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Förord 
 

Genomförandet av vår studie har varit givande samt bidragit till ny kunskap. Vi vill tacka vår 

handledare Kjell Johansson, jur. dr i redovisningsrätt och universitetslektor i företagsekonomi, 

för stort engagemang under studiens genomförande. Vi vill även tacka Kjell för värdefull 

vägledning samt goda idéer. Till sist vill vi tacka våra klasskamrater för betydelsefull 

feedback under processen.  
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Abstract 
 

Bokföringsnämnden launched in 2004 a project to develop new regulations, known as the K-

project. The purpose of the K-regulatory systems is that the design of the annual report is 

gathered in one place. The K-project is divided into four categories in which companies are 

categorized into depending on size. 

 

From 1 January 2014, companies must apply a K-regulation. Some companies have the ability 

to choose which rules of K2 and K3 they want to apply. Companies which may choose rules 

and which currently apply K2 but will expand and gain new stakeholders should switch to K3. 

This because stakeholders want a more detailed reports to assess the company's financial 

situation. Changing from K2 to K3 can be considered a change in accounting principle, which 

can mean big differences in the accounts. The purpose of this study is to describe the 

consequences arising in the opening balance sheet when changing from K2 to K3. 

Furthermore, the study aims to describe the possible tax implications for companies 

undergoing change. 

 

In the implementation of the study a descriptive analysis used to describe a number of aspects 

are examined. When changing from K2 to K3, an opening balance sheet is established. To 

clarify the implications in connection with the opening balance sheet has scenarios used in the 

study for an educational way to show the consequences of change. 

 

Through this study we can conclude that there are consequences when changing the 

regulations from K2 to K3. There are accounting differences between the regulations. These 

differences are adjusted directly through equity and are therefore not recognized through the 

income statement. The adjustments can contribute to the tax impact for the company. Despite 

the accounting differences arising influenced the opening balance sheet marginally based on 

our scenarios. 

 

This study is written in Swedish. 

 

 

 

 

Keywords: K2, K3, opening balance sheet, change of regulations, change in accounting 

principle, tax impact 



 

 IV 

Sammanfattning 
 

Bokföringsnämnden startade år 2004 ett projekt för att ta fram nya regelverk, det så kallade 

K-projektet. Syftet med K-regelverken är att utformningen för årsredovisning finns samlat på 

ett ställe. K-projektet är uppdelat i fyra kategorier där företag kategoriseras in beroende på 

storlek.  

 

Från den 1 januari 2014 måste företag tillämpa ett K-regelverk. För en del företag finns 

möjligheten att välja vilket regelverk av K2 respektive K3 de vill tillämpa. Företag som får 

välja regelverk och som i nuläget tillämpar K2 men kommer att expandera och få nya 

intressenter bör byta till K3. Detta för att intressenterna vill ha en mer utförlig redovisning för 

att kunna bedöma företagets finansiella situation. Byte från K2 till K3 kan anses vara ett byte 

av redovisningsprincip vilket kan innebära stora skillnader i redovisningen. Syftet med 

studien är att redogöra för vilka konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte 

från K2 till K3. Vidare syftar studien till att redogöra för eventuella skattemässiga 

konsekvenser för företag som genomgår bytet.  

 

I genomförandet av studien har en deskriptiv analys använts för att beskriva ett antal aspekter 

som undersöks. Vid byte från K2 till K3 ska en ingångsbalansräkning upprättas. För att 

tydliggöra konsekvenserna i samband med ingångsbalansräkningen har typfall använts i 

studien för att på ett pedagogiskt sätt kunna visa konsekvenserna vid byte. 

 

Genom studien kan vi konstatera att det uppstår konsekvenser vid byte av regelverk från K2 

till K3. Det finns redovisningsmässiga skillnader mellan regelverken. Dessa skillnader 

justeras direkt via eget kapital och redovisas således inte via resultaträkningen. Justeringarna 

kan bidra till skattepåverkan för företaget. Trots redovisningsmässiga skillnader som uppstår 

påverkas ingångsbalansräkningen marginellt utifrån våra typfall. 

 

 

 

 

Nyckelord: K2, K3, ingångsbalansräkning, byte av regelverk, byte av redovisningsprincip, 

skattepåverkan  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Svensk redovisning har under de senaste åren ständigt utvecklats och under det senaste 

decenniet har utvecklingen varit mycket snabb (Broberg 2010, s. 10). Den statliga 

myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) har sedan år 2004 arbetat med ett projekt, det så 

kallade K-projektet, som går ut på att ta fram fyra kategorier av regelverk (BFN 2010c, s. 2; 

BFN 2014a, s. 3). K:et i K-regelverk står för kategori (Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014, s. 

6). K1 är den lägsta kategorin och får tillämpas av små enskilda näringsidkare och 

handelsbolag som ägs av fysiska personer. K2 får tillämpas av mindre aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. K3 ses som huvudregelverket för onoterade företag som upprättar 

årsredovisning och koncernredovisning. K4 är den högsta kategorin och gäller för större 

börsnoterade företag (BFN 2014a, s. 3). Reglerna i Bokföringslagen (BFL) är utgångspunkten 

för K-projektet. K-projektet anger hur en årsredovisning ska utformas och syftet är att det ska 

finnas relevanta regler inom respektive kategori (BFN 2015c).  

 

Svenska redovisningsregler har sin utgångspunkt i Aktiebolagslagen (ABL), BFL samt 

Årsredovisningslagen (ÅRL) (K2K3.se u.å.). Redovisningen ska ske i enlighet med god 

redovisningssed. BFN är det organ som ansvarar för att utveckla god redovisningssed (K3, s. 

8). BFN ger ut allmänna råd (BFNAR) som kan beskrivas som generella rekommendationer 

om hur regelverken bör tillämpas (Nilsson 2010, s. 38). De har dock ingen rättighet att ge ut 

bindande regler (BFN 2010c, s. 2). K2 samt K3 innehåller de svenska redovisningsreglerna 

som krävs för att upprätta en årsredovisning (K2, s. 10). BFN ger utöver de allmänna råden 

även ut särskilda vägledningar i ämnet för att ge en mer samlad bild av hur redovisningen ska 

utformas (Nilsson 2010, s. 38). Enligt BFN (2015a) är det inte tillräckligt att bara förhålla sig 

till de allmänna råden. För att kunna få en strukturerad bild av redovisningsreglerna bör även 

tillhörande vägledning och uttalande läsas. I BFN:s uttalanden ges kommentarer till de 

allmänna råden. I vägledningarna behandlas ett större område medan ett uttalande behandlar 

en mer begränsad frågeställning (BFN 2014a, s. 6). 

 

Från och med den 1 januari 2014 måste företag tillämpa ett K-regelverk (PwC 2012a, s. 15). 

För företag som räknas som större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL med kalenderår som 

räkenskapsår är det obligatoriskt att tillämpa K3. Uppfylls inte kriterierna för ett större företag 

kan istället K2 tillämpas (Kindahl 2014, s. 44).  

 

K2 är ett regelbaserat regelverk som tydligt beskriver utformningen av en årsredovisning 

(PwC 2012b). Företag som tillämpar K2 ges möjlighet att välja schablonmässiga lösningar, 

därmed kan K2 vara enklare att tillämpa än K3 (Broberg 2008, s. 38; K2, s. 10). Syftet med 

K3 är att få ett samlat regelverk vilket kommer bidra till en förhöjd redovisningskvalitet. 

Även sådant som tidigare var oreglerat finns nu reglerat i K3 (Pautsch 2013). En bidragande 

orsak till att det tagit så lång tid att skapa regelverken är att BFN inväntat det nya 

internationella regelverket International Financial Reporting Standards for Small and Medium 

Entities (IFRS for SMEs). IFRS for SMEs ligger till grund för K3 (Kindahl 2014, s. 45). 

International Accounting Standards Board (IASB) publicerade år 2009 ett internationellt 

regelverk för onoterade företag eftersom detta efterfrågades av många länder. Jämfört med 

tidigare infördes vissa förenklingar i regelverket (PwC 2012a, s. 20). Internationella 
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redovisningsstandarder har fått ett större inflytande och den svenska lagstiftningen har 

anpassats till denna vid utformandet av K3 (Broberg 2010, s. 10). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I och med utvecklingen av K-projektet är företag från och med den 1 januari 2014 tvingade att 

tillämpa ett av regelverken. Det finns företag som har möjlighet att välja mellan att tillämpa 

K2 eller K3 (PwC 2012a, ss. 15, 21). För mindre företag med en enkel verksamhet, 

ägarstruktur samt finansiering kan K2 anses som ett mer självklart val jämfört med K3. K2 

anses vara lättare att tillämpa då det är regelbaserat och ofta anger en tydlig regel för hur 

årsredovisningen ska se ut (PwC 2012b). Företag har alltid möjligheten att följa ett mer 

komplicerat regelverk, det vill säga en högre kategori av regelverk (Broberg 2010, s. 10). 

Däremot kan de inte välja att gå tillbaka till ett lägre K-regelverk om inte särskilda skäl finns. 

Ett särskilt skäl till att företag skulle vilja byta regelverk kan vara om företagets verksamhet 

fått nya ägare eller om företagets omsättning minskat radikalt. Skatteskäl är inte ett godkänt 

skäl till att byta till ett lägre K-regelverk (BFN 2012a).  

 

Företagsbeskattning och företags redovisning är i svensk redovisning ofta starkt kopplade 

(Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 20). Sambandet mellan redovisning och beskattning 

kan redogöras utifrån fyra samband, ett materiellt samband, ett formellt samband, ett partiellt 

materiellt samband samt inget samband (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 115; Olsson 2012, ss. 

75-77). Det materiella sambandet har redovisningslagstiftningen och god redovisningssed 

som utgångspunkt för inkomstberäkning. I det formella sambandet är skattereglerna styrande 

för både beskattningen och för redovisningen (SKV 2013, ss. 29-30). Detta innebär att 

skattereglerna bara får tillämpas om samma lösning används i redovisningen (SOU 2008:80, 

s. 20).  

 

Bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt finns i Inkomstskattelagen (IL). Den 1 

januari 2000 trädde den nya IL i kraft och ersatte den dåvarande Kommunalskattelagen 

(1928:370) samt Lagen om statlig inkomstskatt (1947:576) (Skatteutskottet 2000, s. 1). I IL 

finns tre inkomstslag, tjänst, näringsverksamhet samt kapital (IL 1999:1229). Genom 

inkomstslagen avgränsas vad som är skattepliktig inkomst. Grundprincipen är att om en 

inkomst ska vara skattepliktig ska den kunna hänföras till något av de tre inkomstslagen 

(Norberg 2005, s. 330). Omfångsfrågan behandlar om intäkterna och kostnaderna är 

skattepliktiga respektive avdragsgilla (Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 18) och detta bedöms 

utifrån skattelagstiftningen (Alhager & Alhager 2004, s. 22). Periodiseringsfrågan handlar om 

vilket beskattningsår som skatteplikten respektive avdragsrätten inträder (Kellgren och 

Bjuvberg 2014, s. 20). Periodiseringen syftar till att inkomsterna och utgifterna ska hamna 

under samma period (Thorell 1984, s. 18). Om inget annat anges i IL ska periodiseringsfrågan 

angående inkomster och utgifter ske enligt god redovisningssed (SKV 2014a, s. 279). 

Omfångsfrågan och periodiseringsfrågan bör i teorin gå att skilja åt dock kan gränsen mellan 

frågorna vara svår att dra i praktiken (Norberg 2005, s. 328).  

 

I samband med de nya K-regelverken sker stora förändringar vilket bidrar till att företaget 

måste vara väl insatt i redovisningsfrågorna. Företag som har möjligheten att välja mellan K2 

och K3 bör fundera på årsredovisningens syfte (Pautsch 2013). Företag har ett visst antal 

intressenter som de måste anpassa sig till. Intressenterna ställer krav som företaget måste 

tillmötesgå (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s. 40). Med hjälp av nyckeltal är det lättare för 

företagets intressenter att skapa en uppfattning om företagets ekonomiska ställning 
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(Thomasson, Arvidson, Carrington, Johed, Lindquist, Larson & Rohlin 2010, s. 315). Pautsch 

(2013), kanslichef på BFN, poängterar att om företaget endast har banken och Skatteverket 

som sina intressenter räcker det att använda K2 då behovet av en mer utförlig redovisning inte 

finns. Resonemanget att K2 lämpar sig för företag vars intressenter inte läser årsredovisning 

stöds även av Kindahl (2014, s. 44) och Broberg (2010, s. 40). Vidare menar Pautsch (2013) 

att om företaget vet att det kommer att expandera under de närmaste åren bör företaget 

fundera på om det istället ska tillämpa K3. Företaget måste dock ha i åtanke att det är svårt att 

byta tillbaka till K2 om det börjat tillämpa K3 (BFN 2012a). Lennartsson (2012, s. 10) 

påpekar att företag snarare väljer att tillämpa K2 framför K3 på grund av de stränga 

bytesreglerna. Ytterligare en utgångspunkt som företag bör beakta vid valet av regelverk är 

behovet företaget har av att redovisa vissa poster då regelverken skiljer sig åt (Broberg 2010, 

ss. 39-40). 

 

Första gången företaget tillämpar K3 ska de justera sina finansiella rapporter så att de är 

jämförbara med tidigare års rapporter. Detta görs genom att upprätta en ingångsbalansräkning 

vid tidpunkten för bytet (K3 p. 35.2 och p. 35.5; 3 kap. 5 § ÅRL). I ingångsbalansräkningen 

ska posterna räknas om retroaktivt, det vill säga som om K3 alltid tillämpats (K3 p. 35.8). 

Den retroaktiva tillämpningen bidrar till en ökad jämförbarhet mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). Frivilliga samt tvingande undantag från den retroaktiva tillämpningen finns. I 

undantagsfallen följs tidigare tillämpat regelverk (K3 kommentar p. 35.7). Skillnader som 

uppstår i K3 jämfört med K2 ska redovisas direkt mot eget kapital (K3 p. 35.11). 

 

BFN påtalar att ett byte av K-regelverk alltid är ett byte av redovisningsprincip (BFN 2012a). 

Lennartsson (2013, s. 8) skriver att Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) i sin tur 

påpekar att ett byte av K-regelverk inte alltid behöver vara byte av redovisningsprincip. FAR, 

som är en organisation inom redovisning och revision, menar istället att omständigheterna i 

den specifika situationen spelar in. Det kan således handla om något så simpelt som en 

notupplysning som skiljer vid bytet av regelverk (Lennartsson 2013, s. 8). Konsekvenserna 

vid byte av regelverk kan vara stora. Ju högre upp i kategorihierarkin företaget befinner desto 

mer komplicerad blir tillämpningen av K-regelverken. I de lägre kategorierna finns vissa 

förenklingsregler (PwC 2012b). I motsats till de förenklade reglerna i de lägre kategorierna 

har företag som tillämpar de högre kategorierna av regelverk inga förenklingsregler (SRF 

2014). Ett byte av regelverk kan leda till stora administrativa kostnader då företaget måste 

sätta sig in i det nya regelverket samt att det kan komma att leda till byte av 

redovisningsprincip. Detta är en bidragande orsak till att företag drar sig från att byta 

regelverk (BFN 2012b). 

 

Då det finns företag som har möjlighet att välja vilket K-regelverk de vill tillämpa får valet 

också olika konsekvenser på deras redovisning. Som påpekats ovan anser BFN att ett byte av 

regelverk även är ett byte av redovisningsprincip. Byte av redovisningsprincip kan ses som 

ytterligare en bidragande orsak till att redovisningen skiljer sig åt mellan regelverken. Det blir 

därför intressant att undersöka vad som händer när företag som tillämpar K2 får nya 

intressenter och behöver en mer avancerad årsredovisning och därmed vill byta till K3. Då 

vissa poster får tillämpas retroaktivt i ingångsbalansräkningen och andra inte bidrar detta till 

konsekvenser för företagets finansiella ställning. Dessutom ska justeringarna redovisas direkt 

mot det egna kapitalet och inte via resultaträkningen. Det blir således intressant att se hur 

dessa förändringar påverkar det skattemässiga resultatet. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

Utifrån vår problemdiskussion avses följande forskningsfrågor att besvaras i studien: 

 

 Vilka konsekvenser uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte från K2 till K3 utifrån 

redovisningsmässiga skillnaderna mellan regelverken?  

 Vad har eventuella konsekvenser i ingångsbalansräkningen för skattepåverkan för 

företag som genomgår bytet? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att redogöra för vilka konsekvenser som uppstår i 

ingångsbalansräkningen vid byte från K2 till K3. Vidare syftar studien till att redogöra för 

eventuella skattemässiga konsekvenser för företag som genomgår bytet. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Då vi inte har möjlighet att granska hela K2 och K3 på djupet har vi valt att fokusera på de 

fall där vi tydligt sett skillnader i hur företag får redovisa enligt K2 respektive K3. I studien 

behandlas avsättningar, leasing, materiell- och immateriell anläggningstillgång, uppdrag till 

fast pris samt varulager. Vi har inriktat oss på mindre aktiebolag av den anledning att dessa 

företag får välja vilket av regelverken de ska tillämpa. Vi har utgått från regelverken som de 

var utformade vid genomförandet av vår studie.  

 

1.6 Ämnets relevans 
 

Från den 1 januari 2014 är aktiebolag och ekonomiska föreningar tvingade att utifrån den 

statliga myndigheten BFN tillämpa ett K-regelverk vilket bidrar till ämnets relevans. Det 

saknas i stort sätt litteratur på området som tar upp redovisningsmässiga samt skattemässiga 

konsekvenserna vid byte av regelverk från K2 till K3. De beloppsmässiga konsekvenserna 

kan bli stora framförallt för företaget, aktieägare samt Skatteverket. Med tanke på den 

begränsade forskning det finns om ämnet idag anser vi att det har hög relevans. 

