllas över tid om något av följande kriterier är uppfyllda (IFRS 15 p. 35 a-c):  
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a. Kund A har nytta av huset under tiden det produceras.  
b. AB Småhus genomför förbättringar på en tillgång som kontrolleras av kund A.  
c. AB Småhus har ingen alternativ nytta för huset eftersom de kan sälja det till någon 

annan kund om kund A skulle dra sig ur eller inte uppfylla kraven i avtalet.  

Eftersom kund A inte kan nyttja huset innan det har levererats så har alltså inte punkt A 
uppfyllts. Eftersom varken kund A eller AB småhus äger marken som huset ska stå på så är 
inte punkt B uppfylld. Punkt C är inte heller uppfylld eftersom AB Småhus har alternativ 
nytta för huset. Rätten till ersättning för huset uppstår först år 3 när AB Småhus har levererat 
huset till kund A. Eftersom ingen av punkterna A, B eller C är uppfyllda anses 
prestationsåtagandet inte uppfyllas över tid utan vid en viss tidpunkt. AB Småhus uppfyller 
prestationsåtagandet år tre vid leverans av huset eftersom att det är då kontrollen övergår från 
AB Småhus till kund A (IFRS 15 p. 38).  

4.2.4 Redovisning enligt IFRS 15 - kund A  

Vid tillämpning av IFRS 15 och dess femstegsmodellen kommer redovisningen se ut enligt 
följande för avtalet med kund A:  

Tabell 2 Resultaträkning kund A IFRS 15 

Enligt IFRS 15 bygger erkännandet av en intäkt på när kontrollen av varan övergår till 
kunden. I detta fall övergår varan inte över tid, den övergår istället vid en viss tidpunkt. Denna 
specifika tidpunkt inträffar år tre då kontrollen för huset går från AB Småhus till kund A. Alla 
intäkter och kostnader tas därför upp år 3 eftersom det är då som kontrollen för varan övergår. 
kund A har tidigare kunnat dra sig ur avtalet och AB Småhus har haft möjligheten att sälja till 
någon annan, därför övergår kontrollen först år tre när själva överlämnandet av huset sker.  

4.2.5 Tillämpning av IFRS 15 - kund B 

Steg 1 - Identifiera avtalet  

Ett avtal är tecknat mellan AB Småhus och kund B enligt IFRS 15 p. 9 a-e. Parterna har båda 
accepterat avtalet, det kan fastställas rättigheter kring vilka varor som ska överföras, även 
betalningsvillkoren kan fastställas av företaget, det är med stor sannolikhet som företaget 
kommer erhålla ersättning. Avtalet har också kommersiell innebörd.  

Steg 2 - Identifiering av prestationsåtaganden 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter 0 0 1 000 000 

Kostnader 0 0 500 000

Resultat 0 0 500 000
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Med utgångspunkt i avtalet och IFRS 15 p. 22 identifierar bolaget ett prestationsåtagande. 
Byggnationen ska ses som en helhet eftersom delarna av byggnationen inte kan nyttjas separat 
(IFRS 15 pp. 26 & 27).  

Steg 3 - Fastställande av transaktionspris  

För att fastställa transaktionspriset ska företaget beakta det som står i avtalet och sin normala 
affärspraxis. Företaget ska också utgå ifrån att varorna kommer övergå till kunden i enlighet 
med avtalet (IFRS 15 pp. 47 & 49). Enligt dessa punkter ska AB Småhus fastställa 
transaktionspriset till 1 000 000 kr.  

Steg 4 - Allokering av transaktionspriset 

Eftersom att avtalet med kund B endast består av ett prestationsåtagande finns inte något 
behov av att allokera transaktionspriset (IFRS 15 p. 73).  

Steg 5 - Uppfyllelse av prestationsåtagande 

Intäkten ska redovisas när prestationsåtagandet är utfört och varan har övergått från företaget 
till kunden. När kontrollen övergått anser man också att varan är övergången från AB Småhus 
till kund B (IFRS 15 p. 31). Det sista steget i femstegsmodellen är det som går ut på att 
fastställa om prestationsåtagandet är uppfyllt över tid eller vid en viss specifik tidpunkt. 
Prestationsåtagande uppfylls över tid om något av följande kriterier är uppfyllda (IFRS 15 p. 
35 a-c): 

a. Kund B har nytta av huset under tiden det produceras.  
b. AB Småhus genomför förbättringar på en tillgång som kontrolleras av kund B.  
c. AB Småhus har ingen alternativ nytta för huset eftersom de inte kan sälja det till någon 

annan kund och kund B kan inte dra sig ur avtalet. 

Eftersom kund B inte kan nyttja huset innan det har levererats så har alltså inte punkt a 
uppfyllts. Eftersom varken kund B eller AB Småhus äger marken som huset ska stå på så är 
inte punkt b uppfylld. Däremot så har AB Småhus ingen alternativ nytta för huset eftersom 
båda parter enligt avtalet är tvungna att fullfölja affären. Eftersom punkt c är uppfylld anses 
avtalet uppfyllas över tid enligt IFRS 15  p. 35 c.  

Eftersom kontrollen av huset övergår till kund B över tid ska AB Småhus tillämpa lämplig 
metod för att redovisa intäkten över tid. Den metod ska väljas är den som med säkerhet kan 
fastställa utfallet av entreprenaden (IFRS 15 p. 41). AB Småhus tillämpar i det här fallet 
inputmetoden som baseras på färdigställandegraden eftersom att den bedöms vara den metod 
som är mest tillförlitlig i det här fallet.  
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4.2.6 Redovisning enligt IFRS 15 - kund B 

När femstegsmodellen i IFRS 15 tillämpas på avtalet med kund B kommer redovisningen se 
ut enligt följande:   

Tabell 3 Resultaträkning kund B IFRS 15 

Enligt IFRS 15 p. 35 c uppfylls prestationsåtagandet över tid. Detta innebär att kontrollen av 
varan övergår över tid och intäkter och kostnader ska därför periodiseras enligt ovan. Intäkter 
och kostnader periodiseras över hela produktionstiden i samma takt som 
färdigställandegraden. Eftersom kund B inte har rätt att dra sig ur avtalet och AB Småhus är 
tvingat att sälja till kund B anses prestationsåtagandet uppfyllas över tid. Intäktsredovisningen 
ska därmed ske i takt med att huset färdigställs.  

4.2.7 Analys av Typfall 1  

Vid redovisning enligt de olika standarderna kan tidpunkten för när en intäkt ska redovisas 
skilja sig mellan de olika standarderna men utfallet kan också bli likadant beroende på hur 
avtalet är utformat. Den mest grundläggande skillnaden mellan de olika standarderna är 
rekognitionen, alltså när en intäkt ska tas upp i räkenskaperna. Enligt IAS 11 ska en intäkt tas 
upp när den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, enligt IFRS 15 ska den tas upp när kontrollen 
övergått till mottagande parten.  

I fallet med kund A ska intäkter enligt IFRS 15 tas upp först när AB Småhus har utfört sitt 
prestationsåtagande. Enligt IFRS 15 anses det prestationsåtagande som nämns i avtalet 
uppfyllas vid en viss tidpunkt eftersom det inte uppfyller något av de tre krav som 
kännetecknar ett prestationsåtagande som uppfylls över tid. Intäkten ska alltså tas upp när 
byggnationen är helt färdigställd och kontrollen övergått till kunden. IFRS 15 anses därmed 
vara något mer försiktig än IAS 11 eftersom inga intäkter redovisas innan projektet är helt 
färdigställt. I och med att kund A har möjlighet att dra sig ur köpet och att AB Småhus kan 
sälja till annan kund så finns det en osäkerhet i kontraktet. Enligt IFRS 15 ska därför hela 
intäkten tas upp i räkenskaperna år 3 och eftersom IFRS 15 tillämpar matchningsprincipen 
ska även de kostnader som är hänförliga till projektet periodiseras till samma period som 
intäkten.  

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter 500 000 250 000 250 000

Kostnader 250 000 125 000 125 000

Resultat 250 000 125 000 125 000

Färdigställandegrad 50% 25% 25%

Ackumulerad färdigställandegrad 50% 75% 100%
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Enligt IAS 11 kan intäkten beräknas på ett tillförlitligt sätt redan år 1 och därför tillämpas 
successiv vinstavräkning på kund A, intäkter och kostnader ska därför redovisas över de tre 
åren som avtalet gäller. I detta fall blir det alltså en väldigt tydlig skillnad vad gäller att 
redovisa enligt den nya standarden IFRS 15 jämfört med IAS 11.  

4.2.8 Analys enligt modifierad intressentmodell 

Denna skillnaden mellan standarderna innebär att intressenters beslutsfattande kan skilja sig 
åt. Vid redovisning enligt IAS 11 har bolaget möjlighet att ta upp intäkten i ett tidigare stadie, 
vilket leder till att investerare har möjlighet att upptäcka intäktsströmmar och fatta beslut 
tidigt huruvida de vill investera i bolaget eller inte.  Underlaget till beslutet är dock förenat 
med en viss osäkerhet eftersom intäkten inte är helt realiserad vid exempelvis år 1. För 
kreditgivare kan det leda till att ett tidigt beslut tas om att godkänna eventuell kredit just på 
grund av att intäkterna upptäcks i ett tidigt stadie.    

Vid redovisning enligt IFRS 15 har intressenterna svårare att upptäcka intäktsströmmar tidigt 
eftersom intäkten tas upp i ett senare skede vilket då kan leda till att investerare avvaktar 
eftersom inga tydliga intäktsströmmar påvisas. För kreditgivare kan detta däremot anses vara 
positivt eftersom de siffror som redovisas är mer tillförlitliga på grund av att IFRS 15 är mer 
försiktig än IAS 11 i det här fallet och inte tar upp intäkten innan kontrollen för varan övergått 
till mottagande part. 

I avtalet med kund B blir det inga skillnader i resultaträkningen beroende på vilken standard 
som tillämpas. Redovisningen får då heller inga effekter på varken investerares eller 
kreditgivares beslutsfattande. 

4.3 Typfall 2 

AB småhus kommer i början av år 1 överens med en ny kund (kund C) om att bygga ett hus 
av modellen “stor”. I närheten av huset ska AB småhus enligt kontraktet uppföra ett garage 
med plats för två bilar och ett litet förråd. Priset kund C ska betala enligt kontraktet för dessa 
två byggnader är 4 000 000 kr där 3 000 000 kr avser huset och 1 000 000 avser garaget. 
Marken där huset och garaget ska uppföras ägs varken av AB Småhus eller kund C. I 
kontraktet uppges att kund C inte kan dra sig ur avtalet och att AB Småhus måste fullfölja 
kontraktet och inte får sälja till någon annan än kund C. Innan byggnationen påbörjas gör AB 
Småhus en kreditupplysning på kund C och gör bedömningen att kund C med största 
sannolikhet har möjlighet att fullfölja kontraktet.  