 

1.7 Terminologiska frågor 
 

För att underlätta för läsaren benämns i studien BFN:s K-regelverk fortsättningsvis BFNAR 

2008:1 för K2 samt BFNAR 2012:1 för K3. K3 är uppbyggd med lagtext, allmänna råd och 

kommentarer i direkt anslutning till varandra (Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 9). I K2 står 

lagtext och de allmänna råden i anknytning till varandra. Kommentarer till de allmänna råden 

finns i ett enskilt kapitel i vägledningen (Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014, s. 7). Vid 

referens till dessa regelverk refererar vi till punkterna i respektive regelverk samt till 

kommentarer. I litteraturlistan står BFN som författare och regelverkets fullständiga namn är 

utskrivet.  
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1.8 Disposition  
 

Studien disponeras i fortsättningen på följande sätt. I kapitel två beskrivs vilken metod som 

använts, valda tillvägagångssätt samt hur uppsatsen genomförts. I kapitel tre presenteras 

studiens referensram. Kapitlet syftar till att ge en grundläggande förståelse för ämnet samt att 

utgöra ett verktyg vid analys av typfallen som presenteras i kapitel fyra. Kapitel tre behandlar 

även befintlig forskning inom området och inleds med en presentation kring syftet med 

företags redovisning. Vidare redogörs för redovisningsmässiga och skattemässiga principer, 

K-regelverken, sambandet mellan redovisning och beskattning samt intressentteorin. I kapitel 

fyra framställs empirin vilken utgörs av sex typfall. Typfallen visar på konsekvenser som 

uppstår när företag byter från K2 till K3. Då analysen av empirin är direkt kopplad till våra 

typfall består kapitel fyra, utöver empirin, även av analys av de olika typfallen utifrån 

empirin. Analysen av typfallen utgår från referensramen i möjligaste mån. I kapitel fem 

presenteras studiens slutsatser genom att studiens syfte besvaras. I kapitel sex, som är studiens 

sista kapitel, framförs en avslutande diskussion samt förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning över vilken ansats studien utgår från. Vi har använt oss av 

en kvalitativ metod i vår studie för att besvara vårt syfte. Detta behandlas nedan samtidigt 

som begrepp som anses vara av stor vikt för att säkerställa trovärdigheten i studien tas upp 

samt hur vi i vår studie försökt uppnå trovärdighet. Avslutningsvis diskuteras de val av källor 

som ligger till grund för studien. 

 

2.1 Forskningsansats 
 

Patel och Davidson (2011, s. 23) framhäver att det finns tre sätt att angripa ett 

forskningsproblem. De tre ansatserna är deduktion, induktion samt abduktion (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 23). I den deduktiva ansatsen har forskaren en teori som ska prövas, 

bekräftas eller avvisas på viss data (Rienecker, Stray Jørgensen, Hedelund & Nordli 2002, s. 

160). Den induktiva ansatsen kan ses som motsats till den deduktiva och innebär att forskaren 

har data som ska behandlas med teori, begrepp och modeller (Rienecker et al. 2002, s. 160). I 

vår studie har vi använt oss av en induktiv ansats. Vi har samlat in väsentlig information för 

att kunna skapa våra typfall i likhet med hur Rienecker et al. (2002, s. 160) beskriver den 

induktiva ansatsen. Vid en induktiv ansats har forskaren ett antal fall där generella slutsatser 

dras genom exempelvis observationer eller erfarenheter för att komma fram till en slutsats 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Genom typfallen, där vi visat på konsekvenserna vid byte av 

regelverk, kan vi dra generella slutsatser på företag som genomgår bytet från K2 till K3. 

 

2.2 Forskningsmetod 
 

En studie kan baseras på en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. Vad som avgör 

vilken metod som används är hur den insamlade informationen systematiseras, komprimeras 

och bearbetas (Patel & Davidson 2011, s. 111). Kvantitativ metod handlar om insamling av 

numerisk data (Bryman & Bell 2011, s. 150). I den kvantitativa metoden ska resultaten helst 

gå att generalisera. Detta i motsats till kvalitativa metoder som är mer tolkande och där syftet 

är att få en djupare kunskap (Patel & Davidson 2011, ss. 111, 119). Syftet med vår studie var 

att redogöra för vilka konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte från K2 

till K3 samt att redogöra för eventuella skattemässiga konsekvenser för företag som genomgår 

bytet. För att kunna uppnå vårt syfte har vi således använt oss av en kvalitativ metod i vår 

studie. Vi var medvetna om att en generalisering av resultatet kan vara svårt vid kvalitativ 

metod. Vårt mål var ändå att försöka göra en generalisering av resultatet som gäller för alla 

företag som byter från K2 till K3, med hänsyn till vad som behandlas i våra typfall. I den 

kvalitativa metoden tolkas termer istället för siffror vilket kan ge en mer nyanserad bild än om 

en kvantitativ metod används (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 87). Vi har i vår studie 

valt att tolka skriftlig information från BFN:s regelverk vilket karaktäriserar den kvalitativa 

metoden. Upprättandet av typfallen innebar i viss utsträckning även tolkande av siffror. Med 

tanke på att siffrorna i typfallen endast förtydligar konsekvenserna som kan uppstå vid byte 

anser vi dock att vi fortfarande håller oss inom ramen för en kvalitativ metod. Ytterligare en 

anledning till valet av en kvalitativ metod är att vi uppfattar tidigare forskning inom detta 

område som begränsad. I relation till detta nämner Johannessen och Tufte (2003, s. 21) att en 

kvalitativ metod är att föredra vid studier kring ett fenomen när det finns en begränsad mängd 

tidigare forskning att förhålla sig till. 
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2.3 Studiens genomförande 
 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 88) är det studiens syfte som bestämmer 

vilken datainsamlingsmetod som används. Ett sätt att inleda informationssökningen på är att 

börja med den mest tillgängliga informationen och sedan söka vidare inom områden där 

behov finns (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 88). Vi började med att söka information 

i databasen Summon. Sökorden vi använde oss av var bland annat ”K2”, ”K3” samt ”K-

regelverken”. Dessa gav oss dock inte det resultat vi hade förväntat oss utan vi insåg ganska 

snabbt att vi var tvungna att söka på dessa sökord på en databas mer inriktad på ämnet. Vi 

sökte då i databasen Karnov vilket gav oss ändamålsenliga träffar på våra sökord. På Karnov 

fick vi bland annat träffar från tidskriften Skattenytt. På Summon erhöll vi istället relevanta 

avhandlingar samt vetenskapliga artiklar som tog upp väl vedertagna begrepp inom 

redovisningen. 

 

Utöver databaserna har vi sökt på BFN:s hemsida, olika revisionsbyråers hemsidor samt FAR 

online. Vi fann mycket uppgifter om K-regelverken på BFN:s hemsida däremot tyckte vi att 

övrig information var begränsad på internet. Därmed valde vi att besöka de olika biblioteken i 

Göteborg. Väl på biblioteket kunde vi söka i bibliotekskatalogen på författare vi blivit 

rekommenderade samt böcker på redovisningsområdet för att få fram annan ekonomisk och 

juridisk litteratur. 

 

För att komma fram till vad som skulle resultera i våra typfall jämförde vi regelverken för att 

se om vi kunde hitta några uppenbara skillnader mellan K2 och K3. Vi utgick även från 

skillnader som olika revisionsbyråer listat mellan regelverken (Grant Thornton u.å.; Pramhäll, 

Drefeldt & Albanese 2014, ss. 5-7; PwC 2012b). Skillnaderna resulterade i sex olika typfall. 

Johannessen och Tufte (2003, s. 85) menar att typfall är ett bra tillvägagångssätt för att 

tydliggöra vad som studeras. Vi har i linje med detta valt att använda oss av typfall för att 

tydligare kunna visa på konsekvenserna som uppstår vid byte från K2 till K3. Med hjälp av 

typfallen har vi visat hur företag ska redovisa i ingångsbalansräkningen när de byter 

regelverk. En anledning till varför vi valt att visa resultatet med hjälp av typfall är att det är 

svårt att få fram empiri som svarar på vårt syfte på annat sätt. Vidare anser vi att typfallen på 

ett pedagogiskt sätt illustrerar skillnaderna samt konsekvenserna vid byte. 

 

Den deskriptiva analysen är beskrivande och begränsas till ett visst antal aspekter som ska 

undersökas. Aspekterna kan beskrivas var för sig men även sambanden mellan aspekterna kan 

behandlas (Patel & Davidson 2011, s. 13). Inledningsvis beskrev vi regelverken för att sedan 

fördjupa oss i de specifika skillnaderna mellan K2 och K3 som vi uppmärksammat. 

Skillnaderna resulterade i våra typfall där vi belyst konsekvenserna vid byte av regelverk. Vi 

anser därmed att vi har använt oss av en deskriptiv analys i vår studie. 

 

2.4 Datamaterial 
 

Vid insamling av datamaterial finns två typer av källor. Dessa brukar benämnas primär- eller 

sekundärkällor. Vad som avgör vad som är en primär- eller sekundärkälla beror på vem som 

tagit emot informationen samt hur informationen förhåller sig till forskaren (Holme & 

Solvang 1997, s. 132). Primärkällor kan karaktäriseras som förstahandskällor då forskaren 

själv varit med och samlat in källorna för första gången. Exempel på primärkällor kan vara 

intervjuer och observationer (Holme & Solvang 1997, ss. 132-133). De källor som inte anses 

vara en primärkälla är en sekundärkälla eller andrahandskälla (Patel & Davidson 2011, s. 69). 
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Vi har utgått från kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur, offentliga dokument, 

tidskriftsartiklar samt webbplatser. Då informationen i denna litteratur bygger på redan 

insamlat material från tidigare författare är dessa källor för oss sekundära (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011, s. 88). Den information vi hämtat från K2 och K3 för att ge en 

bakgrund till våra typfall är sekundärkällor med tanke på att detta är insamlad information 

sedan tidigare. I övrigt är siffrorna som typfallen bygger på information vi tagit fram själva.  

 

2.5 Urval 
 

I vår studie har vi valt att studera de olika K-regelverken då studien syftar till redogöra för 

vilka konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte från K2 till K3 samt vilka 

eventuella skattemässiga konsekvenser detta medför. Vi valde därför ut de delar där vi såg 

tydligast redovisningsmässiga skillnader mellan regelverken. Strauss och Corbin (1998, s. 

201) behandlar vad som brukar kallas ett teoretiskt urval. Detta syftar till att jämföra olika 

händelseförlopp för att i så stor grad som möjligt visa på de skillnader som finns. Vi har 

således använt oss av ett teoretiskt urval och valt ut de delar där regelverken skiljer sig mest åt 

för att så tydligt som möjligt visa på konsekvenserna vid byte. Revisionsbyråer har listat 

skillnader mellan K2 och K3 (Grant Thornton u.å.; Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014, ss. 

5-7; PwC 2012b). Utifrån de listade skillnaderna valde vi sex områden där vi såg tydligast 

skillnader. Dessa skillnader har vi utgått från när vi utformat våra typfall.  

 

De flesta företag i Sverige klassas som mindre företag enligt ÅRL:s definition om större 

företag (Ekonomifakta 2015). Vi har inriktat oss på K2 och K3 av den anledningen att mindre 

aktiebolag kan välja vilket av dessa regelverk företaget ska tillämpa. För företag kan det, 

beroende på vilket av K-regelverken de tillämpar, resultera i konsekvenser beroende på vad 

de vill åstadkomma med sin redovisning. I och med ingångsbalansräkningen som ska göras i 

K3 när företaget byter regelverk från K2 till K3 kan det även få konsekvenser vad gäller 

företagets skattemässiga resultat. De typfall vi gjort i studien är baserade på K2 och K3. 

Utifrån våra typfall kan vi visa på konsekvenser som uppstår i samband med upprättandet av 

ingångsbalansräkningen. 

 

2.6 Studiens trovärdighet 
 

Det är viktigt att kunna visa på trovärdighet i studien och dess resultat. Två väsentliga 

begrepp som kan visa på detta brukar benämnas reliabilitet och validitet (LeCompte & Goetz 

1982, s. 31). Ejvegård (2009, s. 77) menar att studiens resultat saknar vetenskapligt värde om 

kriterierna för reliabilitet och validitet inte uppfylls. LeCompte och Goetz (1982, ss. 37-50) 

tar upp fyra kriterier för att bedöma kvaliteten i en studie vilka är extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, extern validitet och intern validitet. 

 

2.6.1 Reliabilitet 

 

Extern reliabilitet handlar om huruvida studien kan replikeras av andra forskare vid ett senare 

tillfälle och samtidigt upprepa resultatet (LeCompte & Goetz 1982, s. 32) samt om 

undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2011, ss. 102-103). För att 

kunna replikera en studie behövs en grundlig presentation över de metoder som använts vid 

insamlingen av data för att andra forskare ska kunna använda studien som en bruksanvisning 
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(LeCompte & Goetz 1982, s. 40). För att stärka vår studies externa reliabilitet har vi i vår 

metod, avsnitt 2.1 – 2.6, försökt att på ett tydligt sätt redogöra för hur vi gått tillväga vid 

studiens utförande. 

 

Reliabiliteten ska tala om hur tillförlitlig undersökningen är. I tolkande undersökningar kan 

reliabiliteten dock bli ett problem då tolkningsmomentet lätt kan medföra subjektiva inslag 

vilket i sin tur påverkar studiens exakthet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 61). I vår 

studie har vi utgått från ett tolkande perspektiv då vi tolkat regelverken. Vi har inte gjort 

någon statistisk analys där någon exakthet kan ges. Detta medför en risk att reliabilitetet i vår 

studie blir lidande. I och med att vi har tolkat regelverk och exempelvis inte text från 

årsredovisningar anser vi oss dock kunna argumentera för att de subjektiva inslag tolkningen 

kan medföra bör bli begränsad. Då alla företag som genomgår bytet av regelverk från K2 till 

K3 utgår från samma regler gällande justeringarna i ingångsbalansräkningen kommer vi få 

samma resultat, givet att samma siffror används, oavsett vilket företag det gäller. Genom detta 

anser vi således att möjligheten finns till att dra generella slutsatser från vår studie. 

 

Intern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning olika forskare tolkar den insamlade datan. 

Vid tidigare givna konstruktioner ska andra forskare kunna komma fram till samma resultat 

som den ursprungliga forskaren (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Tolkningarna ska således 

vara så pass överensstämmande att de som tolkar kommer fram till samma slutsatser. 

Tolkningarna ska ske konsekvent över hela studiens gång vilket kan bestyrkas genom den 

interna reliabiliteten (LeCompte & Goetz 1982, s. 41). I specifika fall som varit svårtolkade, 

vad gäller tillämpningen av regelverken, delade vi upp oss för att göra bedömningen på var 

sitt håll för att se om vi tolkat regelverken på samma sätt. Vid exempelvis avsättningar fanns 

en tydlig beskrivning av vad som gällde för respektive regelverk vilket gjorde det tydligt hur 

regelverken skulle tolkas. Däremot vid exempelvis leasing fanns tydliga riktlinjer för vad som 

gällde för respektive regelverk dock ansåg vi att riktlinjerna om tillämpningen i 

ingångsbalansräkningen var svårtillämpade. Efter att ha gjort bedömningen på var sitt håll 

kunde vi konstatera att vi hade samma uppfattning av hur det specifika fallet skulle tolkas 

vilket vi tycker talar för en stärkt intern reliabilitet. 

 

2.6.2 Validitet 

 

Begreppet validitet används för att beskriva forskningens kvalitet (Fejes & Thornberg 2015, s. 

258). Validiteten anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 61) är det viktigaste 

mätinstrumentet. En studies validitet handlar om överenstämmelse mellan vad en forskare 

säger sig undersöka och vad denne faktiskt undersöker (Patel & Davidson 2011, s. 102). 

Etablera validitet i studien syftar till att förklara i vilken utsträckning vetenskapliga 

observationer kan matchas med vad som faktiskt existerar i verkligheten (LeCompte & Goetz 

1982, s. 32). I en kvalitativ studie syftar begreppet validitet på hela forskningsprocessen då 

målet är att tolka och förstå information (Patel & Davidson 2011, s. 105). 

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultat befogat kan jämföras mellan olika 

grupper (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Det handlar även om överensstämmelsen mellan 

det värde som fås på en undersökning och verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, 

s. 61). Johannessen och Tufte (2003, s. 240) benämner extern validitet som yttre validitet. Den 

externa eller yttre validiteten innebär att resultatet går att generalisera till ett större 

sammanhang (Johannessen & Tufte 2003, s. 240). Vår studie kan möjligen kritiseras avseende 

sin externa validitet då vår metod eventuellt inte lever upp till de statistiska kraven för 
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generaliserbarhet. Vi vill dock lyfta fram att syftet med vår studie var att redogöra för vilka 

konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte från K2 till K3 samt vilka 

skattemässiga konsekvenser som kan uppstå. Vårt resultat blir därmed relevant för företag 

som genomgår bytet.  

 

Intern validitet innebär i vilken utsträckning de vetenskapliga observationerna representerar 

verkligheten (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). De typfall vi konstruerat utgår från K2 och K3 

och kan således anses representera verkligheten. Vi har även varit noggranna med att 

kontrollera att vi inte missat eller misstolkat något från regelverken. Detta har vi gjort genom 

att läst och tolkat på var sitt håll. Efter detta diskuterade vi tolkningarna för att konstatera att 

uppfattningarna överensstämde.  