Kostnaden för att uppföra huset beräknas med största sannolikhet till 2 000 000 kr och 
kostnaden för garaget beräknas till 500 000 kr. Sett till AB Småhus rutin inom branschen 
anser de sig kunna beräkna utgifterna på ett tillförlitligt sätt. Projektet förväntas pågå i 3 år, 
garaget påbörjas år 1 och färdigställs år 2. Huset påbörjas år 1 och färdigställs år 3. När 
garaget är färdigställt lämnas det direkt över till kunden, också huset överlämnas till kund 
direkt när det är färdigställt. Under byggnationen står AB småhus för alla oegentligheter 
såsom skador på antingen hus eller garage. Enligt kontrakt ska betalningen ske enligt 
följande: 2 000 000 kr år 1, 1 000 000 kr år 2 och 1 000 000 kr år 3.   
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4.3.1 Tillämpning av IAS 11 

IAS 11 är tillämpligt på kontraktet mellan AB Småhus och kund C eftersom de uppfyller 
kraven för att vara ett entreprenadavtal enligt IAS 11 p. 1 och IAS 11 p. 3-5.  Enligt IAS 11 p. 
8 c ska varje enskilt objekt behandlas som separata uppdrag om “uppdragsutgifterna och 
uppdragsinkomsten kan identifieras för respektive objekt” (IAS 11 p. 8 c). Eftersom AB 
Småhus kan hänföra intäkter och kostnader till respektive projekt ska de redovisa intäkter och 
kostnader för de olika objekten separat. Avtalet är ett fastprisavtal enligt IAS 11 p. 3 eftersom 
avtal slutits om fastpris för hela uppdraget.  

Enligt IAS 11 p. 22 ska en intäkt tas upp i räkenskaperna när den kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt när kraven enligt IAS 11 p. 23 a-
d är uppfyllda. I enlighet med IAS 11 p. 30 a kommer färdigställandegraden i detta avtal 
beräknas genom att ta “förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete vid 
rapporteringsperiodens slut och beräknade totala uppdragsutgifter.” Intäktsredovisningen 
inom detta avtal kommer alltså ske med bakgrund av färdigställandegraden.  

4.3.2 Redovisning enligt IAS 11 - kund C 

Tabell 4 Resultaträkning kund C IAS 11 

Projekten ska redovisas som två separata uppdrag enligt IAS 11 p. 8 c. Detta innebär att man 
hänför kostnader och intäkter till respektive projekt. I resultaträkningen ovan visas de intäkter 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter Hus 600 000 1 500 000 900 000

Intäkter Garage 600 000 400 000 -

Summa intäkter 1 200 000 1 900 000 900 000

Kostnader Hus 400 000 1 000 000 600 000

Kostnader Garage 300 000 200 000 -

Summa kostnader 700 000 1 200 000 600 000

Resultat 500 000 700 000 300 000

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3

Hus 20% 50% 30%

Ackumulerat 20% 70% 100%

Garage 60% 40% 0%

Ackumulerat 60% 100% -
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och kostnader som är hänförliga till respektive projekt. Dessa kostnader och intäkter har 
kunnat hänföras med hjälp av matchningsprincipen.  

4.3.3 Tillämpning av IFRS 15  

Steg 1 - Identifiera avtalet  

Enligt IFRS 15 p.9 a-e är ett avtal tecknat mellan AB Småhus och kund C. Avtalet är godkänt 
av bägge parter, rättigheterna kring vilka varor AB Småhus ska överföra kan med största 
säkerhet fastställas. Betalningsvillkoren kan också fastställas av AB Småhus, avtalet har en 
kommersiell innebörd och det är med största sannolikhet som AB Småhus kommer att erhålla 
ersättning.    

Steg 2 - Identifiering av prestationsåtaganden  

Enligt IFRS 15 p. 22 ska bolaget identifiera två prestationsåtaganden. Huset och garaget ska 
ses som två olika prestationsåtaganden eftersom kund C kan nyttja både huset och garaget 
separat och således ska dessa anses vara distinkta (IFRS 15 p. 26-27).  

Steg 3 - Fastställande av transaktionspris 

När företaget ska fastställa transaktionspriset ska de utgå från vad som står i avtalet samt 
normal affärspraxis. AB Småhus ska också utgå från att avtalet uppfylls och att varorna 
därmed övergår till kund C (IFRS 15 p. 47 & 49). Enligt dessa punkter ska AB Småhus 
fastställa transaktionspriset till 4 000 000 kr.    

Steg 4 - Allokering av transaktionspris 

Eftersom avtalet består av två prestationsåtaganden ska bolaget allokera det transaktionspris 
som tillhör varje prestationsåtagande (IFRS 15 p.74). Vid allokering ska företaget basera 
fördelningen av transaktionspriset på samma grund som om varje prestationsåtagande skulle 
genomföras enskilt mot en annan kund (IFRS 15 p. 76-77). Eftersom bolaget inte har några 
fasta priser för dessa prestationsåtaganden så måste allokeringen uppskattas. För uppskattning 
av transaktionspriset finns det tre metoder, anpassad marknadsbedömning, metoden för 
förväntade kostnader plus vinstmarginal och residualmetoden.    

AB Småhus har svårt att bedöma marknadspriset eftersom det inte finns några konkurrenter 
som bygger på det sätt som AB Småhus gör och en ren uppskattning skulle inte vara 
tillräckligt tillförlitlig. Istället använder sig AB Småhus av metoden för förväntade kostnader 
plus vinstmarginal för att allokera transaktionspriset. Eftersom bolaget har många år i 
branschen kan de bedöma de kostnader som kommer uppstå för respektive 
prestationsåtagande med relativt stor säkerhet. Genom att dividera den totala intäkten med 
den totala kostnaden och sedan multiplicera den kvoten med kostnaden för respektive 
prestationsåtagande, se tabell 4, har AB Småhus kommit fram till att intäkten för huset ska 
beräknas till 3 200 000 kr och intäkten för garaget till 800 000 kr.  
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Tabell 5 Allokering av transaktionspris 

Steg 5 - Uppfyllelse av prestationsåtagande 

Bolaget ska redovisa intäkter när respektive prestationsåtagande är uppfyllt (IFRS 15 p. 31). 
Enligt IFRS 15 p. 31 ska AB Småhus intäktsredovisa när kontrollen för varan övergått till 
kund C. Nästa steg blir att fastställa om dessa prestationsåtaganden överförs över tid eller om 
dessa överförs vid en specifik tidpunkt, om något av följande kriterier enligt IFRS 15 p. 35 a-c 
är uppfyllda anses prestationsåtagandena vara uppfyllda över tid.    

a. Kund C har nytta av huset eller garaget under tiden dessa produceras.  
b. AB Småhus genomför förbättringar på en tillgång som kontrolleras av 

kund C.  
c. AB Småhus har ingen alternativ nytta för huset eller garaget eftersom 

de inte kan sälja det till någon annan än kund C och kund C kan inte dra 
sig ur avtalet. 

Kriterie a uppfylls inte då kund C inte har någon nytta av garaget eller huset under tiden som 
dessa färdigställs. Kriterie b uppfylls inte heller då ingen av kontraktsparterna äger marken. 
Eftersom kund C inte kan dra sig ur avtalet och AB Småhus inte har möjlighet att sälja till 
någon annan innebär detta att punkt c är uppfylld och prestationsåtagandena ska därför anses 
uppfyllas över tid.  

Eftersom prestationsåtagandena uppfylls över tid behöver bolaget fastställa över vilka 
tidsperioder respektive prestationsåtagande uppfylls (IFRS 15. 31). För att fastställa över 
vilka tidsperioder som respektive prestationsåtagande uppfylls ska AB Småhus ta hänsyn till 
samtliga punkter i IFRS 15. 38 a-e samt p. 33 som avser övergång av kontroll för respektive 
prestationsåtagande.  

Kontrollen för huset och garaget övergår till kund C över tid och AB Småhus måste därför 
välja lämplig metod för att redovisa sina intäkter. Den metod som med störst säkerhet kan 
motsvara utfallet av entreprenaden ska väljas (IFRS 15 p. 41). Den metod som anses vara 
mest lämplig i detta fall är input-metoden, som baseras på färdigställandegraden och eftersom 
prestationsförpliktelserna uppfylls över tid är denna metod mest lämplig.  

Total intäkt 4 000 000

Total kostnad 2 500 000

Kostnad hus 2 000 000

Kostnad garage 500 000

Total Intäkt / Total Kostnad (4 000 000 / 2 500 000) 1,60 (60 %)

Intäkt hus (2 000 000 * 1,60) 3 200 000

Intäkt garage (500 000 * 1,60) 800 000
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4.3.4 Redovisning enligt IFRS 15 - kund C 

Nedan visas en resultaträkning för kund C vid redovisning enligt IFRS 15.  

Tabell 6 Resultaträkning kund C IFRS 15 

Enligt IFRS 15 p. 35 c uppfylls prestationsåtagandena över tid. Huset färdigställs och 
kontrollen övergår successivt över tre år och redovisas därför över en treårsperiod. Garaget 
överlämnas och kontrollen övergår successivt över två år och intäkter och kostnader för 
garaget redovisas då endast år 1 och 2. Det är färdigställandegraden som styr vilka intäkter 
som redovisas i vilken period och kostnaderna matchas därefter mot respektive intäkt enligt 
ovan.  

4.3.5 Analys av Typfall 2 

Redovisning enligt IFRS 15 och IAS 11 ger samma resultat över tre år. Resultatet blir även 
det samma för varje enskilt år. Givet de förutsättningar som ges i typfall 2 behandlar 
standarderna redovisningen likadant när det gäller resultatet. Båda standarderna ger 
vägledning om att intäktsredovisning ska ske över tid och inte vid en viss tidpunkt. 

Eftersom varken kund C eller AB Småhus kan dra sig ur avtalet ska intäktsredovisning ske 
över tid och inte vid en viss tidpunkt enligt IFRS 15. IAS 11 ger också tillåtelse att redovisa 
intäkterna enligt metoden för successiv vinstavräkning eftersom uppdraget kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. 

Enligt IAS 11 ska dock redovisning ske genom beräkning av projekten separat. Detta gör att 
man vid redovisning enligt IAS 11 måste beakta uppdragen som två separata uppdrag och inte 
har möjlighet att redovisa intäkter och kostnader som samma projekt. Redovisning av två 
separata uppdrag istället för att samredovisa dem ger ingen resultateffekt men kan leda till en 
ökad förståelse för bolagets intäktsströmmar.   

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter 1 200 000 1 900 000 900 000

Summa intäkter 1 200 000 1 900 000 900 000

Kostnader 700 000 1 200 000 600 000

Summa kostnader 700 000 1 200 000 600 000

Resultat 500 000 700 000 300 000

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3

Per år 28% 48% 24%

Ackumulerat 28% 76% 100%
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4.3.6 Analys enligt modifierad intressentmodell 
Enligt IAS 11 ska dock redovisning ske genom beräkning av projekten separat. Detta gör att 
man vid redovisning enligt IAS 11 måste beakta uppdragen som två separata uppdrag och inte 
har möjlighet att redovisa intäkter och kostnader som samma projekt. Redovisning av två 
separata uppdrag istället för att samredovisa dem ger ingen resultateffekt men kan leda till en 
ökad förståelse för bolagets intäktsströmmar. Detta ger ingen nämnvärd effekt på kreditgivare. 
Däremot tillåts investerare få en större förståelse för de siffror som redovisas vilket skulle 
kunna påverka deras beslut. 