 

2.7 Källkritik 
 

Enligt Rienecker och Jørgensen (2002, s. 143) är det viktigt att förhålla sig kritiskt till 

studiens källor. Källkritiken kan således användas som en metod för att ta reda på hur 

trovärdiga källorna är (Thurén 2005, s. 9). Källkritik kräver att källorna tolkas samt att läsaren 

är rationell i sin läsning (Thurén 2005, ss. 11-12). När källor ska granskas kan granskningen 

göras med hjälp av fyra kriteriebegrepp; äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. 

Det är viktigt att veta att källan som används är äkta, med andra ord att källan verkligen är den 

källa som den utges att vara. Tidssambandet är också ett relevant begrepp inom källkritik. Om 

det har gått en tid mellan en händelse och källan som berättar om händelsen bör det finnas 

skäl att vara observant på om källan fortfarande är aktuell. Kriteriet oberoende handlar om att 

källan ska vara fristående och inte beroende av andra källor. Det sista kriteriet som bör 

beaktas vid källkritik är tendensfrihet. En källa ska inte ha anledning att misstänkas för att ge 

en falsk bild eller verklighet på grund av någons politiska, personliga, ekonomiska eller 

övriga intressen som kan spela in (Thurén 2005, s. 13). Dessa fyra kriterier redogör även 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, ss. 167-168) för. Thurén (2005, s. 13) påpekar att det 

kan vara svårt att tillämpa kriterierna ovan i praktiken. Vi har dock försökt att utgå från 

kriterierna när vi kritiskt granskat våra källor.  

 

2.7.1 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 

 

Målet med vår litteratursökning har varit att i största möjliga utsträckning hämta information 

från vetenskapliga artiklar. Det har dock varit svårt av flera anledningar att finna 

vetenskapliga artiklar som belyser det ämne vi valt. En anledning, som vi ser det, har varit att 

reglerna för K-regelverken är relativt nya. En annan anledning är att ämnet berör svensk 

redovisning och det har därför varit svårt att få fram artiklar som är publicerade i stora 

internationella tidskrifter. En del av litteraturen i vår studie kommer från svenska erkända 

tidskrifter så som Skattenytt och Balans. Tidskriften Skattenytt har börjat med sakkunnig 

granskning (eng. peer review) vad gäller utvalda utgåvor. Artiklar som inte blir granskade på 

detta sätt har vi ändå bedömt hålla en god vetenskaplig kvalitet. Författarna till artiklarna är 

ofta kända namn inom skatterätten. Vi anser därför att artiklarna publicerade i Skattenytt är 

tillförlitliga. Tidskriften Balans anses inte ha lika hög rang som Skattenytt. Balans är utgiven 

av FAR men författarnas och FAR:s åsikter behöver inte alltid överensstämma. Detta har vi 

varit medvetna om när vi letat vår information och därmed varit noga med att utvärdera 

författaren till artiklarna. Vi valde att använda oss av artiklar som var skrivna av författare 

med, för oss, bekanta namn.  
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Utöver informationen vi hittat i de olika tidskrifterna har vi även använt oss av en mängd 

kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur. Denna litteratur är böcker som behandlar 

ekonomiska samt juridiska ämnen. När vi kritiskt granskat litteraturen har vi utgått från de 

fyra kriterierna i den utsträckning det varit möjligt. I vår litteratur har vi främst utgått från 

böcker utgivna eller uppdaterade under de närmsta åren. Detta för att få fram vad som gäller 

nu i regelverken med tanke på ändringen som skedde den 1 januari 2014. För att förklara väl 

vedertagna begrepp inom redovisningen har vi inte fokuserat på tidsaspekten utan sett mer till 

kriteriet äkthet.  

 

Avhandlingar blir granskade vid ett flertal tillfällen och ses därför som en vetenskaplig källa 

(Segesten 2012, s. 49). Vi har använt oss av avhandlingar för att hitta information till studien. 

Med tanke på den omfattande granskningen dessa går igenom anser vi att avhandlingarna är 

en trovärdig källa.  

 

2.7.2 Offentliga dokument 

 

Offentliga dokument är allt från lagar och författningar till dokument från den offentliga 

sektorn samt organisationer. Vissa offentliga dokument kan ses som tvingande medan andra 

har en mer rådgivande karaktär (Segesten 2012, s. 51). 

 

Vi har i stor utsträckning använt oss av uttalanden och allmänna råd från BFN. Dessa 

dokument anser vi vara tillförlitliga då BFN har en bred kompetens på området samt är det 

organ som är utgivare till K-regelverken. Vi anser att kriteriet oberoende är uppfyllt vad gäller 

dokument från BFN då dessa källor inte är beroende av andra källor. Dokument utgivna av 

BFN är även sådana offentliga dokument som företag bör följa i sin redovisning. Således 

finner vi dessa dokument som en tillförlitlig källa. Vårt syfte var att redogöra för vilka 

konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte från K2 till K3 men även för 

eventuella skattemässiga konsekvenser. Vi har därför använt oss av dokument från 

Skatteverket och skattelagstiftningen. Skatteverket är den myndighet som ansvarar för det 

skatterättsliga området i Sverige. Följaktligen anser vi att dessa dokument är tillförlitliga. 

Dessa offentliga dokument har varit av stor relevans i vår informationssökning då regelverken 

är grunden till de konsekvenser som kan uppstå vid byte av regelverk. 

 

2.7.3 Webbplatser 

 

Enligt Ejvegård (2009, s. 75) ska särskild försiktighet vidtas vid användning av information 

hämtat från webbplatser. Det är viktigt att vara extra noggrann vid granskningen av dessa 

källor. På den fria webben finns ingen kontroll på vad som läggs ut till skillnad från litteratur 

som har en ansvarig utgivare (Segesten 2012, ss. 52-53). 

 

Vid sökandet av information på olika webbplatser har vi kritiskt granskat vem som är 

utgivaren till sidan samt vem som författat texten. Med tanke på att internet är fritt för vem 

som helst att publicera sina åsikter anser vi att källkritiken blir extra viktig. Kriteriet 

tendensfrihet är därmed här av stor vikt. Är informationen vinklad kan detta ge en falsk bild. 

Vid tillfällen då vi funnit en källa med, för oss, ny information har vi för att säkerställa 

informationen även försökt hitta en annan källa som säger samma sak. Detta för att vidimera 

att informationen vi använt oss av är tillförlitlig.  
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2.8 Etisk reflektion 

 

Utgångspunkten i studien är K2 och K3. Regelverken är offentliga dokument utgivna av BFN 

som är avsedda att användas av företag. Vårt syfte med studien var att redogöra för 

konsekvenser i samband med ingångsbalansräkningen samt att se på eventuella skattemässiga 

konsekvenser. Vi har därmed inte haft för avsikt att hänga ut enstaka fall eller kritisera 

regelverken utan endast redogöra för dessa. Således konstaterade vi att vår studie inte skulle 

skapa några etiska problem.  
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3 Referensram 
 

I detta kapitel presenteras den referensram som använts i studien. Kapitlet avser att ge läsaren 

en förståelse för ämnet samt utgöra ett verktyg vid analys av empirin. Först ges en bild av 

väsentliga delar inom redovisningen. Även BFN:s K-regelverk beskrivs då dessa är av stor 

vikt i studien. Vidare ges en genomgång för sambandet mellan redovisning och beskattning 

som kan förklaras utifrån fyra samband. Avslutningsvis presenteras intressentteorin för att ge 

en bild av vilka intressenter företag kan tänkas ha. I samband med detta ges även en 

beskrivning av nyckeltal som kan vara angelägna för företags intressenter. 

 
 

3.1 Redovisningens syfte 
 

Den svenska redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed samt ge en rättvisande 

bild (Falkman 2004, s. 27; Johansson 2010, s. 89). Syftet med redovisningen är att förmedla 

information om företagets finansiella ställning till dess intressenter (Smith 2006, s. 17; prop. 

2012/13:61, s. 35). Årsredovisningen och bokslutsrapporter är således viktigt för företags 

investerare då de ska ta beslut om att investera i företaget. För företaget är rapporterna viktiga 

underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten. I 14 kap. IL framgår det att 

redovisningen även ska användas som underlag för beskattningen (SKV 2013, s. 56).  

 

3.1.1 God redovisningssed 
 

Vad som anses vara god redovisningssed definieras i lagen samt i tolkningar av lagen. I vissa 

fall kan god redovisningssed även definieras i befintlig praxis (Falkman 2004, s. 28; Thorell 

1984, s. 22). Normgivande organ ger ut allmänna råd och rekommendationer som anses vara 

god redovisningssed. Beroende på företagets storlek kan definitionen av god redovisningssed 

variera (BFN 2015d). Enligt Hilling (2007, s. 61) är god redovisningssed en rättslig standard 

som kompletterar redovisningslagstiftningen. Begreppet god redovisningssed introducerades 

som en rättslig standard i 1976 års BFL och benämndes tidigare allmänna bokföringsgrunder 

och god köpmannased (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 39). Det är BFN som har huvudansvaret 

att utveckla god redovisningssed (SFS 2007:783). Till lagstiftningen om god redovisningssed 

hör även allmänna råd och rekommendationer (Olsson 2012, s. 21).  

 

God redovisningssed bestämmer hur bokföring och årsredovisning ska upprättas. Kraven som 

ställs finns i både BFL och ÅRL och bokföringen samt årsredovisningen ska överensstämma 

med denna sed (Olsson 2012, s. 20). Vid byte av regelverk och således redovisningsprincip 

kan det vara god redovisningssed att bokföra en justeringspost direkt mot det egna kapitalet 

(Henriksson & Schröder 2000, s. 125). Innebörden av god redovisningssed är inte statisk utan 

kan komma att ändra karaktär över tid. I och med att redovisningen och beskattningen är 

direkt beroende av varandra kommer förändringar i god redovisningssed leda till att 

redovisningen respektive skatterätten påverkas (Falkman 2004, s. 118).  

 

3.1.2 Rättvisande bild 
 

Företag är skyldiga att tillämpa principen om en rättvisande bild. Begreppet har vuxit fram ur 

engelskans true and fair view (Schwencke & Alexander 2003, s. 553). Begreppet rättvisande 

bild infördes i redovisningen samtidigt som ÅRL trädde i kraft (Johansson 2010, s. 89). Det 
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framgår av ÅRL att principen om rättvisande bild inte är någon rättslig standard, till skillnad 

från god redovisningssed, samt att företags årsredovisning ska ge en rättvisande bild över 

företagets finansiella ställning och resultat (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013, s. 20; 

Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 35). Olika uppfattningar om begreppets innebörd har 

skapats då begreppet är svårdefinierat (Alexander 1993, s. 72). Begreppet är odefinierat i EU 

lagstiftningen vilket är en bidragande orsak till att dess innebörd tolkats olika (Alexander & 

Jermakowicz 2006, s. 140). 

 

Syftet med begreppet är att resultaträkning, balansräkning samt noter ska ge en rättvisande 

bild över företagets ekonomiska ställning. Skulle inte en rättvisande bild ges har företag enligt 

2 kap. 3 § ÅRL skyldighet att lämna tilläggsupplysningar (Johansson 2010, s. 96). 

Rättvisande bild är avsedd att tolka specifika redovisningsfall till skillnad från god 

redovisningssed som på ett mer generellt plan istället ska spegla innehållet i rådande praxis 

(Bjuvberg 2006, s. 178). Följs god redovisningssed anses detta även resultera i en rättvisande 

bild (Falkman 2004, s. 27). 

 

3.2 Redovisningsprinciper 
 

I redovisningen finns redovisningsprinciper som styr dess utformning, både den löpande 

redovisningen samt årsredovisningen (BLinformation u.å.). Det finns inte endast en 

redovisningsteori som förklarar redovisningen utan teorierna fokuserar på olika områden 

(Falkman 2004, s. 29). Sedan börskraschen i början av 1900-talet kom redovisningen i 

Sverige att ändras vilket har bidragit till att nya teorier utvecklats. På senare tid har 

redovisningen influerats av den amerikanska redovisningen. I dagens redovisningsteori finns 

flera redovisningsprinciper (Falkman 2004, s. 119). Företag ska i sina finansiella rapporter 

redogöra för vilken redovisningsprincip rapporterna upprättats efter (Kellgren & Bjuvberg 

2014, s. 29). 

 

3.2.1 Försiktighetsprincipen 

 

Försiktighetsprincipen anses vara den grundläggande utgångspunkten i redovisningen (Lodin, 

Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal 2013, s. 312). Principen innebär att 

företag ska vara försiktiga i sin redovisning och inte skapa en för positiv bild gällande 

företagets finansiella ställning (Falkman 2004, s. 30; Olsson 2012, s. 71). Enligt 

försiktighetsprincipen ska tillgångar värderas lågt och skulder högt. Om det finns flera 

alternativ i värderingen väljs det minst optimistiska utfallet. En försiktighetsåtgärd är att icke-

realiserade intäkter inte ska redovisas av företaget (Falkman 2004, s. 30). Värderingen bör 

vara realistisk, den ska varken över- eller undervärderas (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 30). I 

vissa fall kan aspekter som relevans, tillförlitlighet och försiktighet stå i konflikt med 

varandra vid värderingen dock väger försiktighetsprincipen i de flesta fall tyngst i dessa 

situationer (Dahlgren & Nilsson u.å.).  

 

3.2.2 Jämförbarhetsprincipen 

 

Jämförbarhetsprincipen är en princip där grundtanken är att företags värdering, klassificering 

och indelning av olika poster ska vara jämförbara över tid men även mellan företag 

(Johansson 2010, s. 54). En anledning till att jämförbarheten över tid är viktig är för att det 
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ska vara möjligt att uppfatta trender i företags resultat och för att intressenter ska kunna 

jämföra företag. Företags redovisning ska vara jämförbar inte bara över tid utan även under 

den aktuella perioden. I företags finansiella rapporter ska jämförelsesiffror finnas med från 

tidigare perioder för att tydliggöra jämförbarheten (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 29).  

 

3.2.3 Kongruensprincipen 

 

Kongruensprincipen innebär att värdeförändringar i tillgångar samt skulder ska redovisas över 

resultaträkningen (Henriksson & Schröder 2000, s. 129) med undantag för utdelning och ny-

emission (Smith 2006, s. 91). Kapitalbibehållande innebär i enlighet med kongruensprincipen 

att värdeförändringarna visas i resultatet för perioden. Det finns avvikelser från principen som 

bland annat innebär att vissa finansiella tillgångar inte påverkar resultatet utan redovisas 

direkt mot företagets eget kapital (Smith 2006, s. 92). Enligt Smith (2006, s. 92) bidrar 

kongruensprincipen till en ökad förståelse av redovisningen. Tillämpas principen fullt ut 

redovisas inga värdeförändringar direkt mot företagets eget kapital (Smith 2006, s. 280). 

 

3.2.4 Kontinuitetsprincipen 

 

Kontinuitetsprincipen innebär att företags ingående balans ska vara samma som föregående 

års utgående balans. Skulle justeringar behöva göras i redovisningen som upptäcks först nästa 

år ska dessa beskattas för året efter. Inga justeringar kommer således ske i den utgående 

balansen (Knutsson, Norberg & Thorell 2014, s. 92). Kontinuitetsprincipen kan i vissa fall 

leda till att den som erhållit en intäkt inte behöver beskattas för den. I IL finns flera exempel 

på när principen om kontinuitet bidrar till uppskjuten beskattning (Påhlsson 2003, ss. 64-65). 

Sker justeringar direkt mot eget kapital blir konsekvensen att det redovisningsmässigt ser ut 

att tillhöra föregående års utgående balans (Henriksson & Schröder 2000, s.125).  

 

3.2.5 Matchningsprincipen 

 

Intäkter och kostnader som uppstår från samma transaktion eller händelse ska matchas mot 

varandra (BFN 2010b, s. 7). Med matchningsprincipen menas att nedlagda utgifter ska 

kostnadsföras i takt med att intäkterna realiseras. Kostnaden och intäkten ska redovisas i 

samma period vilket innebär att utgiften inte ska kostnadsföras förrän någon intäkt uppstått 

(Falkman 2004, s. 30). Skulle en utgift inte gå att matcha mot en intäkt i den aktuella perioden 

reserveras beloppet på skuldsidan i företagets balansräkning. Matchningsprincipen kan därför 

anses bidra till att ge en rättvisande bild av företagets ställning (Westermark 2003, s. 520). 

 

3.2.6 Realisationsprincipen 

 

En annan princip vad gäller försiktighet är realisationsprincipen vilken är av stor vikt vad 

gäller periodisering av intäkter. Intäkten ska vara tillräckligt säker för att få redovisas i 

resultaträkningen (Bierman, Black, Gray, Sapeenza & Davidson 1965, s. 312; Kellgren & 

Bjuvberg 2014, s. 72). Således innebär principen att intäkter inte får redovisas förrän intäkten 

intjänats samt att företaget är säkra på att de får betalt. Affären måste vara helt avslutad för att 

företaget ska få redovisa det som en intäkt (Ingblad u.å.b). Thorell (1984, s. 184) menar att det 

finns ett stort praktiskt skattemässigt skäl till varför inkomsten ska vara realiserad innan den 

beskattas. Det är vid realisationstillfället som företagets likviditet förändras vilket kan vara av 
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väsentlig betydelse för förmågan att betala skatten (Thorell 1984, s. 184). Falkman (2004, ss. 