4.4 Typfall 3 

AB Småhus får ett erbjudande om att bygga en ny modern idrottshall åt Sport AB. Trots att 
detta arbete inte ingår i AB Småhus ordinarie sortiment väljer bolaget ändå att tacka ja till 
jobbet. Marken där idrottshallen ska uppföras står på ofri grund och ägs därför inte av AB 
Småhus eller Sport AB. Projektet beräknas kunna påbörjas år 1 och beräknas vara slutfört 
senast år 4. Alla eventuella skador som uppstår under projektet står AB Småhus för. 
Överlämnandet av idrottshallen sker när hela bygget är färdigställt.  

I avtalet uppges att en fast ersättning om 30 000 000 kr ska utgå till AB Småhus. Som tillägg i 
avtalet finns möjlighet till incitamentsersättning om projektetet skulle överlämnas före 31/12 
år 3. Incitamentsersättningen uppgår till 2 000 000 kr. AB Småhus beräknar sannolikheten att 
klara leverans innan den 31/12 år 3 till 70%.  

AB Småhus och Sport AB kommer överens om en betalningsplan där 10 000 000 kr 
faktureras under år 1, 8 000 000 kr faktureras under år 2 och resterande när överlämnandet 
sker. Eftersom AB Småhus aldrig tidigare har haft något liknande projekt har de svårt att 
bedöma när kostnaderna för projektet uppstår. AB Småhus bedömer dock att kostnaderna inte 
kommer överstiga de avtalade intäkterna som kommer att tillfalla bolaget. 

4.4.1 Tillämpning av IAS 11  

AB Småhus tillämpar IAS 11 eftersom det rör sig om ett entreprenadavtal enligt IAS 11 p. 1 
& 3. För att avgöra huruvida det rör sig om ett fastprisuppdrag, ett uppdrag på löpande 
räkning eller en blandning av dessa behöver AB Småhus identifiera vilka intäkter och 
kostnader som tillhör vilken period (IAS 11 p. 6). Eftersom ersättningen delvis består av en 
incitamentsersättning rör det sig om en blandning av uppdrag på löpande räkning och fastpris.  

I detta fall är det inte enbart ett fastprisuppdrag eller ett uppdrag på löpande räkning, det är en 
blandning av båda typerna. Därför måste AB Småhus identifiera de intäkter och de kostnader 
som tillhör detta projekt. Enligt IAS 11 p. 11 kommer intäkterna bestå av den fasta delen på 
30 000 000 kr. Intäkten för incitamentsersättningen på 2 000 000 ska tas upp när AB Småhus 
kan göra bedömningen att de troligtvis kommer nå målet att färdigställa projektet innan 31/12 
år 3 och att de kan göra en tillförlitlig bedömning av beloppet för incitamentsersättningen 
(IAS 11 p.15). Intäkterna kommer redan år 1 beräknas genom att addera 
incitamentsersättningen till det fasta belopp som anges i avtalet. Eftersom AB Småhus 
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tillförlitligt kan beräkna att de kommer att kunna uppfylla sitt prestationsåtagande innan 31/12 
år 3 kommer det fasta och det rörliga beloppet tas upp som intäkter i räkenskaperna. 
Kostnaderna kommer bestå av de belopp som AB Småhus enligt avtal kan kräva att Sport AB 
betalar (IAS 11 p. 16 c).   

AB Småhus ska tillämpa successiv vinstavräkning eftersom de kan beräkna utfallet av 
byggnationen på ett tillförlitligt sätt vid uppdragets början. Projektet ska redovisas enligt IAS 
11 p. 23 och 24 eftersom byggnationen består av en ersättning som är en kombination av 
fastpris och löpande räkning. AB Småhus kan inte bedöma de totala utgifterna på ett 
tillförlitligt sätt och kan därför endast redovisa intäkter som är i nivå med de faktiska 
kostnader som har lagts ner på projektet och sannolikt kommer ersättas av Sport AB (IAS 11 
p. 32 a). Enligt IAS 11 p. 32 b ska “Uppdragsutgifterna redovisas som kostnader i den period 
då de uppkommer” (IAS 11 p. 32 b). Enligt IAS 11 p. 35 ska AB Småhus redovisa intäkter 
och kostnader enligt IAS 11 p. 22 istället för IAS 11 p. 32 när det inte längre föreligger någon 
osäkerhet och en tillförlitlig beräkning av utfallet kan göras.  

4.4.2 Redovisning enligt IAS 11 - Sport AB 

Tabell 7 Resultaträkning Sport AB IAS 11 

De faktiska kostnaderna uppgick år 1 till 7 000 000 kr, år 2 till 6 000 000 kr och år 3 till 7 000 
000 kr. Eftersom att AB Småhus inte kunde beräkna utfallet på ett tillförlitligt sätt redovisades 
endast de intäkter som resulterade i ett nollresultat för år 1 och 2. År 3 kunde däremot 
projektet beräknas tillförlitligt och resterande intäkt på 19 000 000 kr redovisades under år 3.  

4.4.3 Tillämpning av IFRS 15 

Steg 1 Identifiera avtalet  

AB småhus och Sport AB har tecknat ett avtal enligt IFRS 15 p. 9 a-e. Båda parter anses ha 
godkänt avtalet, vilka rättigheter och skyldigheter respektive part har, betalningsvillkoren kan 
fastställas av företaget, avtalet har kommersiell innebörd och det är sannolikt att ersättning 
kommer erhållas för företaget.  

Steg 2 Identifiering av prestationsåtaganden  

Sett till avtalet identifierar AB Småhus i detta fall endast ett prestationsåtagande i enlighet 
med IFRS 15 p. 22. Ingen del av byggnationen kan nyttjas separat och därför ska det ses som 
en helhet enligt IFRS 15 pp. 26 & 27. 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter 7 000 000 6 000 000 19 000 000

Kostnader 7 000 000 6 000 000 7 000 000

Resultat 0 0 12 000 000
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Steg 3 Fastställande av transaktionspris 

Eftersom avtalet innefattar en prestationsbaserad del består det av både en fast och en rörlig 
del (IFRS 15 p. 47). 30 000 000 är den fasta delen som är det pris som kommer betalas av 
Sport AB oberoende av vilken tid AB Småhus levererar ett färdigt projekt. Eftersom AB 
Småhus räknar med att AB Sport kommer fullfölja avtalet kommer 30 000 000 kr ingå i 
transaktionspriset (IFRS 15 p. 49). Avtalet utgörs också av en rörlig ersättning som är 
beroende av vid vilken tidpunkt AB Småhus levererar. Enligt IFRS 15 p. 50 & 51 ska AB 
Småhus uppskatta den rörliga ersättning som ska inkluderas i transaktionspriset. 
Transaktionspriset ska beräknas genom att tillämpa en av två metoder som nämns i IFRS 15 
p. 53.  

För AB Småhus är det svårt att beräkna sannolikheten för om man kommer lyckas leverera 
innan den 31/12 år 3 för att på så vis ta del av incitamentsersättningen på 2 000 000 kr. 
Bolaget bedömer sannolikheten att lyckas med det till 70%. Bolaget ska enligt IFRS 15 p. 53 
b redovisa rörliga ersättningar till det belopp som är mest sannolikt att bolaget kommer ta del 
av. Eftersom bolaget bedömer att det är 70% chans att de kan ta del av ersättningen kommer 
bolaget beräkna transaktionspriset till 32 000 000 kr.  AB Bygg ska även ta punkterna i IFRS 
15 p. 56 & 57 i beaktning vid bedömning om huruvida man ska räkna in 
incitamentsersättningen i transaktionspriset eller ej. AB Småhus anser att de kan uppfylla 
kravet om en restriktiv bedömning eftersom de uppskattar sannolikheten att lyckas med 
tidskravet till 70%.  
  
Vid slutet av varje rapporteringsperiod ska AB Småhus uppdatera bedömningen för huruvida 
man kommer klara kravet för incitamentsersättningen och således uppdatera redovisningen 
om bedömningen blir annorlunda. AB Småhus bedömer löpande under arbetets gång att man 
kommer att klara av att överlämna bygget under år 3. AB Småhus kan därför räkna in 
incitamentsersättningen till transaktionspriset genom hela byggnationsprocessen enligt IFRS 
15 p. 56.  

Steg 4 - Allokering av transaktionspriset 

Avtalet består endast av ett prestationsåtagande och därför finns det enligt IFRS 15 p. 73 inget 
behov av att allokera transaktionspriset.  

Steg 5 - Uppfyllelse av prestationsåtagande 

Enligt IFRS 15 p. 31 ska en intäkt redovisas när företaget uppfyllt sitt eller sina 
prestationsåtaganden samt när varan och därmed kontrollen övergått till den mottagande 
parten. Nästa del i det femte och sista steget innefattar att bedöma om prestationsåtagandet 
eller prestationsåtagandena övergår till kund över tid eller om de gör det vid en viss specifik 
tidpunkt. Om något av följande krav uppfylls anses prestationsåtagandet vara uppfyllt över tid 
(IFRS 15 p. 35 a-c). 

a. Sport AB har nytta av idrottshallen under tiden denna produceras.  
b. AB Småhus förbättrar en tillgång som kontrolleras av Sport AB.  
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c. AB Småhus prestation skapar ingen alternativ nytta för företaget.  

Sport AB har ingen nytta av idrottshallen innan den är fullständigt färdigställd och därför 
uppfylls inte kriterie a. Ingen av avtalsparterna äger marken där idrottshallen ska uppföras och 
därför är inte heller kriterie b uppfyllt. Det finns en alternativ nytta för företaget i detta fall, 
eftersom AB Småhus skulle kunna sälja idrottshallen till en annan köpare om AB Sport inte 
skulle fullfölja sina åtaganden, alltså är inte heller kriterie c uppfyllt. Med allt detta som 
bakgrund kan vi i detta fall komma fram till att presatationsförpliktelsen inte uppfylls över tid 
utan istället vid en viss specifik tidpunkt. Prestationsåtagandet kommer enligt IFRS 15 p. 38 
uppfyllas då kontrollen för idrottshallen överlämnas från AB Småhus till Sport AB.     

4.4.4 Redovisning enligt IFRS 15 - Sport AB 

Tabell 8 Resultaträkning Sport AB IFRS 15 

År 1 och år 2 kommer AB Småhus inte redovisa några kostnader eller intäkter eftersom 
prestationsförpliktelsen uppfylls år 3. Kostnaderna för projektet uppgick vid sammanställning 
till 20 000 000 kr. Således redovisar AB Småhus alla intäkter och kostnader under år 3 när 
kontrollen av idrottshallen övergår. AB Småhus redovisar en positiv resultatpåverkan på totalt 
12 000 000 kr.  

4.4.5 Analys av Typfall 3 

Redovisning av Typfall 3 ger ingen skillnad vad det gäller det resultat som redovisas för 
respektive år. Vid redovisning av både IAS 11 och IFRS 15 redovisas ett nollresultat år 1 och 
2 medans ett positivt resultat om 12 000 000 kr redovisas år 3.  

Det finns dock skillnader i redovisning enligt de olika standarderna vid mer noggrant 
studerande av dem. Eftersom ingen tillförlitlig beräkning av projektet kunde göras var AB 
Småhus tvungna att vid redovisning enligt IAS 11 ta upp en del av kostnaderna redan år 1 och 
2 och ta upp intäkterna i nivå med dessa och därför redovisa ett nollresultat. År 3 redovisas 
resterande intäkter och de faktiska kostnaderna och resultatet blir därmed 12 000 000 kr. 
Enligt IFRS 15 redovisas däremot inga intäkter eller kostnader år 1 och 2 utan alla intäkter 
och kostnader redovisas under år 3 när idrottshallen överlämnats och kontrollen övergått till 
Sport AB. 