30-31) poängterar att syftet med principen är att inte skapa en felaktig bild av redovisningen. 

Skulle en icke-realiserad intäkt redovisas innan en säker fordran erhållits ger detta en 

missvisande bild då en intäkt redovisats i resultaträkningen trots att den inte erhållits 

(Falkman 2004, ss. 30-31).  

 

3.3 Regelbaserad och principbaserad redovisning 
 

En principbaserad redovisning ger en mer tolkande grund till skillnad från en regelbaserad där 

det är detaljerade regler som ska följas (Shortridge & Myring 2004, s. 34). I det 

principbaserade tillvägagångssättet finns det nyckelord och tydliga avsiktsförklaringar som 

ger vägledning i redovisningen (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Shortridge & 

Myring 2004, s. 34). Avsikten med tillvägagångssättet är inte att ge specifika regler för varje 

tänkbar situation. Regler är dock ibland oundvikliga men är då i första hand till för att förstå 

principerna (Shortridge & Myring 2004, s. 34). Regelbaserade standarder består av flera 

regler som bestämmer hur regelverket ska tillämpas. Detta i sin tur leder till att möjligheten 

för flexibilitet minskar (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Swanson, Singer & Downs 

2013, s. 28). 

 

Det kan vara problematiskt att definiera vad ett regelbaserat regelverk egentligen utgör 

(Donelson, McInnis & Mergenthaler 2012, s. 1250). Johansson (2010, s. 77) menar att 

normerna i standarder inte behöver vara antingen eller, utan kan vara mer eller mindre 

principbaserade respektive mer eller mindre regelbaserade. Johansson (2010, s. 77) fortsätter, 

i likhet med Donelson, McInnis & Mergenthaler (2012, s. 1250), att poängtera att det inte 

finns någon given linje för vad som egentligen utgör en princip- eller regelbaserad standard. 

Detta leder enligt Johansson (2010, s. 77) till att det kan vara svårt att förstå hur 

principbaserade regler ska tillämpas. För att kunna tolka principbaserade standarder behövs 

därmed expertkunskap i vissa specifika situationer (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-

682). Då regelbaserade standarder innehåller fler detaljerade regler ställs det inte heller lika 

höga krav på förmågan att kunna tolka standarderna jämfört med principbaserade standarder. 

Därmed kan regelbaserade standarder anses vara mer komplexa jämfört med principbaserade 

(Bradbury & Schröder 2012, s. 1). 

 

Jämförbarhet och verifierbarhet kan vara svårare att uppnå vid användning av principbaserade 

standarder än vid användning av regelbaserade standarder. I och med att principbaserade 

standarder är svårtolkade kan tolkningen variera i situationer som är likartade och därmed kan 

en post redovisas olika beroende på vem som tolkat (Benston, Bromwich & Wagenhofer 

2006, s. 168). De detaljerade reglerna i regelbaserade standarder lämnar å sin sida inget 

utrymme för individuell tolkning och därmed är jämförbarhet vid tillämpningen av dessa 

lättare att uppnå (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 682). Enligt Shortridge och Myring 

(2004, s. 34) speglar dock transaktionerna i det principbaserade tillvägagångssättet en mer 

verklig bild av det ekonomiska läget jämfört med det regelbaserade tillvägagångssättet. 

Företag som tidigare använt ett mer regelbaserat regelverk kan motiveras av att byta till ett 

principbaserat regelverk för att öka legitimiteten och möta intressenternas förväntningar 

(Silva Guerreiro, Rodrigues & Craig 2014, s. 117). 
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3.4 K-Regelverken 
 

Under cirka 10 år arbetade BFN med att skapa ett nytt regelverk för onoterade företag, det så 

kallade K-projektet. Det resulterade i fyra kategorier av regelverk, K1, K2, K3 samt K4 (BFN 

2008). K4 är dock inte helt färdigställt i nuläget (BFN 2014a, s. 3). I K-regelverken finns det 

samlad information om hur företag upprättar årsredovisningar samt årsbokslut (BFN 2015c). 

Hur företag delas in i de fyra kategorierna beror på hur de ska upprätta sitt årsbokslut enligt 

BFL samt storleken på företaget enligt ÅRL. Syftet är att de fyra K-regelverken ska vara hel-

täckande för respektive företagskategori (Nilsson 2011, s. 264).  

 

3.4.1 K1-regelverket 

 

Den 1 januari 2007 infördes nya regler i BFL. Reglerna behandlar den löpande bokföringen 

samt hur räkenskapsåret för enskild näringsidkare ska se ut. En enskild näringsidkare vars 

nettoomsättning inte överstiger tre miljoner kronor kan välja att endast upprätta ett förenklat 

årsbokslut. När en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut ska det ske enligt 

god redovisningssed (BFN 2015b). Reglerna är inte tvingande, en enskild näringsidkare har 

fortfarande valmöjligheten att upprätta ett fullständigt årsbokslut även då omsättningen 

understiger tre miljoner (Broberg 2008, s. 17; Tillväxtverket 2015). I vägledningen för 

enskilda näringsidkare är utgångspunkten att reglerna ska vara så enkla och lätta att tillämpa 

som möjligt men reglerna ska ändå hålla hög nivå så att redovisningen håller de krav som 

ställs på en mindre verksamhet (Broberg 2010, s. 17). K1 tillämpas även av handelsbolag som 

ägs av fysiska personer, ideella föreningar samt trossamfund (BFN 2010a). 

 

3.4.2 K2-regelverket 

 

Det har varit möjligt för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar att tillämpa K2 sedan 

år 2009. Vid två tillfällen, år 2006 och år 2007, har utkast till ett allmänt råd publicerats. BFN 

och Skatteverket utvecklade tillsammans det första utkastet som utgavs år 2006. Det 

utformades för att möta informationsbehovet från borgenärer samt Skatteverket (Yström 

2010, s. 29). Den äldre normgivningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar från BFN 

och Rådet för finansiell rapportering upphörde att gälla från och med den 1 januari 2014. När 

upphörandet trädde i kraft var företag tvungna att bestämma sig för att tillämpa K2 eller K3 

(Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 6).  

 

K2 innehåller bland annat lagar och regler från det allmänna rådet BFNAR 2008:1 (K2, s. 10). 

K2 får tillämpas av mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar (BFN 2014a, s. 3). 

Regelverket är regelbaserat och beskriver tydligt utformningen av en årsredovisning (PwC 

2012b). K2 är standardiserat och kan därmed vara enklare att tillämpa än K3 (Broberg 2008, 

s. 38). Förenklingarna ger företag möjlighet att välja schablonmässiga lösningar dock är det 

viktigt att företag förhåller sig till försiktighetsprincipen eftersom K2 bygger på den (K2, s. 

10; Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014, s. 8).  

 

Enligt BFN:s allmänna råd är det alltid tillåtet för företag att byta regelverk från K2 till K3. 

Det är dock svårare att gå tillbaka till K2 om företaget bytt därifrån tidigare. Då måste ett 

särskilt skäl anges där skatteskäl inte gäller som skäl till byte. En möjlig händelse som bidrar 

till att företaget vill byta tillbaka till K2 är om företagets verksamhet har minskat i betydande 

omfattning jämfört med tidigare år eller om företaget får nya huvudägare. Har företaget aldrig 
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tillämpat K2 utan började tillämpa K3 direkt behövs inget särskilt skäl att få byta första 

gången (BFN 2012a). 

   

3.4.3 K3-regelverket 

 

I juni år 2012 antog BFN ett nytt allmänt råd och vägledning för redovisning i större 

aktiebolag, K3. K3 är det första samlade regelverket för onoterade företag (Norberg 2012, ss. 

792-793) och är huvudregelverket bland K-regelverken (Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 2). 

Innan K3 introducerades fanns det olika redovisningsnormer för enskilda frågor som nu finns 

samlat på ett ställe. Numer finns även områden som tidigare var oreglerade med i regelverket 

(Pautsch 2013). När företag tillämpar K3 ska det göras i sin helhet. Det innebär att inga 

avvikelser från regelverket får ske (Norberg 2012, s. 796). Skulle K3 vara bristfällig på ett 

eller annat sätt ska information i första hand sökas vid liknande transaktioner, händelser och 

förhållanden. Eftersom K3 är principbaserat kan problem lösas genom att läsa principerna 

som finns definierade i regelverket (Pramhäll & Drefeldt 2013, s. 10). Framställningen av K3 

grundas i IFRS for SMEs men även från den ram som ÅRL ger (K3, s. 8). De allmänna råden 

i K3 är tvingande regler och kommentarerna innehåller förklarande texter samt hänvisningar 

till andra regler som kan underlätta förståelsen (Norberg 2012, s. 798). Befintlig normgivning, 

IL och praxis har varit utgångspunkter i arbetet med att ta fram K3 (Pramhäll & Drefeldt 

2013, s. 6).  
 

Från och med den 1 januari 2014 är det obligatoriskt för större företag att tillämpa K3. Det har 

dock varit möjligt att använda regelverket sedan år 2013 (Kindahl 2014, s. 45). Med tanke på 

att det fanns en mängd olika redovisningsregler att tillämpa före K3 introducerades blir 

förändringarna efter bytet olika stora för företag beroende på vilka regler som företaget 

tidigare tillämpat (Pramhäll & Drefeldt 2013, ss. 4-5). När företag första gången ska tillämpa 

K3 ska en ingångsbalansräkning upprättas (Grant Thornton 2014, s. 4; K3 p. 35.5).  

 

3.4.4 K4-regelverket 

 

K4 är den högsta av de fyra kategorierna (Grant Thornton 2008). K4 tillämpas av noterade 

företag där handel av värdepapper sker (SRF 2014). Alla större företag som upprättar 

koncernredovisning samt årsredovisning i de enskilda bolagen ska tillämpa K4 enligt 

International Accounting Standards (IAS) samt IFRS (BFN 2008). I K4 är det IASB som tar 

fram normgivningen. Svenska företag som tillämpar K4 behöver även använda sig av svenska 

bestämmelser angående skatter samt ÅRL (SRF 2014). För denna kategori har BFN inte än 

tagit ställning till hur regelverket ska se ut (Aktiebolagstjänst u.å.; BFN 2014a, s. 3). 

 

3.5 Ingångsbalansräkning 
 

När företag första gången ska tillämpa K3 ska de upprätta en ingångsbalansräkning (K3 p. 

35.5). Ingångsbalansräkningen är en balansräkning som lämnas den dagen som byte till K3 

sker (K3 p. 35.6). För företag som klassas som mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL behöver 

inte jämförelsetal lämnas utan ingångsbalansräkningen upprättas vid bytet (K3 p. 35.7). Syftet 

med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren i företagets finansiella 

rapporter (Grant Thornton 2014, s. 4). När ingångsbalansräkningen upprättas kan 

skillnadsbelopp uppkomma då företaget använder retroaktiv tillämpning. Skillnadsbelopp ska 
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redovisas direkt mot företagets eget kapital i ingångsbalansräkningen (K3 p. 35.11). Enligt 5 

kap. 14 § ÅRL ska årets vinst tas upp i balansräkningen under eget kapital. Det fria egna 

kapitalet får delas ut till aktieägarna (Ingblad u.å.a).  Enligt 14 kap. 2 § IL ska intäkter och 

utgifter matchas och beskattas under det året de uppkommer enligt god redovisningssed. När 

skillnadsbeloppet redovisas direkt mot eget kapital i balansräkningen och inte via 

resultaträkningen kan ett skattemässigt avdrag uppkomma (Henriksson & Schröder 2000, s. 

130). 

 

Företag som byter från K2 till K3 ska i ingångsbalansräkningen lämna noter om vilken 

redovisningsprincip som ska tillämpas. Justeringar som görs mot eget kapital ska även 

redovisas i not (K3 p. 35.33). När företag börjar tillämpa K3 ska de lämna en upplysning om 

bytet samt att det är första gången som K3 tillämpas (K3 p. 35.31). Reglerna om att en 

ingångsbalansräkning ska upprättas gäller oavsett vilket regelverk företaget tidigare tillämpat 

före bytet till K3 (K3 kommentar p. 35.1; K3 p. 35.5). 

 

Huvudregeln är att bytet till K3 ska redovisas med en retroaktiv tillämpning av 

redovisningsreglerna samt värderingsreglerna (Grant Thornton 2014, s. 2). Med retroaktiv 

tillämpning menas att företaget ska redovisa utefter reglerna i K3 som om de alltid tillämpats. 

I vissa fall är det inte tillåtet att använda retroaktiv tillämpning i ingångsbalansräkningen och i 

vissa fall är det frivilligt (K3 kommentar p. 35.7; K3 kommentar p. 35.8).  

 

3.6 Kontrollbalansräkning 

 

När det finns skäl att anta att ett aktiebolags eget kapital understiger mer än hälften av det 

registrerade aktiekapitalet är företagets styrelse tvungna att upprätta en kontrollbalansräkning 

(KBR) (25 kap. 13 § ABL). I 25 kap. 14 § ABL finns det beskrivet hur företaget ska gå till 

väga när en KBR ska upprättas. Denna KBR ska granskas av en revisor (25 kap. 13 § ABL). 

Visar företagets KBR att det egna kapitalet understiger mer än hälften av det registrerade 

aktiekapitalet ska företagets styrelse sammankalla till en första bolagsstämma (25 kap. 15 § 

ABL; Lundén & Ohlsson 2006, s. 248; Svernlöv & Persson Österman 2014, s. 54). Väljer 

företaget att inte gå i likvidation utan fortsätter sin verksamhet ska styrelsen inom åtta 

månader kalla till en andra bolagsstämma där en ny KBR upprättas. Om ingen KBR upprättas 

inom åtta månader ska företaget gå i likvidation (25 kap. 16-17 §§ ABL; Svernlöv & Persson 

Österman 2014, s. 55). Upprättas en KBR i tid och punkterna som ska följas enligt ABL 

uppfylls blir inte företagets företrädare solidariskt ansvariga (25 kap. 18 § ABL; Lundén & 

Ohlsson 2006, s. 249). 

 

3.7 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 

Grunddragen för sambandet mellan redovisning och beskattning uppkom redan på tidigt 

1900-tal genom de då gällande Kommunalskattelagen samt Bokföringslagen. Sambandet 

fokuserar i första hand på periodisering av inkomster och utgifter samt på principer om hur 

tillgångar och skulder ska värderas (SKV 2013, s. 29). Under den senaste tiden har 

internationaliseringen på redovisningsområdet ökat vilket har lett till att bland annat BFN har 

gett ut kompletterande normgivning i form av allmänna råd. Normgivningen på 

redovisningsområdet och företags löpande bokföring samt årsredovisning är således en viktig 

beslutsgrund för beskattningen (SKV 2013, s. 25; SOU 2008:80, s. 26). Det finns ingen 

särskild skatteregel för sambandet mellan redovisning och beskattning utan detta regleras i 



 

 - 20 - 

olika skattelagar. Skulle en skatteregel saknas i en viss fråga ska redovisningen, som grund 

för beskattningen, upprättas enligt god redovisningssed (SKV 2013, s. 25).  

 

Två viktiga frågor i beskattningen är omfångsfrågan samt periodiseringsfrågan. Den första 

behandlar huruvida en intäkt eller kostnad är skattepliktig respektive avdragsgill medan den 

senare behandlar under vilket beskattningsår intäkterna och kostnaderna är skattepliktiga 

respektive avdragsgilla (Kellgren & Bjuvberg 2014, ss. 18-20). Sambandet mellan 

redovisning och beskattning kan redogöras utifrån följande samband, se avsnitt 3.7.1-3.7.4 

(SKV 2013, s. 29). 

 
3.7.1 Materiellt samband 
 

Utgångspunkten för det materiella sambandet är att redovisningen ska ligga till grund för 

beskattningen. Inkomsterna och utgifterna redovisas och värderas på samma sätt i 

redovisningen som beskattningen (SKV 2014b, s. 3; SOU 2008:80, s. 101). Enligt 14 kap. 2 § 

IL ska, enligt god redovisningssed, intäkter och utgifter tas upp och dras av det beskattningsår 

de hänför sig till (Nilsson 2013, s. 40). Några särskilda periodiseringsregler får inte 

förekomma och den skattemässiga periodiseringen styrs således av god redovisningssed 

(Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 108). Förutom att god redovisningssed ska följas menar 

Knutsson, Norberg & Thorell (2012, s. 74) att utgångspunkten ska vara att redovisningen inte 

heller får gå emot de skatterättsliga reglerna. Värdering- och periodiseringsfrågor behandlas i 

det materiella sambandet. Omfångsfrågan styrs dock av skatterättsliga regler vilket innebär att 

det inte finns något materiellt samband vad gäller dessa (Alhager & Alhager 2004, s. 22). 

 

Om företags finansiella rapporter överensstämmer med redovisningsreglerna kan de således 

sägas ligga till grund för beskattningen (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 110). I enlighet med 

god redovisningssed kan det finnas möjligheter i val av redovisningsmetod. Den 

redovisningsmetod företaget valt i sin redovisning blir även bindande vid beskattningen. Detta 

beskrivs av Möller (2001, s. 124) som menar att då det finns flera periodiseringssätt som 

följer god redovisningssed har företaget en viss möjlighet att välja metod. Till följd av detta 

kan inte företaget välja att följa en metod i redovisningen och en annan i beskattningen även 

om den skulle överensstämma med god redovisningssed (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, 

s. 75). Från samma utgångspunkt är även Skatteverket bunden av den metod som företaget 

valt (Möller 2001, s. 124). Alhager och Alhager (2004, s. 20) nämner att ett dilemma som kan 

uppstå för företag i dess val av metod är att företaget måste ta hänsyn till den motsättning som 

kan uppstå i redovisningen och beskattningen. Företaget måste se över om de vill redovisa ett 

så högt resultat som möjligt för sina intressenter eller ett lägre resultat för att minska skatten 

(Alhager & Alhager 2004, s. 20). 

 

3.7.2 Formellt samband 
 

Ett formellt samband mellan redovisning och beskattning föreligger när det finns särskilda 

skatterättsliga regler som ställer krav på redovisningen (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 97). 

Skattereglerna i det formella sambandet kan därför sägas vara ledande både för redovisningen 

och för beskattningen (SKV 2013, s. 29).  

 

Ett tydligt exempel på när ett formellt samband föreligger är vad gäller räkenskapsenlig 

avskrivning av inventarier. I detta fall ska skattemässiga avskrivningar och 

redovisningsmässiga avskrivningar vara lika stora (SOU 2008:80, ss. 292, 297). Skillnader 
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som kan uppstå mellan det redovisade respektive det skattemässiga värdet redovisas enligt 

skattelagar (SKV 2013, s. 714). För att redovisningen och beskattningen ska överensstämma 

särredovisar företag ytterligare en post som överavskrivning. När det är företagsekonomiskt 

omotiverat att skjuta fram skattekostnader bokför företag denna överavskrivning som en 

obeskattad reserv (SOU 2008:80, s. 102). Enligt Kellgren och Bjuvberg (2014, ss. 126-127) 

kan därför de obeskattade reserverna ses som en vinst som inte ännu blivit beskattad vilket 

därmed kan ses som en uppskjuten skattekostnad. De obeskattade reserverna påverkar även 

resultatet vilket leder till att utdelningsbara medel minskar (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 

127). Ytterligare ett exempel på när formellt samband råder är vid vissa avsättningar (BFN 

2003, s. 2). 

 

3.7.3 Partiellt materiellt samband 

  

Ett annat samband som föreligger mellan redovisning och beskattning kallas för partiellt 

materiellt samband (Kellgren 2006, ss. 429-430). Det partiella materiella sambandet kan 

också benämnas det omvända sambandet (Olsson 2012, s. 77). Situationer som uppstår inom 

detta samband kan vara att transaktioner besvaras till en del av god redovisningssed och 

resterande del av skatterätten (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 115). Vid partiellt materiellt 

samband kan ett dilemma uppstå inom företagsbeskattningen (Kellgren 2006, s. 429). I dessa 

situationer kräver de skattemässiga åtgärderna inte några bokföringsmässiga åtgärder utan 

speglas i företagets redovisning (Olsson 2012, s. 77). En svårighet som Kellgren och 

Bjuvberg (2014, s. 115) anser kan uppkomma vid det partiella materiella sambandet är att de 

aktuella reglerna säger emot varandra vilket kan leda till inkonsekvent beskattning. 

 

3.7.4 Inget samband 
 

När koppling helt saknas mellan redovisning och beskattning sägs det att inget samband finns. 

Hur en viss transaktion ska beskattas avgörs av skattereglerna och företagets redovisade 

resultat har ingen betydelse för beskattningen (SKV 2013, s. 30). För att få fram den 

beskattningsbara inkomsten görs justeringar i företagets deklaration (Knutsson, Norberg & 

Thorell 2012, s. 76). De skatterättsliga reglerna får tillämpas oberoende av hur företaget 

redovisat (Alhager & Alhager 2004, s. 43). Således tillämpas redovisningen respektive 

beskattningen utifrån sina egna regelverk (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 76). 

 

3.8 Skatterättsliga principer 
 

Skattesystemet i Sverige bygger på ett antal skatterättsliga principer (Rabe & Hellenius 2011, 

s. 44). Det finns ingen tydlig definition av vad som är en rättsprincip. Principer ska inte ses 

som regler utan ska istället binda samman reglerna så att de blir användbara (Påhlsson 2003, 

s. 57). Dworkin (1986, s. 31) beskriver att de rättsliga principerna anses vara korrekta då en 

vedertagen sed accepterats av samhället. Samhället har godkänt det system av regler som 

också tilldelat specifika grupper befogenheten att besluta om vad som är rätt (Dworkin 1986, 

ss. 31-34). 
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3.8.1 Skatteförmågeprincipen 

 

I det svenska skattesystemet anses skatteförmågeprincipen vara en av de viktigaste 

principerna (Rabe & Hellenius 2011, s. 44). Var och en ska betala skatt i förhållande till sin 

förmåga. Således ska skatten baseras på den skatteskyldiges inkomst och inte i förhållande till 

den nytta personen i fråga har av den offentliga verksamheten (Gunnarsson 1995, s. 120; 

Lindencrona u.å.). Beskattning som baseras på den skattskyldiges förmåga kan anses vara den 

mest etiskt korrekta beskattningen för att uppnå rättvisa (Gunnarsson 1995, s. 115). 

Skatteförmågeprincipen kan ses som grunden i inkomstbeskattningen och har haft störst 

betydelse för den progressiva beskattningen. Progressiv beskattning innebär att den som har 

en högre inkomst ska betala en större andel av inkomsten i skatt än den som har en lägre 

inkomst (Lodin et al. 2013, s. 31). 

 

3.8.2 Likformighetsprincipen 

 

Likformighetsprincipen betraktas som en rättviseprincip med den innebörden att lika fall ska 

behandlas lika. Således ska personer med samma inkomst betala lika mycket skatt (Lodin et 

al. 2013, s. 44). Principen innebär att skattereglerna ska vara utformade på ett sätt vilket ska 

resultera i likformighet och rättvis beskattning. Tack vare likformighetsprincipen och den 

rättvisa i beskattningen som den skapar genom proportionell skatt minskar utrymmet för 

skatteplanering i företag (Grosskopf 1990, s. 466). Likformighetsprincipen kan motiveras av 

flera anledningar då en olikformig beskattning kan ge snedvridningar i samhällsekonomin 

(SOU 2004:36, s. 116). En anledning till att lika fall ska behandlas lika är att personer med 

samma inkomst inte ska betala olika mycket i skatt beroende på hur inkomsten betalats ut 

(SOU 2004:36, s. 117). Skatteregler är ofta mer strikta medan redovisningsregler är mer 

flexibla vilket kan bidra till att lättare säkerställa likformigheten i beskattningen. Inom 

redovisningsreglerna finns vanligtvis utrymme för subjektivitet däremot kan skattereglerna 

riskera att bli stela vilket kan påverka den faktiska likformigheten. Den strikta beskattningen 

bidrar även till att reglerna blir mer svårtillämpade (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 141). 

 

Likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen har ett nära samband när det gäller 

utformning av skatteregler. Neutraliteten har ökat då inkomstbeskattningsreglerna gjorts mer 

likformiga (Lodin et al. 2013, ss. 45-46). 

 

3.8.3 Neutralitetsprincipen 

 

Neutralitetsprincipen är en princip som ligger till grund för det svenska skattesystemet 

(Påhlsson 2003, s. 62). Med neutralitet menas att den skattskyldige ska kunna göra ett 

rationellt beslut och dess val av handlingsalternativ inte ska påverkas av skatten. Således ska 

alternativen vara ekonomiskt jämbördiga även efter skatt om de var jämbördiga före (Lodin et 

al. 2013, s. 45). 1990/1991 års skattereform hade utgångspunkten att skattesystemet ska 

präglas av neutralitet, enkelhet och rättvisa (SOU 2004:36, s. 24). Nyquist (2006, s. 227) 

påpekar att beskattningen ska vara neutralt utformad mellan diverse handlingsalternativ. 

Neutraliteten bidrar till att skatteminimeringen inte ska återgå till att bli viktigare än vinst- 

eller inkomstmaximering vilket ofta inträffade före skattereformen år 1991 (Lodin 2007, s. 

484).  
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3.8.4 Legalitetsprincipen 

 

Legalitetsprincipen innebär att skatt endast får påföras vid stöd i lag (Påhlsson 1997, s. 41). 

Tanken med legalitetsprincipen är därmed att ingen skatt ska kunna tas ut om det inte framgår 

tydligt i lagen (Rabe & Hellenius 2011, s. 45). Legalitetsprincipen är en allmän rättsprincip 

vilket innebär att den är av vikt för hela den offentliga rätten och inte bara specifikt för det 

skatterättsliga området. Principen kan ses som ett skydd för den enskilde (Påhlsson 2003, ss. 

57-59). Påhlsson (2003, s. 59) menar att principen även kan ses som ett krav på att lagen följs 

och att skatt tas ut där lagen kräver det. Lagstödet vad gäller att betala skatt väger tungt. 

Skatteverkets principer får inte tolkas så att de går över lagen (Påhlsson 1995, s. 134). En 

svårighet med legalitetsprincipen enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 45) är att det är svårt att 

ha en lag för varje specifik händelse utan reglerna måste tolkas för att veta huruvida skatt ska 

betalas eller inte.  

 

3.9 Intressentteorin 
 

En intressent är någon som påverkar och påverkas av företaget och dess mål (Freeman 2010, 

s. 46). Det finns inte något optimalt beslut som leder till vinstmaximering för alla intressenter. 

Intressenterna vill istället ha tillfredsställande lösningar. Anledningen till att företaget 

överlever är att intressenterna är beroende av samarbetet och i gengäld får någon form av 

belöning så som aktieutdelningar, löner samt skatt (Affärsvärlden 2001; Mainardes, Alves & 

Raposo 2011, s. 228).  

 

Intressentteorin grundas i litteratur från år 1984 då Freeman gav ut en bok i ämnet 

(Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 227). I Freemans ursprungliga version av modellen 

ingår elva intressentgrupper (Freeman 2010, s. 25) dock består den vanligaste versionen av sju 

intressentgrupper (Fassin 2009, ss. 114-115). Fassin (2009, s. 113) menar att det är till stor del 

på grund av sin enkelhet som intressentteorin blivit framgångsrik. Syftet med teorin är att 

företaget ska kunna tillgodose de krav som intressenterna ställer (Ax, Johansson & Kullvén 

2005, s. 40). Tullberg (2013, s. 134) anser att intressentteorin ger en bra ram för de relationer 

som företag är beroende av och är till stor del en avgörande faktor om företaget ska nå 

framgång. 

 

Det är viktigt för företag att ha en tydlig bild över vilka som är dess intressenter. Detta för att 

kunna skapa en stark relation till intressenterna samt förstå och kunna möta deras krav 

(Freeman 2004, s. 231; Mainardes, Alves & Raposo 2012, s. 1875). Det kan dock vara svårt 

att tillgodose alla intressenters krav (Freeman 2004, s. 235). Då intressentgrupperna ofta 

skiljer sig åt i vad de förväntar sig av företaget kan kraven således hamna i konflikt med 

varandra. Det kan även vara svårt att kartlägga företags intressenter då företaget hela tiden 

utvecklas. När företaget växer får det också andra intressenter (Dill 1975, s. 59). Företag har 

olika sociala kontrakt till specifika grupper i samhället och inte ett gemensamt som gäller för 

alla grupper. Det sociala kontraktet kan ses som förväntningar som respektive grupp har på 

företaget (Deegan 2002, s. 295; Shocker & Prakash Sethi 1973, s. 97). 

 

Bruzelius, Skärvad och Hofvander (2004, s. 83) understryker att olika intressentgrupper har 

olika stort inflytande över företaget. Intressentteorin har både en normativ och en positiv gren 

(Hasnas 1998, s. 25). En del intressenter har i och med inflytandet över företaget större makt. 

Ju mer makt intressenterna har desto mer måste företaget anpassa sig, framförallt efter 

intressenter som har andelar i företaget (Freeman 2004, s. 234; Gray, Kouhy & Lavers 1995, 
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s. 53). Företaget ska dock inte bara ge uppmärksamhet till aktieägarna utan även till 

intressenter som kan hjälpa företaget att uppnå sina mål (Phillips, Freeman & Wicks 2003, s. 

481).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Intressentmodellen (Fassin 2009, s. 115). 

 

3.10  Nyckeltal 
 

När en intressent vill fatta beslut om denne ska ha kvar sin förbindelse med företaget behöver 

personen i fråga analysera företaget. Intressenternas bedömning baseras bland annat på 

företagets resultat och ställning. Företaget har både externa och interna intressenter som 

behöver få information om företagets ekonomiska ställning (Lundén & Ohlsson 2006, s. 148). 

Genom nyckeltalsberäkningar får intressenterna lätt en uppfattning av företaget (Bergstrand 

2010, s. 174). Soliditet är ett standardiserat nyckeltal som visar företags betalningsförmåga på 

lång sikt (Holmström 2003, ss. 46, 334). Räntabilitet på eget kapital (RE) och räntabilitet på 

totalt kapital (RT) tillhör gruppen lönsamhetstal som också är standardiserade nyckeltal 

(Holmström 2003, s. 334; Lundén & Ohlsson 2006, s. 179). Standardiserade nyckeltal kan 

underlätta analysen av företaget (Holmström 2003, s. 334). RE och RT är de viktigaste 

nyckeltalen sett ur aktieägare respektive företags synvinkel (Holmström 2003, ss. 345-346). 

 

3.10.1  Soliditet 

 

Företags soliditet visar hur stabilt finansierat företaget är. Med andra ord mäter soliditeten 

företagets finansiella ställning (Lundén & Ohlsson 2006, s. 211). Soliditeten förklaras utifrån 

förmågan att hantera förluster utan att gå i konkurs (Leonardz & Blomquist 2008, s. 117). Det 

soliditetsmått som är det vanligaste är det mått där soliditeten beräknas genom att det egna 

kapitalet divideras med det totala kapitalet (Holmström 2003, s. 350).  

 

När företag går med förlust reduceras det egna kapitalet. Företag som har hög soliditet 

kommer att överleva längre än företag med låg soliditet. Företag med hög soliditet har även 

större möjligheter att uthärda konjunktursvackor när de uppkommer (Lundén & Ohlsson 

2006, s. 211). En annan händelse som påverkar företagets kapital är utdelning till ägarna. 

Företagets soliditet sjunker vid en aktieutdelning eftersom det egna kapitalet sjunker (Lundén 
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& Ohlsson 2006, s. 212). Utdelningen utgörs av företagets fria eget kapital (BFN 2005, s. 2). 

Det kan vara svårt att avgöra vilken soliditet företag bör ha. En viss vägledning till detta kan 

vara att jämföra med liknande företag i samma bransch (Lundén & Ohlsson 2006, s. 212). 

 

3.10.2  Räntabilitet på eget kapital 

 

Det avkastningstal som visar hur det kapital som företagets ägare satsat har förräntats kallas 

RE (Chen 2013, s. 77; Lundén & Ohlsson 2006, s. 182). Detta mått riktas först och främst till 

företagets ägare. RE räknas ut genom att dividera företagets resultat efter finansiella poster 

med det egna kapitalet (Lundén & Ohlsson 2006, s. 182). När RE beräknas används resultat 

efter finansiella poster då årets resultat är justerat med skatt och andra justeringar som 

exempelvis bokslutsdispositioner (Holmström 2003, s. 345). Vad RE ska uppgå till är 

individuellt för vad ägarna vill ha för avkastning på sitt satsade kapital (Lundén & Ohlsson 

2006, ss. 182-183). När företaget betalat sina skulder är ägarna intresserade över hur företaget 

lyckats förränta det egna kapitalet (Leonardz & Blomquist 2008, s. 95). Den utdelning som 

ägarna eventuellt får baseras på företagets resultat. Ägarna kan välja att ta ut vinsten eller låta 

den vara kvar i företaget. Låter ägarna vinsten vara kvar i företaget ökar företagets värde med 

motsvarande belopp (Lönnqvist 2011, ss. 247-248). Då investerare ska kunna jämföra 

företags RE med andra företag, eller med tidigare år, vill de att företaget tar hänsyn till normal 

bolagsskatt. Detta med tanke på att det är resultatet efter skatt som är tillgängligt för 

investerarna (Bergstrand 2010, s. 174).  

 

3.10.3  Räntabilitet på totalt kapital 
 

RT visar på företagets förmåga att skapa lönsamhet, detta i förhållande till det kapital som 

företaget förfogar över. Genom RT kan det utläsas hur framgångsrikt företaget är och hur 

vinster skapats med hjälp av de tillgångar som företaget har. När RT beräknas bortses det från 

hur företaget är finansierat. RT visar hur vinsterna skapats utifrån de tillgångar företaget har 

(Lundén & Ohlsson 2006, s. 180). Räntekostnader tas inte med i beräkningen då de inte anses 

ha med själva rörelseverksamheten att göra utan enbart visar att företaget lånat pengar för att 

finansiera i verksamheten (Holmström 2003, s. 346). RT räknas ut genom att dividera 

resultatet efter finansiella intäkter med företagets totala kapital. Då det inte framgår hur 

företaget finansierats är det ett lämpligt mått att jämföra med andra företag (Lundén & 

Ohlsson 2006, s. 180).  

 

Det finns inte någon uttalad gräns för vilket RT företag bör ha (Lundén & Ohlsson 2006, s. 

180). Nyckeltalet måste sättas i ett sammanhang, exempelvis kan en konkurrensanalys göras 

för att kunna jämföra med företag inom samma bransch (Jewell & Mankin 2011, s. 80). 

Företag med högt RT har lyckats utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. För att se om 

företagets avkastning hålls stabil kan RT räknas fram för de senaste åren (Lundén & Ohlsson 

2006, ss. 180-181). 
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4 Empiri & Analys 
 

Kapitlet är disponerat genom att varje typfall inleds med en beskrivning av reglerna för 

respektive typfall baserat på K2 och K3. Informationen anser vi tillhör empirin därför 

beskrivs den nedan. Därefter presenteras det faktiska typfallet där vi belyser eventuella 

konsekvenser som uppstår vid ingångsbalansräkningen. Vidare görs en analys av typfallet 

utifrån vår referensram.  