4.4.6 Analys enligt modifierad intressentmodell 
Redovisning enligt ovan kan leda till en annorlunda bild för de intressenter som riktar in sig 
på bolagets intäktsströmmar eftersom redovisning enligt IFRS 15 kan medföra att bolaget 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3

Intäkter - - 32 000 000

Kostnader - - 20 000 000 

Resultat - - 12 000 000
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redovisar en mer ojämn intäktsström i det här fallet jämfört med IAS 11. Ojämna 
intäktsströmmar kan medföra att kreditgivare ser bolaget som instabilt och därmed blir 
avvaktande gällande sina krediter. Även investerare kan använda samma argument för att 
avstå en investering i bolaget.  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5. Slutsatser  
5.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser behandlas. Utifrån studiens syfte kommer slutsatser 
dras baserat på skillnaderna mellan den äldre intäktsredovisningsstandarden IAS 11 och den 
nya IFRS 15. Studiens syfte var också att se vilka konsekvenser den nya standarden får för 
intressenters beslutsfattande och studiens slutsatser kommer därför ha fokus på dessa 
områden.  

5.2 Studiens slutsatser 

Diskussionen mellan IAS 11 och IFRS 15 är över lång tid oväsentlig vid frågor som rör 
bolagets resultat. Redovisning enligt IAS 11 och IFRS 15 kommer över ett företags livslängd 
få samma konsekvenser för dess intäkter och kostnader. Resultatet blir samma oavsett 
standard eftersom att dessa inte bedömer storleken på intäkten utan istället avväger den 
kritiska tidpunkten för rekognition. Däremot finns det en aspekt som sticker ut och blir extra 
viktig. Det handlar om i vilken period som respektive kostnad och intäkt redovisas. Denna 
aspekt kan få konsekvenser för bolagens finansiella rapporter och på så vis påverka dess 
intressenter.  

Baserat på de typfall som konstruerats i empirikapitlet kan IFRS 15 betraktas som något mer 
försiktig jämfört med IAS 11. Detta eftersom den nya standarden har strängare krav för att 
tillåta rekognition av intäkter i ett tidigt stadie. Eftersom börsnoterade bolag numera måste 
redovisa enligt IFRS 15 kan det innebära att bolagets intressenter är villiga att acceptera en 
högre risk för sina beslut eftersom att de är medvetna om att intäktsredovisningen är något 
mer försiktig än tidigare.  

37



 
            FIGUR 3 RISKBENÄGENHET 

Figuren ovan bygger på egna resonemang och tar hänsyn till en given risknivå. Givet att 
bolags intressenter kan tänka sig att befinna sig vid denna nivå blir deras egna riskbedömning 
olika om man jämför den äldre standarden med den nya. Eftersom de siffror som redovisas 
enligt IFRS 15 är något mer försiktig kan intressenterna ta en högre egen kalkylerad risk givet 
en viss total risknivå. Vice versa gäller för IAS 11 där intressenternas egna riskbedömning blir 
lägre eftersom risken i de finansiella rapporterna är högre. Detta innebär att bolag som 
redovisar enligt den nya standarden skulle kunna få mer uppmärksamhet på sina finansiella 
rapporter eftersom intressenternas egna bedömning blir mer central.  

Vid resultatanalys av typfall tre framkommer det att det inte är någon skillnad vid redovisning 
enligt IAS 11 och IFRS 15. Om man däremot går djupare och gör en intäktsanalys visar det 
sig att intäktsredovisningen skiljer sig mellan de olika standarderna. Enligt IFRS 15 redovisas 
inga intäkter förrän projektet är helt slutfört och risken har övergått till mottagaren. Enligt 
IAS 11 redovisas däremot kostnader i den takt som de uppstod och intäkterna tilläts att tas 
upp i nivå med dessa kostnader. Således blir summan på sista raden samma. För intressenter 
som analyserar intäktsflöden kan detta ha en avgörande effekt eftersom redovisning enligt 
IFRS 15 genererar mer ojämna intäktsflöden än IAS 11.  

Med hänsyn till ovan stycke får de intressenter som behandlas i vår intressentmodell en sämre 
bild av bolag som redovisar enligt IFRS 15 eftersom denna standard genererar mer ojämna 
intäktsflöden. Ojämna intäktsflöden anses i många fall vara en risk vid investering jämfört 
med jämna flöden. Redovisning enligt IAS 11 gav möjlighet för dessa intressenter att 
upptäcka intäktsflöden tidigt eftersom IAS 11 tillät att redovisa en del av intäkten tidigare än 
vad IFRS 15 tillåter. Utifrån det syfte som uppsatsen bygger på och de tre typfall som 
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konstruerats i empirikapitlet framgår det att den största skillnaden uppdagas när det handlar 
om projekt där kontrollen övergår vid en viss tidpunkt. Vid projekt där övergången för varan 
sker över tid är det i de flesta fall inga väsentliga skillnader mellan de olika standarderna.  