 

4.1 Beskrivning av typfall 

 

Efter en granskning av K2 och K3 har vi konstaterat att det finns redovisningsmässiga 

skillnader mellan regelverken. För att visa på de konsekvenser som kan uppstå vid byte av 

regelverk, från K2 till K3, har vi valt att presentera sex olika typfall. Typfallen fokuserar på 

konsekvenserna vid avsättning, immateriell anläggningstillgång, materiell anläggnings-

tillgång, leasing, uppdrag till fast pris samt varulager. Genom typfallen kan vi lättare 

analysera och dra slutsatser utifrån syftet med vår studie.  

 

Vi har utgått från ett fiktivt företag (Företag X) som är ett mindre företag i överensstämmelse 

med definitionen om större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL. Detta för att mindre företag kan 

välja vilket av K2 och K3 de vill tillämpa. Företag X har tidigare tillämpat K2 men har nu 

bestämt sig för att börja tillämpa K3 för att företaget fått nya intressenter. Vi har använt oss av 

Företag X för att tydligt kunna visa på konsekvenserna som uppstår vid byte. Sifforna i 

företagets redovisning har vi själva skapat och är därmed inte verklighetsförankrade.  

 

När företag ska byta regelverk från K2 till K3 krävs det enligt K3 att en ingångsbalansräkning 

upprättas. I våra typfall visar vi eventuella konsekvenser som uppstår vid tidpunkten för byte. 

 

4.2 Avsättningar 
 

Enligt 3 kap. 9 § ÅRL är en avsättning en förpliktelse som ska redovisas det räkenskapsår 

som den är hänförlig till. Avsättningen ska på balansdagen vara säker eller åtminstone 

sannolik för att få klassificeras som en avsättning. Avskrivningar samt nedskrivningar får inte 

redovisas i företagets finansiella rapport som avsättningar. Enligt 16 kap. 3 § IL ska 

avsättningar i form garantier beräknas utefter schablonregeln eller utredningsregeln. 

 

Avsättning enligt K2 

För att företag ska få göra en avsättning krävs det att företaget till följd av ett avtal eller på 

grund av offentligrättsliga regler åtagit sig en förpliktelse, en så kallad legal förpliktelse (K2 

p. 16.2). Beloppet för avsättningen ska vara uppskattat på ett tillförlitligt sätt och det ska vara 

sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att ske för att åtgärda förpliktelsen (K2 p. 16.7). 

Sannolikt innebär att avsättningen är mer trolig än inte (K3 p. 2.19). Om utflödet av resurser 

endast förväntas ske får företaget inte göra en avsättning på motsvarande belopp utan får då 

istället redovisa det förväntade åtagandet som en skuld. Förpliktelsen som företaget åtagit sig 

gäller alltid en utomstående part, företag kan inte ha ett åtagande till sig själv (K2 kommentar 

p. 16.2). I enlighet med K2 får företaget inte redovisa några informella förpliktelser som 

avsättning i balansräkningen (K2 kommentar p. 16.2).  
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Enligt K2 (p. 16.6) behöver förpliktelser som understiger det lägsta av 10 procent av 

företagets eget kapital eller 25 000 kr inte redovisas. Ett exempel på åtagande kan vara 

garantier som företaget lämnat på en produkt. Garantiåtagandet ska beräknas med hänsyn till 

tidigare års faktiska utgifter för motsvarande typ av åtagande eller alternativt beräknas enligt 

IL (K2 kommentar pp. 16.7–16.14). Enligt schablonregeln i 16 kap. 4 § IL får avdrag för att 

åtgärda garantiåtagandet inte överstiga kostnaderna som företaget har under året för 

åtagandet. När företaget gör avsättningsuppskattningen måste företaget förutom att beräkna 

tillförlitligt också beakta risk och osäkerhet. Avsättningen ska beräknas med hänsyn till vad 

tidigare års utgifter uppgått till vid motsvarande åtagande (K2 p. 16.7). 

 

Avsättning enligt K3 

När företag tillämpar K3 får de redovisa en avsättning oavsett om de har en legal förpliktelse 

eller en informell förpliktelse (K3 p. 21.4). En legal förpliktelse uppkommer till följd av ett 

skrivet kontrakt, lagstiftning eller från en annan laglig grund (K3 p. 21.5). En informell 

förpliktelse finns det ingen laghänvisning till utan har uppkommit från att företaget utgivit 

förväntningar och påtagit sig skyldigheter för sina externa parter som blivit praxis. Företaget 

har genom detta skapat en välgrundad förväntan hos sina externa parter att de kommer att 

utföra de skyldigheter som det åtagit sig att göra (K3 p. 21.6). 

 

Enligt K3 (kommentar p. 21.6) ska en avsättning redovisas i företagets balansräkning och 

motsvarande belopp ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Avsättningen ska på 

varje balansdag omprövas och justeras så att avsättningen ger en rättvis bild över beloppet 

som krävs för att reglera förpliktelsen som företaget åtagit sig (K3 p. 21.12). För att företag 

ska få göra en avsättning krävs det att utflödet av resursen är sannolik (K3 p. 21.4). 

Avsättningen ska på ett tillförlitligt sätt beräknas till nuvärde med hjälp av 

diskonteringsräntan för att avspegla den aktuella marknadsbedömningen av de framtida 

betalningarna som företaget åtagit sig för att reglera sitt åtagande (K3 p. 21.9).  

 

4.2.1 Typfall 1 – Avsättningar avseende produktgaranti 

 

Företag X har avsättningar i form av både legala och informella förpliktelser gentemot 

utomstående parter. Förpliktelserna gäller produktgaranti på tre år för företagets kunder. Den 

legala avsättningen är uppskattad på ett tillförlitligt sätt och har på balansdagen 

nuvärdesberäknats till 500 000 kr. Den informella avsättningen är även den uppskattad på ett 

tillförlitligt sätt och har på balansdagen nuvärdesberäknas till 1 000 000 kr. 

 
Tabell 4.1 Ingångsbalansräkning 1/1 20X3 – Avsättningar. 

Eget kapital   

Balanserad vinst -1 000 000 kr 

Skulder   

Informell avsättning 1 000 000 kr 

 

I tabell 4.1 framgår det hur Företag X ska redovisa i sin ingångsbalansräkning. Företag X fick 

inte redovisa den informella avsättningen i de finansiella rapporterna år 20X2 när det 

tillämpade K2. När Företag X ska tillämpa K3 får den informella avsättningen redovisas 

således sker denna justering i posten balanserad vinst. Den legala avsättningen redovisas som 

tidigare därmed sker ingen justering i ingångsbalansräkningen gällande denna. Den informella 

avsättningen påverkar det egna kapitalet negativt med 1 000 000 kr.  
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4.2.1.1 Analys 

 

Det uppstår skillnader i redovisningen vad det gäller avsättningar när Företag X byter 

regelverk från K2 till K3. När Företag X tillämpade K2 fick det endast redovisa den legala 

avsättningen. När Företag X ska börja tillämpa K3 får det redovisa både den legala och den 

informella avsättningen. 

 

I ingångsbalansräkningen ska justeringar, som uppkommer till följd av bytet, redovisas direkt 

mot eget kapital (K3 p. 35.11). I ingångsbalansräkningen påverkas endast balansräkningen då 

justeringen från K2 inte redovisas via resultaträkningen. Detta leder till att det skattemässiga 

resultatet inte kommer att påverkas. Enligt Henriksson och Schröder (2000, s. 125) kan det 

vara god redovisningssed att vid byte av redovisningsprincip, som kan vara fallet vid byte från 

K2 till K3, bokföra en justering direkt mot eget kapital. När Företag X ska upprätta årsbokslut 

för år 20X3 redovisar företaget enligt K3 och eventuell legal- samt informell avsättning 

kommer således att belasta företagets resultat år 20X3. Den informella avsättningen på 1 

000 000 kr som redovisats i ingångsbalansräkningen görs inget med i årsbokslutet utan ses 

som redan justerad. Således kommer aldrig denna avsättning att påverka Företag X:s resultat. 

I och med att den informella avsättningen, som det justerats för i ingångsbalansräkningen, 

aldrig redovisas över företagets resultaträkning går Företag X miste om ett skattemässigt 

avdrag på 1 000 000 kr. Troligtvis görs nya avsättningar kommande år vilka kommer att 

påverka Företag X:s resultat. 

 

Enligt Edenhammar, Norberg & Thorell (2013, s. 20) ska företags årsredovisningar ge en 

rättvisande bild över företagets finansiella ställning och resultat. Vid tillämpning av K2 får 

Företag X inte redovisa en informell avsättning i sina finansiella rapporter. Detta gäller även 

om Företag X vet att en sådan avsättning skulle vara nödvändig. Därmed kan en redovisning 

som följer K3 anses ge ett mer rättvisande resultat över företagets finansiella ställning vad det 

gäller företagets redovisning av avsättningarna. Med tanke på att Företag X har en informell 

avsättning kan företaget ha haft ett behov av att få redovisa för den i sina finansiella rapporter. 

Detta kan ha varit en utgångspunkt till att Företag X nu börjat tillämpa K3. I både K2 och K3 

uppstår en kostnad vid det tillfälle då produktgarantin, det vill säga avsättningen, utnyttjas. Då 

Företag X, enligt K2, inte får redovisa den informella avsättningen kan detta överraska 

företagets intressenter vilket kan leda till att intressenternas krav på tydligheten i 

redovisningen inte uppfylls. Som Mainardes, Alves & Raposo (2012, s. 1875) framför är det 

viktigt att företaget har en tydlig bild över dess intressenter för att kunna tillmötesgå deras 

krav. Redovisar Företag X enligt K3 är intressenterna medvetna om att det sannolikt kommer 

att ske ett utflöde av resurser i framtiden (3 kap. 9 § ÅRL).  

 

Försiktighetsprincipen innebär att företag ska redovisa sina skulder högt och sina tillgångar 

lågt (Falkman 2004, s. 30). Tillämpar Företag X K2 redovisas ingen informell avsättning som 

skuld vilket kan uppfattas att inte gå i linje med försiktighetsprincipen. När Företag X 

tillämpade K2 fick företaget inte redovisa sin informella avsättning som det får när det 

tillämpar K3. Således kan Företag X:s finansiella ställning framstå som mer tydlig, och 

försiktig, för företagets intressenter vid tillämpning av K3. I K2 framkommer aldrig 

avsättningen för Företag X:s intressenter vilket kan leda till att en missvisande bild ges. Även 

neutralitetsprincipen kan bli lidande då beskattningen inte är neutral vid valet mellan K2 och 

K3 (Lodin 2007, s. 484). 

 

Antagandet att inget annat hänt i Företag X, med undantag för justeringen i 

ingångsbalansräkningen, samt att den legala och informella avsättningen uppgår till samma 
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som föregående år innebär att Företag X:s soliditet kommer att minska. Detta då justeringen 

påverkar företagets eget kapital negativt. Soliditeten är ett bra mått för företagets intressenter 

då det visar hur högt företaget är belånat (Leonardz & Blomquist 2008, s. 117). Vidare 

resulterar justeringen i att Företag X får mindre utdelningsbara medel till ägarna (BFN 2005, 

s. 2; Ingblad u.å.a). Avsättningarna i typfallet tillhör det formella sambandet mellan 

redovisning och beskattning då rätten till avdrag regleras i särskilda skatteregler (BFN 2003 s. 

2). I det formella sambandet är det skattereglerna som styr både redovisning och beskattning 

(SKV 2013, s. 29). 

 

Syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). Därmed kommer intressenterna kunna göra en rättvis jämförelse mellan år och 

företag i framtiden. Justeringen från ingångsbalansräkningen påverkar de finansiella 

rapporterna på så sätt att det egna kapitalet minskat med 1 000 000 kr men ingen ytterligare 

justering görs vid årsbokslutet år 20X3. 

 

4.3 Immateriella anläggningstillgångar 
 

I K3 (p. 18.2) kan det utläsas att en immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång som inte 

har fysisk form. Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten tas 

upp som immateriell anläggningstillgång. 

 

Immateriella anläggningstillgångar enligt K2 

Tillämpar företaget K2 får inte företaget ta upp egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar som tillgångar oavsett om 4 kap. 2 § ÅRL tillåter detta. Istället ska 

utgifter som kan hänföras till dessa tillgångar redovisas som kostnader (K2 p. 10.3; Stralström 

u.å.). Enligt K2 (p. 10.16) är nyttjandeperiod den period som företaget avser att nyttja sin 

tillgång. Nyttjandeperioden enligt 4 kap. 4 § ÅRL får högst bestämmas till fem år för 

immateriella anläggningstillgångar. 

 

Immateriella anläggningstillgångar enligt K3 

I K3 får utgifter för forskning och utveckling (FoU) tas upp som immateriell 

anläggningstillgång enligt 4 kap. 2 § ÅRL. Företag som tillämpar K3 måste välja vilken 

redovisningsprincip de vill tillämpa för sina egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. I detta fall finns det två att välja mellan vilka är 

kostnadsföringsmodellen samt aktiveringsmodellen. När företaget valt redovisningsprincip 

ska det tillämpa denna fullt ut (K3 p. 18.7). 

 

Kostnadsföringsmodellen innebär att alla utgifter som går att hänföra till den egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgången ska redovisas som kostnader vid det tillfälle de 

uppkommer (K3 p. 18.8). Väljer företaget istället att tillämpa aktiveringsmodellen ska den 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgången delas upp i en forskningsfas och en 

utvecklingsfas (K3 p. 18.9). Utgifter som går att hänföra till forskningsfasen ska 

kostnadsföras vid det tillfälle de uppkommer. Utgifter hänförda till utvecklingsfasen kan 

företaget aktivera som en tillgång när ett antal förutsättningar är uppfyllda (K3 pp. 18.11, 

18.12). För att företag ska få redovisa sina utvecklingsutgifter som en tillgång krävs att en 

mängd bedömningar om framtiden görs. Företaget måste kunna visa på att det är tekniskt 

möjligt att färdigställa tillgången samt att den i framtiden sannolikt kommer att generera 

ekonomiska fördelar (K3 p. 18.12). Om företag sedan tidigare haft egenupparbetade 
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immateriella anläggningstillgångar som de kostnadsfört när det tillämpat K2 får företaget inte 

redovisa dessa som en tillgång när det börjar tillämpa K3 (K3 p. 35.16). 

 

4.3.1 Typfall 2 – Egenupparbetad immateriell anläggningstillgång 

 

Företag X har kostnader för egenupparbetad immateriell anläggningstillgång på 500 000 kr år 

20X2. Där 100 000 kr utgörs av forskningsfasen och 400 000 kr utgörs av utvecklingsfasen. 

Nyttjandeperioden för tillgången är 5 år. 

 
Tabell 4.2 Ingångsbalansräkning 1/1 20X3 – FoU. 

Eget kapital   

Balanserad vinst - 

 

Tabell 4.2 visar Företag X:s ingångsbalansräkning gällande FoU. Eftersom Företag X har 

utgifter från utvecklingsfasen som det tidigare kostnadsfört får det inte redovisa utgifterna 

som en tillgång i ingångsbalansräkningen. Detta resulterar i att Företag X i sin 

ingångsbalansräkning redovisar som det gjort enligt K2. Då ingen skillnad uppstår vid byte 

från K2 till K3 finns heller inget att justera för i posten balanserad vinst.  

 

4.3.1.1 Analys 

 

Vad gäller egenupparbetad immateriell tillgång i form av FoU finns det redovisningsmässiga 

skillnader mellan K2 och K3. I K2 får företag inte redovisa egenupparbetade immateriella 

tillgångar som en tillgång utan utgifterna som uppkommit i samband med tillgången ska 

istället redovisas som kostnader. I K3 får företag i enlighet med 4 kap. 2 § ÅRL aktivera sina 

utgifter för utveckling som en immateriell anläggningstillgång. Företag som tidigare tillämpat 

K2 och kostnadsfört sina utgifter för egenupparbetad immateriell tillgång och som börjat 

tillämpa K3 får inte redovisa utgifterna som en tillgång enligt K3 (p. 35.16). 

 

Regeln att retroaktiv tillämpning inte är tillåtet kan anses leda till en bristande jämförbarhet 

mellan åren. Enligt Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 29) är jämförbarhetsprincipen en viktig 

princip för att företagets intressenter ska kunna jämföra företagets finansiella rapporter. 

Företag X, som tidigare kostnadsfört sina utgifter, får aktivera nya utgifter för 

utvecklingsfasen som en tillgång när det börjar tillämpa K3. Detta kan leda till att 

jämförbarheten blir lidande. Enligt 5 kap. 14 § ÅRL ska årets vinst tas upp i balansräkningen 

under eget kapital. Hade punkt 35.16 i K3 inte varit tvingande hade Företag X kunnat aktivera 

sina utgifter för utvecklingsfasen som en tillgång. Detta hade lett till ett högre resultat på 

400 000 kr minskat med avskrivningar på tillgången. Vidare hade Företag X fått högre 

utdelningsbara medel till sina ägare. Vid årsbokslutet år 20X3 får Företag X ta upp eventuella 

nya utgifter för utvecklingsfasen som en tillgång (K3 p. 18.12). Detta kan leda till att 

företagets RE och RT förbättras. Både RE och RT är väsentliga nyckeltal för företags 

intressenter. RE visar hur ägarnas satsade kapital förräntats medan RT visar företagets 

förmåga att skapa lönsamhet (Lundén & Ohlsson 2006, ss. 180-182).  

 

Försiktighetsprincipen syftar till att företag inte ska skapa en för positiv bild i redovisningen 

gällande sin finansiella ställning (Falkman 2004, s. 30; Olsson 2012, s. 71). Det kan därmed 

anses vara försiktigt att retroaktiv tillämpning inte är tillåtet vid egenupparbetad immateriell 

tillgång i ingångsbalansräkningen. I och med att en tillgång för utgifterna för utvecklingsfasen 
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inte redovisats tidigare och endast en redovisningsmässig skillnad uppstått kan det anses vara 

försiktigare att även nu inte ta upp det som en tillgång. Nya utgifter för utvecklingsfasen som 

Företag X får under projektet får tas upp som en tillgång efter bytet. Således gäller K3 punkt 

35.16 endast för utgifter som Företag X tidigare kostnadsfört. Vidare kan även 

kongruensprincipen anses följas. Kongruensprincipen innebär att värdeförändringar ska gå via 

resultaträkningen med undantag för kapitaltillskott samt kapitaluttag (Smith 2006, ss. 91-92). 

I detta typfall redovisas kostnaderna via resultaträkningen.  

 

Vad gäller egenupparbetad immateriell anläggningstillgång råder ett materiellt samband 

mellan redovisning och beskattning. Detta innebär att inga särskilda skatteregler finns utan 

redovisningen samt god redovisningssed ligger till grund för beskattningen (SOU 2008:80, s. 

101).  

 

Syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). I detta fall brister jämförbarheten då retroaktiv tillämpning inte är tillåten. När 

Företag X får nya utgifter för utvecklingsfasen får det ta upp dessa som en tillgång vilket 

leder till att jämförbarheten från föregående år försvagas.  

 

4.4 Leasingavtal 
 

Ett leasingavtal är ett slags hyresavtal som innebär att en leasegivare ger en leasetagare rätten 

att använda dennes tillgång mot betalning under avtalade förhållanden (K2 kommentar p. 

6.25). Leasingavtal kan klassificeras in i två olika kategorier, antigen som ett finansiellt 

leasingavtal eller som ett operationellt leasingavtal (K3 p. 20.3). 

 

Leasingavtal enligt K2 

K2 tillåter inte finansiell leasing därmed ska alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal. Operationell leasing innebär att leasetagare har ansvaret för den uthyrda 

produkten även om inte äganderätten övergått. En leasad tillgång ska alltid redovisas hos 

leasegivaren. Först när leasingperioden gått ut kan leasetagare ta över tillgången (K2 

kommentar pp. 7.10, 9.3).  

 

Enligt K2 (p. 7.6) ska en utgift som inte kan hänföras till någon vara, specifik inkomst eller 

annan prestation kostnadsföras direkt. I K2 (p. 7.9) finns även en förenklingsregel för sådana 

utgifter. Om utgiften är återkommande får utgiften redovisas som en kostnad det räkenskapsår 

då företaget normalt sett skulle gjort en utbetalning enligt avtal och behöver således inte 

fördelas över olika räkenskapsår. Förenklingsregeln gäller bara om en årskostnad belastar 

varje räkenskapsår samt att utgiften varierar mindre än 20 procent mellan åren (K2 p. 7.9). 

Utgifter som uppkommer till följd av operationell leasing ska därmed redovisas som en 

kostnad linjärt över leasingperioden (K2 p. 7.10).  

 

Leasingavtal enligt K3 

I K3 görs det skillnad på operationell leasing och finansiell leasing. Klassificeringen av om 

leasingavtalet är operationellt eller finansiellt ska ske vid ingåendet av avtalet och får inte 

ändras under leasingperioden (K3 pp. 20.3, 20.4). Ett finansiellt leasingavtal är ett 

leasingavtal där leasetagaren ansvarar för produkten under leasingperioden. Risker och 

fördelar med att äga en tillgång överlåts således på leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal 

är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal (K3 p. 20.3). Vad som bestämmer hur 

leasingavtalet ska klassificeras beror på den ekonomiska innebörden av avtalet. Uppdelningen 
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baseras på den risk som den finansiella leasingen innebär för leasetagaren. Skulle risker och 

förmåner som leasetagaren får inte vara väsentliga ska leasingavtalet istället klassificeras som 

ett operationellt leasingavtal (K3 kommentar p. 20.3). 

 

Vid finansiell leasing ska leasetagaren redovisa en tillgång och en skuld i balansräkningen 

(K3 p. 20.5). Värderingen av tillgången och skulden ska enligt K3 (p. 20.5) beräknas som det 

lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. I tillgången ska 

även utgifter som är direkt hänförliga till ingåendet av leasingavtalet räknas med. För att 

räkna ut vad nuvärdet av minimileaseavgifterna är ska företaget använda leasingavtalets 

implicita ränta. Skulle företaget inte ha tillgång till denna ränta används istället leasetagarens 

marginella låneränta (K3 p. 20.5). Betalningarna ska redovisas som en räntekostnad med ett 

belopp som motsvarar en fast räntesats samt amortering av skuld. Dessa ska sedan beräknas 

enligt effektivräntemetoden (K3 p. 20.9). Tillgången ska skrivas av motsvarande som 

företagets andra tillgångar. Om det inte går att fastställa att leasetagaren kommer att ta över 

tillgången vid leasingperiodens slut ska tillgången helt skrivas av under leasingperioden (K3 

p. 20.11). Ett finansiellt leasingavtal redovisas som en tillgång i leasegivarens balansräkning 

(K3 p. 20.15).  

 

Vid operationell leasing ska leasetagaren kostnadsföra betalningarna jämnt fördelat över 

leasingperioden (K3 p. 20.13). Hos leasegivaren redovisas leasingavgifterna som en intäkt 

som även de fördelas jämnt över leasingperioden. Leasingavgifterna kan redovisas på ett 

annat systematiskt sätt om detta bättre skulle återspegla nyttan (K3 p. 20.22). 

 

4.4.1 Typfall – Finansiell leasing 

 

Företag X leasar en tillgång från och med 1 juli 20X1 och 36 månader framåt. Avtalet 

klassificeras som ett finansiellt leasingavtal då ekonomiska fördelar samt risker väsentligen 

har överförts till företaget. Den månatliga leasingavgiften uppgår till 5 000 kr och ska betalas 

månadsvis. 

 

Företag X har använt leasingavtalets implicita ränta för att beräkna nuvärdet av 

minimileaseavgifterna. Räntekostnaderna är beräknade till 2 000 kr och den resterande delen 

(5 000 – 2 000) 3 000 kr utgör amorteringen vilka är beräknade enligt effektivräntemetoden. 

När den implicita räntan tillämpades vid beräkningen blev nuvärdet av de löpande 

leasingavgifterna inklusive restvärdet 200 000 kr. Tillgången värderas således till 200 000 kr 

med restvärde på 20 000 kr. Tillgången ska skrivas av till sitt restvärde över 36 månader 

därmed blir avskrivningarna 5 000 kr per månad. 

 
Tabell 4.3 Ingångsbalansräkning 1/1 20X3 – Finansiell leasing. 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillgång finansiell leasing 110 000 kr 

EK och Skulder   

Balanserad vinst +110 000 kr –110 000 kr 

Långfristiga skulder 110 000 kr 

 

I tabell 4.3 visas justeringarna från operationell leasing till finansiell leasing i samband med 

ingångsbalansräkningen. I K2 får ingen finansiell leasing redovisas därmed justeras detta i 

Företag X:s ingångsbalansräkning. Företag X har då det tillämpade K2 kostnadsfört 5 000 kr i 
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månaden sedan leasingavtalets början. Således är resterande värde på tillgången 110 000 kr 

(200 000 – 30 000 – 60 000) vilket redovisas som en tillgång i ingångsbalansräkningen. 

Denna tillgång minskar Företag X:s balanserade vinst med 110 000 kr. Vidare redovisas en 

skuld på 110 000 kr som ökar Företag X:s balanserade vinst med 110 000 kr.  

 

I tabellen visas hur Företag X:s ingångsbalansräkning ser ut vid byte till K3. I och med att 

ingångsbalansräkningen visar företagets ekonomiska ställning den 1/1 20X3 har inga 

kostnader för varken ränta på lån, amortering eller avskrivningar uppkommit. 

 

4.4.1.1 Analys 

 

Det finns redovisningsmässiga skillnader mellan K2 och K3 vad gäller leasingavtal. Enligt K2 

får ett leasingavtal endast redovisas som ett operationellt leasingavtal även om det har 

egenskaper av ett finansiellt leasingavtal (K2 kommentar p. 7.10). Enligt K3 görs det skillnad 

på operationellt och finansiellt leasingavtal (K3 p. 20.3). Hade leasingavtalet varit av 

operationell karaktär skulle inga skillnader uppstått i samband med bytet från K2 till K3. 

 

När Företag X upprättar sin ingångsbalansräkning redovisas leasingavtalet, som före bytet till 

K3 har redovisas som ett operationellt leasingavtal, istället som ett finansiellt leasingavtal. 

Resterande värde på avtalet redovisas som en tillgång i ingångsbalansräkningen istället för att 

räknas om retroaktivt (K3 p. 35.28). Vidare är punkt 35.28 ett frivilligt undantag vilket 

innebär att Företag X hade kunnat använda retroaktiv tillämpning. Då hade det fått värdera 

tillgången som om Företag X alltid ägt en tillgång som det gjort avskrivningar på. I detta fall 

skulle tillgången även här varit värd 110 000 kr då summan av avskrivningarna (5 000 kr per 

månad) och kostnaderna (5 000 kr per månad i leasingavgift) uppgår till samma belopp. 

Bokslutet och det skattemässiga resultatet ska ligga till grund för beskattningen därmed kan 

leasingavgiften anses vara skattemässigt avdragsgill då kostnaderna sänker det skattemässiga 

resultatet med motsvarande belopp (SKV 2014b, s. 3).  

 

Vid byte av regelverk kan de finansiella rapporterna brista i jämförbarheten vid redovisning 

av ett avtal från operationell till finansiell leasing. När Företag X:s intressenter studerar de 

finansiella rapporterna samt nyckeltalen kan bytet till finansiell leasing i redovisningen ge en 

försämrad bild av företagets ekonomiska ställning utan att företaget investerat i någon ny 

tillgång. Skillnaden i samband med bytet till K3 är således endast en redovisningsmässig 

skillnad. I ingångsbalansräkningen ska posterna räknas om retroaktivt för att bidra till 

jämförbarheten i företagets rapporter (K3 p. 35.8). I fallet med finansiell leasing är den 

retroaktiva tillämpningen frivillig. Således uppstår brister i jämförbarheten om Företag X inte 

väljer retroaktiv tillämpning. Jämförbarhetsprincipen innebär att företags finansiella rapporter 

ska vara jämförbara över tid (Johansson 2010, s. 54). Företagets intressenter kan i detta fall få 

svårt att jämföra rapporterna mellan åren samt med andra företag. I framtiden då Företag X 

redovisat sitt leasingavtal som finansiellt under flera år kommer jämförbarheten att stärkas. 

 

Vid operationell leasing (K2) jämfört med finansiell leasing (K3) får Företag X bättre 

soliditet, RE samt RT. Vid operationell leasing tas ingen tillgång upp i företagets 

balansräkning vilket leder till att soliditeten blir bättre än om tillgången skulle anskaffats 

genom ett köp. Vid ett vanligt köp som likt finansiell leasing, vilket inte sällan är 

lånefinansierat, ökar både tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen. Detta medför initialt att 

ett sämre RT och RE samt en lägre soliditet. I takt med att tillgången skrivs av kommer dock 

ovannämnda nyckeltal att förbättras. Vid årsbokslutet år 20X3 kommer Företag X redovisa 
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sitt finansiella leasingavtal som en tillgång precis som i ingångsbalansräkningen. 

Avskrivningar samt ränta och amortering på lånet kommer belasta Företag X:s resultat. 

 

Syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). Skillnaderna mellan hur företaget valt att redovisa sitt leasingavtal kommer 

således uppstå vid själva bytet från K2 till K3 då Företag X väljer att redovisa sitt leasingavtal 

som finansiellt.  

 

4.5 Materiell anläggningstillgång 
 

Materiella anläggningstillgångar kan enligt ÅRL delas upp i fyra undergrupper. Den första är 

byggnader och mark, den andra omfattar maskiner och andra tekniska anläggningar. Grupp tre 

består av inventarier, verktyg samt installationer och den sista gruppen innehåller pågående 

nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar (Bilaga 1 ÅRL). I det 

här typfallet fokuserar vi på maskiner som materiella anläggningstillgångar och visar på 

skillnader i redovisningen mellan K2 och K3. 

 

Materiella anläggningstillgångar enligt K2 

För företag som redovisar enligt K2 (p. 10.23) ska anläggningstillgångar skrivas av med 

planenlig avskrivning samt med en nyttjandeperiod på högst fem år. Enligt K2 (p. 10.19) ska 

företaget börja avskrivningsperioden det året som anläggningstillgången eller maskinen tas i 

bruk.  

 

En anläggningstillgång består av olika delar. Enligt K2 (p. 10.18) ska en anläggningstillgång 

skrivas av som en tillgång och inte på dess komponenter. Varje anläggningstillgång ska enligt 

K2 (p. 10.17) skrivas av var för sig. Det finns dock undantag från denna regel. Exempel på 

undantag är markanläggning, byggnad, byggnadstillbehör samt utgifter som rör tillgångarna. I 

dessa fall utgörs varje tillgång av olika enheter och skrivs av med en avskrivningstid som är 

anpassad till varje enhet (K2 p. 10.18). 

 

Materiella anläggningstillgångar enligt K3 

Enligt K3 (p. 17.2) är en materiell anläggningstillgång en tillgång i fysisk form som företaget 

innehar av en eller flera anledningar. Den materiella anläggningstillgången kan innehas för att 

hyras ut till andra, användas för produktion eller distribution av företagets varor eller tjänster. 

Den materiella anläggningstillgången kan även innehas för administrativa ändamål eller för 

långsiktiga investeringar (K3 p. 17.2). Om den materiella anläggningstillgången består av 

komponenter av betydande karaktär för tillgången och en skillnad i förbrukningen finns 

mellan komponenterna ska tillgången delas upp på de olika komponenterna (K3 p. 17.4). En 

tillgångs avskrivningsbara belopp ska skrivas av enligt plan över tillgångens nyttjandeperiod 

(K3 p. 17.2). Har företaget delat upp sin tillgång på dess olika komponenter ska respektive 

komponent skrivas av över sin individuella nyttjandeperiod. Detta kommer resultera i olika 

nyttjandeperioder beroende på komponentens egenskaper (K3 p. 17.3). När en materiell 

anläggningstillgång ska delas upp på komponenter sker ingen retroaktiv tillämpning (K3 p. 

35.18). Vid tillämpning av K3 ska avskrivningen på den materiella anläggningstillgången 

börja det året som tillgången tas i bruk (K3 p. 17.18) och när tillgången tas bort från 

balansräkningen ska avskrivningen upphöra (K3 p. 17.19).  
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4.5.1 Typfall – Maskin 

 

Företag X köper en maskin den 1/1 20X2 för 1 000 000 kr. Maskinen består av fyra väsentliga 

komponenter som alla har olika nyttjandeperiod. Maskinens anskaffningsvärde fördelas jämnt 

över de fyra komponenterna. Företaget äger ingen annan maskin sedan tidigare. 

 
Tabell 4.4 Ingångsbalansräkning 1/1 20X3 – Materiell anläggningstillgång. 

EK och Skulder   

Balanserad vinst - 

 

I tabell 4.4 visas Företag X:s ingångsbalansräkning. Ingen justering sker i posten balanserad 

vinst med tanke på att ingen retroaktiv tillämpning görs. Då ett års avskrivning redan är gjord 

är maskinen vid årets ingång värd 800 000 kr och kommer delas upp på betydande 

komponenter.  

 
Tabell 4.5 Komponentavskrivning enligt K3 1/1-31/12 20X3. 

Komponent Nyttjandeperiod (år) Anskaffningsvärde Årlig avskrivning 

1 4                       200 000 kr                   50 000 kr  

2 9                         200 000 kr                   22 222 kr  

3 24                         200 000 kr                 8 333 kr  

4 19                         200 000 kr                   10 526 kr  

                       800 000 kr               91 081 kr  

 

I tabell 4.5 visas avskrivningen på maskinen då Företag X tillämpar komponentavskrivning 

enligt K3. I K2 uppgår avskrivningarna på maskinen till 200 000 kr (1 000 000/5) per år då 

Företag X tillämpar planenlig avskrivning över nyttjandeperioden. Därmed är maskinens 

redovisade värde vid ingångbalansräkningen 800 000 kr. Maskinen, som ska delas upp i 

komponenter, får inte räknas om retroaktivt. I och med att maskinen är avskriven med en 

femtedel har återstående nyttjandeperiod för komponenterna minskat med ett år. Årets 

avskrivning blir detta år 91 081 kr fram tills komponent 1 är avskriven och behöver bytas ut. 

 

4.5.1.1 Analys 

 

Den största skillnaden mellan K2 och K3 sett till materiella anläggningstillgångar är 

komponentavskrivningen som tillämpas i K3 (K3 p. 17.11). När Företag X redovisade enligt 

K2 var nyttjandeperioden på anläggningstillgången fem år (K2 p. 10.23) vilket innebär att 

årets avskrivning blir betydligt större vid tillämpning av K2 jämfört med K3.  