Summan av detta blir alltså att det finns såväl fördelar som nackdelar med både den tidigare 
redovisningsstandarden och den nya. IFRS 15 redovisar inga intäkter innan kontrollen för 
varan eller tjänsten övergått till den mottagande parten, på grund av detta blir riskerna för 
bolagens intressenter lägre. Däremot kan det vara svårt för dessa intressenter att bedöma ett 
bolags intäktsströmmar om ett projekt pågår över flera räkenskapsår och kontrollen inte 
övergår innan själva överlämnandet. För att intressenter ska få en helhetsbild över bolagets 
intäktsströmmar krävs det att de går igenom noterna i årsredovisningen. Här har bolag 
möjlighet att ge en överblick över intäkter som ännu inte realiserats i enlighet med de 
upplysningar som anges i IFRS 15 p. 110. I IAS 11 kunde däremot intäktsströmmar upptäckas 
i resultaträkningen i ett tidigare stadie vilket ledde till en tydligare bild av de intäkter företaget 
genererar under entreprenadavtalet. I denna standard var dock risken för intressenterna större 
eftersom de intäkter som redovisades inte var lika säkra som de som numera redovisas enligt 
IFRS 15.   
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6. Diskussion 
6.1 Inledning 

Studien grundade sig i ett intresse att försöka belysa de skillnader som uppkommit efter 
skiftet av redovisningsstandard från IAS 11 till IFRS 15. I föregående kapitel framställdes de 
slutsatser vi kommit fram till, i kapitel sex kommer en diskussion kring dessa slutsatser föras. 
Det sätt som studien genomfördes på kommer också att diskuteras sedan avslutas kapitlet med 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

6.2 Slutdiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av de tre typfall som konstruerats, dessa analyserades med 
hjälp av de analysverktyg som tas upp i kapitel tre. Typfallen konstruerades med syftet att 
belysa de viktiga aspekter som framkom när respektive standard studerades. Efter 
undersökning av IAS 11 och IFRS 15 kom vi fram till att konstruera typfallen utefter de enligt 
oss största skillnaderna mellan de olika standarderna. Typfall ett innehåller två kunder med ett 
prestationsåtagande vardera som skiljer sig åt. Typfall två innehåller en kund men där det 
säljande företaget har två stycken prestationsåtaganden och typfall tre innehåller ett fall med 
så kallad incitamentsersättning. Dessa skillnader ansågs vara de mest betydande vid 
jämförande av standarderna och därför fick typfallen just denna utformning. 

Tidigare forskning inom ämnet är knapphändig eftersom det inte finns särskilt mycket 
material att tillgå. Därför konstruerade vi de olika typfallen för att på tydligast möjliga sätt 
visa på det skillnader som uppkom efter skiftet av standarder. Utfallen varierade och visade på 
viktiga skillnader men även på likheter mellan standarderna. Även om studiens syfte var att 
belysa de skillnader mellan IAS 11 och IFRS 15 så anser vi att även likheterna var av intresse 
eftersom det ger en tydligare bild av skiftet av standard.  

Den modifierade intressentmodell som har använts genom studien har tagits fram av oss 
själva och behandlar enbart företaget, investerare och kreditgivare. Eftersom modellen endast 
tar hänsyn till dessa intressenter blev analysen mer konkret och enklare att genomföra. Valet 
på just investerare och kreditgivare gjordes med tanke på att investerare ofta kan ha en 
överdrivet positiv syn på ett företag som de tror på medan kreditgivare alltid värderar med 
försiktighet.  

De principer som tas upp i referensramen och som vi väljer att kalla analysverktyg valdes på 
grund av att de anses vara centrala utifrån de standarder som undersökts. 
Matchningsprincipen och realisationsprincipen ansågs vara två centrala principer vad gäller 
resultateffekter och tidpunkt för rekognition, detta eftersom både IAS 11 och IFRS 15 har sin 
utgångspunkt i dessa principer. Intressentteorin och den modifierade intressentmodellen blev 
nästa centrala del eftersom studien har som syfte att ta hänsyn till intressenters beslutsfattande 
vid investering. Med hjälp av denna modifierade modell kunde vi analysera typfallen utifrån 
andra delen av vårt syfte.  
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Slutsatserna i denna studie har besvarat de forskningsfrågor som ställdes i kapitel ett, de har 
också baserats på de analysverktyg som beskrivs i kapitel tre. Det var dessa analysverktyg 
som gav möjlighet att dra de slutsater som besvarade frågorna om hur intäktsredovisningen 
skiljer sig mellan de olika standarderna samt hur intressenters beslutsfattande påverkas av 
detta skifte.  

De resultat som redovisas i studien visar på att IFRS 15 kan anses som något mer försiktig än 
IAS 11 och IAS 18. Slutsatserna har dragits baserat på studiens empiri. Eftersom studiens 
empiri  består av egenkonstruerade typfall är också studiens slutsatser grundade i dessa 
typfall. Slutsatserna i studien blir viktiga eftersom de påvisar både positiva och negativa 
effekter med den nya intäktsredovisningsstandarden vad gäller intäktsredovisning och 
intressenters beslutsfattande.  

Studien har bidragit med nya inslag till forskningen genom att belysa annat än endast 
skillnader mellan IAS 11/IAS 18 och IFRS 15. Vi anser att denna studie har bidragit med en 
annan synvinkel inom intäktsredovisningen. Detta eftersom vi belyser ämnet med både de 
konkreta skillnaderna i resultaträkningen men även hur intressenters beslutsfattande påverkas 
genom detta.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Nedan följer ett antal aspekter som vi anser vara av vikt för den fortsatta forskningen inom 
studiens ämne.  

• En liknande studie kommer om ett par år kunna använda sig av typfall från 
verkligheten eftersom det då kommer finnas årsredovisningar som är upprättade enligt 
IFRS 15.  

• Ett annat förslag är att undersöka huruvida de principer som anges i IFRS följs. 
Undersökningen kan baseras på om företag med liknande intäktsströmmar och bransch 
redovisar intäkter på samma sätt.  

• Undersöka B2B marknaden där köparens perspektiv är i fokus och hur en tillgång tas 
upp i bolagets räkenskaper när prestationsåtaganden uppfylls över tid.  
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