 

Vid tillämpning av komponentavskrivning kan en mer rättvis bild ges över maskinens 

livslängd. Varje väsentlig komponent skrivs av utifrån sin uppskattade livslängd vilket kan 

anses ge en mer verklig bild över situationen. Bytet till K3 innebär i detta fall ett byte av 

redovisningsprincip (K3 kommentar p. 10.1). Därmed kan det vara svårt att uppnå 

jämförbarhet då Företag X börjar tillämpa en annan princip. I och med att retroaktiv 

tillämpning inte är tillåten för materiella anläggningstillgångar (K3 p. 35.18) ger även detta 

upphov till försämrad jämförbarhet. Skillnaderna i avskrivningarna i typfallet blir under de 

närmsta åren stora mellan K2 respektive K3. Efter det femte året behöver komponent 1 bytas 

ut vilket leder till att Företag X får räkna om avskrivningarna för kommande år. Falkman 
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(2004, s. 30) poängterar att om företaget värderar sina tillgångar lågt är det försiktiga i sin 

redovisning. Utifrån detta kan K2 ses som mer försiktigt då en större avskrivning görs på 

maskinen. Å andra sidan menar Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 30) att värderingen ska vara 

realistisk. Med komponentavskrivningen i K3 kan en realistisk bild ges. Detta typfall kan 

även anses följa kongruensprincipen då värdeförändringar som sker i samband med att 

maskinen skrivs av redovisas i resultaträkningen. Denna princip tydliggör samt bidrar till en 

ökad förståelse av redovisningen (Smith 2006, s. 92) vilket är positivt för Företag X:s 

intressenter.  

 

Syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). Skillnaden som uppstår i detta fall vid byte från K2 till K3 är hur stora 

avskrivningarna som görs på maskinen är då avskrivningarna baseras på olika 

nyttjandeperioder. Därav kommer Företag X:s intressenter inte drabbas av svårigheter i 

jämförelsen mellan åren till lika stor del vad gäller materiell anläggningstillgång.  

 

4.6 Uppdrag till fast pris 
 

Ett uppdrag som företaget har till kund till ett fast pris är enligt K3 (p. 23.12) ett uppdrag som 

inte är av löpande räkning. Vid uppdrag på löpande räkning baseras arvodet på det företaget 

presterat under perioden som varit. Arvodet vid uppdrag till fast pris betalas ut oberoende på 

hur mycket företaget presterat (K3 pp. 23.11, 23.12). Företag ska redovisa en inkomst som en 

intäkt när väsentliga risker samt förmåner som uppkommit med uppdraget övergått till 

köparen. Beloppet för uppdraget ska beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska 

fördelarna ska med sannolikhet tillfalla företaget (K2 p. 6.4; K3 p. 23.8).  

 

Uppdrag till fast pris enligt K2 

Tillämpar företag K2 finns det två olika metoder att redovisa efter vid uppdrag till fast pris. 

De två metoderna är huvudregeln och alternativregeln (K2 pp. 6.15, 6.21). Använder företag 

huvudregeln ska de tillämpa samma metod vid redovisning för alla liknande uppdrag. 

Motsvarande gäller även om företag använder den alternativa metoden (K2 p. 6.11). 

 

Hur företag redovisar uppdrag till fast pris skiljer sig åt beroende på om de tillämpar 

huvudregeln eller alternativregeln. En inkomst från ett uppdrag till fast pris ska enligt 

huvudregeln redovisas som en intäkt om intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (K2 p. 6. 

15). Vid tillämpning av alternativregeln ska en inkomst som kommer från ett uppdrag till fast 

pris redovisas som en intäkt först när arbetet i stort sätt är färdigt (K2 p. 6.21). Är uppdraget 

inte färdigställt på balansdagen ska företaget redovisa en positiv justeringspost i företagets 

resultaträkning tills uppdraget är färdigställt (Drefeldt & Törning 2014, s. 117; K2 p. 6.22). 

De kostnader som uppkommer till och med balansdagen ska redovisas under respektive post i 

företagets resultaträkning och sedan neutraliseras via en justeringspost. De skillnader som 

uppstår mellan de aktiverade utgifterna och summan företaget fakturerar kunden ska redovisas 

i företagets balansräkning som en tillgång eller skuld under posten pågående arbete för annans 

räkning (K2 kommentar p. 6.23). När företaget fullgjort uppdraget och redovisat en intäkt ska 

justeringsposten som i tidigare resultaträkning varit en positiv justeringspost nu redovisas som 

en negativ justeringspost. Den justeringspost som företaget redovisar i sin resultaträkning 

innan uppdraget är fullgjort och innan företaget redovisar en intäkt består av uppdragsutgifter 

som hänförs till projektet under räkenskapsåret (K2 p. 6.22).  
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Uppdrag till fast pris enligt K3 

När företag tillämpar K3 och har ett uppdrag till kund till ett fast pris kan de använda sig av 

successiv vinstavräkning alternativt färdigställandemetoden (K3 pp. 23.18, 23.31). Successiv 

vinstavräkning ses som huvudregeln i K3. Vid successiv vinstavräkning redovisas intäkten för 

uppdraget successivt under den perioden som uppdraget löper. Detta bidrar till att skapa en 

mer rättvisande bild över företagets resultat och ställning (Broberg & Eriksson 2014, ss. 358, 

361). Vid färdigställandemetoden får endast en intäkt redovisas då arbetet är väsentligen 

fullgjort. Innan detta redovisas utgifter för uppdraget som en tillgång. Färdigställandemetoden 

tillämpas av företag inom vissa branscher enligt 17 kap. 23 § IL (K3 p. 23.31). 

 

Med hjälp av successiv vinstavräkning beräknas uppdragsinkomsterna samt 

uppdragsutgifterna på ett tillförlitligt sätt och redovisas sedan som intäkt respektive kostnad 

(K3 p. 23.18). Till uppdragsinkomsten omfattas bland annat den ersättning som företaget och 

kunden bestämt samt ersättning som tillfaller företaget under arbetets gång (K3 p. 23.19). 

Uppdragsutgifterna omfattas av utgifter företaget har som är direkt kopplade till det enskilda 

uppdraget. Utgifter som avser verksamheten i allmänhet samt övriga utgifter som uppkommer 

i och med uppdraget kan också räknas in i uppdragsutgifterna (K3 p. 23.20). 

 

Blir utgifterna till uppdraget större än inkomsten ska förlusten redovisas som en kostnad (K3 

p. 23.24). En annan situation där företaget redovisar en kostnad är om det är sannolikt att 

kunden inte längre kommer att betala och företaget redan redovisat en intäkt. Motsvarande 

belopp justeras då som en kostnad (K3 p. 23.25). Om uppdragets ekonomiska utfall inte kan 

beräknas tillförlitligt ska endast en intäkt redovisas till det belopp som kunden sannolikt 

kommer att ersätta (K3 p. 23.23).   

 

4.6.1 Typfall – Uppdrag till fast pris 

 

Företag X utför ett uppdrag till fast pris gentemot en kund. Uppdraget startade den 1 juli år 

20X2 och beräknas vara färdigt 30 juni år 20X3. Priset för uppdraget är tillförlitligt beräknat 

till 2 000 000 kr. Kostnaderna för uppdraget beräknas att uppgå till 1 500 000 kr. När Företag 

X tillämpar K2 redovisar företaget enligt alternativregeln. I samband med att Företag X 

övergår och börjar tillämpa K3 redovisar företaget uppdrag till fast pris enligt successiv 

vinstavräkning. Kunden är endast fakturerad för vad kostnaderna hittills uppgått till.  

 
Tabell 4.6 Ingångsbalansräkning 1/1 20X3 – Uppdrag till fast pris. 

Eget Kapital   

Balanserad vinst 1 000 000 kr 

 

I tabell 4.6 visas Företag X:s ingångsbalansräkning vid uppdrag till fast pris. När Företag X 

tillämpade K2 redovisade det enligt alternativregeln. Denna regel innebär att vinsten inte får 

räknas av förrän hela arbetet är fullgjort. Således kostnadsförde Företag X sina kostnader för 

perioden samtidigt som de motbokade dessa mot justeringsposten förändring av lager av 

pågående arbete för annans räkning. Detta leder till att resultatpåverkan blir noll vid 

tillämpning av K2, för uträkning se bilaga 1.  

 

Då Företag X övergår till K3 börjar det tillämpa successiv vinstavräkning. När 

ingångsbalansräkningen upprättas är halva uppdraget färdigställt vilket innebär att företaget 

får redovisa hälften av intäkterna samt kostnaderna. Kostnaderna på 750 000 kr redovisas, 
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som även enligt K2, i resultaträkningen. I och med att vinsten inte ska redovisas i K2 förrän 

uppdraget är färdigställt uppstår här en skillnad då Företag X även får redovisa häften av sina 

intäkter i ingångsbalansräkningen när det tillämpar K3. Denna skillnad, 1 000 000 kr i 

intäkter, justeras för i posten balanserad vinst under eget kapital i balansräkningen. 

 

4.6.1.1 Analys 

 

Det finns redovisningsmässiga skillnader mellan K2 och K3 vad gäller uppdrag till fast pris. I 

typfallet kommer en negativ resultatpåverkan ske med 750 000 kr då hälften av kostnaderna 

för uppdraget redovisats. Det innebär att det skattemässiga resultatet i ingångsbalansräkningen 

minskar med 750 000 kr. Företag X undgår i och med ingångsbalansräkningen att skatta för 

intäkterna på 1 000 000 kr då dessa justeras direkt mot eget kapital.  

 

När Företag X ska upprätta årsbokslut år 20X3 kommer det redovisa resterande del av 

kostnaderna på samma sätt som tidigare. Återstående del av uppdraget är då färdigställt vilket 

innebär att resterande kostnader kommer påverka resultatet negativt med 750 000 kr. 

Resterande intäkter på 1 000 000 kr påverkar istället resultatet positivt med motsvarande 

belopp. Vinsten som Företag X gör, 250 000 kr, motbokas mot kassa och bank. Skillnaden 

mot ingångsbalansräkningen blir att Företag X tvingas skatta för intäkten på 1 000 000 kr i 

årsbokslutet då denna intäkt redovisats i resultaträkningen. 

 

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning redovisas intäkterna för uppdraget successivt 

under uppdragets gång (Broberg & Eriksson 2014, s. 361). Därmed kan ett jämnare resultat 

uppnås mellan åren till skillnad från om Företag X tillämpar alternativregeln enligt K2. Vid 

alternativregeln redovisas den totala vinsten på en och samma gång vilket kan anses brista i 

matchningen mellan intäkter och kostnader (BFN 2010b, s. 7). Däremot kan det ses som 

försiktigare att inte redovisa en intäkt innan uppdraget är avslutat då det kan vara svårt att 

beräkna resultatet (Falkman 2004, s. 30). Uppdrag till fast pris kan även relateras till 

realisationsprincipen. Denna princip går ut på att intäkten ska vara tillräckligt säker för att få 

redovisas i företagets resultaträkning (Bierman et al. 1965, s. 312). Företag X måste vara 

säkra på att det kommer få betalt innan det redovisar en intäkt. Enligt Ingblad (u.å.b) ska 

affären vara helt avslutad innan företaget får redovisa någon intäkt. Vid pågående arbete till 

fast pris, som i detta typfall, redovisar Företag X hälften av sina intäkter samt kostnader då 

halva uppdraget endast är klart vilket innebär att försiktighetsprincipen kan bli lidande.  

 

Redovisning av uppdrag till fast pris tillhör det partiella materiella sambandet som innebär att 

en viss del besvaras av god redovisningssed och resterande del av skatterätten (Kellgren & 

Bjuvberg 2014, s. 115). I 17 kap. IL finns särskilda skattemässiga regler vad gäller pågående 

arbeten. Däremot saknar IL särskilda skatteregler vid redovisning av pågående arbeten till fast 

pris vid tillämpning av färdigställandemetoden (Johansson 2010, s. 332) vilken Företag X 

tillämpade när det redovisade enligt K2.  

 

Enligt skatteförmågeprincipen ska var och en betala skatt i förhållande till sin förmåga 

(Lindencrona u.å.). I detta typfall ökar Företag X:s förmåga att betala skatt då det får 

1 000 000 kr i intäkter under första året. Denna intäkt redovisas dock direkt mot företagets 

eget kapital vilket innebär att intäkterna inte räknas med i Företag X:s beskattningsbara 

resultat. Redovisningen i ingångsbalansräkningen av uppdrag till fast pris kan anses motsäga 

skatteförmågeprincipen då Företag X:s förmåga att betala skatt har ökat men således inte 

beskattas för intäkten.  
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Syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). Intäkten som Företag X har på 1 000 000 kr går inte via resultaträkningen vilket 

kan leda till att förståelsen för redovisningen blir lidande för Företag X:s intressenter (Smith 

2006, s. 92). 

 

4.7 Varulager 
 

Definitionen för varulager är samma i K2 och K3. Varulager utgörs av omsättningstillgångar 

som är avsedda att säljas, under tillverkning för att säljas eller material som ska användas i 

tillverkningsprocessen. De mest väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 är vad som får tas 

upp i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor (K2 p. 12.7; K3 p. 13.7). 
 

Varulagerberäkning enligt K2 

Enligt K2 (p. 12.9) ska inköpspris för material, utgifter för löner och arbetsgivaravgifter samt 

utgifter för bland annat frakt och tull tas med i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor. 

Indirekta tillverkningskostnader i egentillverkat varulager får inte räknas med i 

anskaffningsvärdet trots att detta anges i 4 kap. 3 § tredje stycket ÅRL (K2 p. 12.10). En 

sådan förenklingsregel finns även vad gäller särskilda avtalsbaserade sociala avgifter då dessa 

inte ska ingå i anskaffningsvärdet. Kostnaderna som inte får räknas med i anskaffningsvärdet 

ska istället kostnadsföras när de uppkommer (K2 kommentar p. 12.10).  

 

Vid värdering av det egentillverkade varulagret ska lägsta värdets princip (LVP) användas. 

Det innebär att lagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

nettoförsäljningsvärde. Kan ett lägre värde uppnås än det som LVP ger om lagret beräknas 

enligt 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde ska istället detta 

värde användas (K2 p. 12.5). Vid räkenskapsårets slut ska förändring i lagret av de 

egentillverkade varorna redovisas i resultaträkningen under posten förändring av lager. Det 

redovisade värdet av de egentillverkade varorna vid årets slut ska jämföras med vad som var 

det redovisade värdet vid årets början. Beroende på om lagret ökat eller minskat ska en kredit- 

respektive debetpost redovisas i resultaträkningen. Kostnader som ska kostnadsföras vid 

uppkomst redovisas i resultaträkningen under övriga externa kostnader. I balansräkningen 

redovisas de egentillverkade varorna under posten färdiga varor och handelsvaror (K2 

kommentar p. 12.12). 

 

Varulagerberäkning enligt K3 

I K3 får, utöver direkta kostnader som även räknas med i K2, indirekta tillverkningskostnader 

räknas in i anskaffningsvärdet (K3 kommentar p. 13.7). Vid beräkning av indirekta 

tillverkningskostnader ska hänsyn tas till normal tillverkningskapacitet (K3 p. 13.9). Enligt 

K3 (p. 13.7) ska indirekta tillverkningskostnader som utgör en väsentlig del av utgifterna för 

tillverkningen räknas med i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor. 

 

Även i K3 ska lagret värderas enligt LVP (4 kap. 9 § första stycket ÅRL). Juridiska personer 

som tillämpar K3 får värdera sitt lager enligt IL (K3 p. 13.14). I 17 kap. 4 § IL står det att 

anskaffningsvärdet för de samlade lagertillgångarna får tas upp till lägst 97 procent. Vid 

räkenskapsårets slut redovisas posterna för egentillverkat varulager på samma sätt som i K2 

(Bilaga 1 ÅRL; Bilaga 2 ÅRL). 

 



 

 - 40 - 

4.7.1 Typfall – Egentillverkat varulager 

 

Företag X är specialiserad på produkten Y och tillverkar därför enbart denna vara. Under 

20X2 producerar företaget 10 000 varor och får i samband med produktionen följande 

kostnader; inköpspris för material från utlandet (1 000 000 kr), frakt (200 000 kr), tull 

(100 000 kr), lön (600 000 kr) samt arbetsgivaravgifter (300 000 kr) för anställda som arbetar 

med tillverkningen av varorna, särskilda avtalsbaserade sociala avgifter (200 000kr) och 

indirekta tillverkningskostnader (800 000 kr). Kostnaderna är beräknade utefter normal 

tillverkningskapacitet. Den 31/12 år 20X2 finns 500 produkter kvar i lagret. 
 

Tabell 4.7 Utgifter som ska räknas med i anskaffningsvärdet för egentillverkat lager. 

  K2 K3 Total utgift 

Material 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Frakt 200 000 200 000 200 000 

Tull 100 000 100 000 100 000 

Löner 600 000 600 000 600 000 

Arbetsgivaravgifter 300 000 300 000 300 000 

Avtalsbaserade sociala avgifter 200 000 200 000 

Indirekta tillverkningskostnader 800 000 800 000 

SUMMA 2 200 000 3 200 000 3 200 000 

 

I tabell 4.7 redogörs för de utgifter som ska räknas med i anskaffningsvärdet för egentillverkat 

varulager för respektive regelverk. Det finns skillnader mellan K2 och K3 i vilka utgifter som 

får räknas med i anskaffningsvärdet. I K2 kostnadsförs utgifterna för avtalsbaserade sociala 

avgifter (200 000) samt indirekta tillverkningskostnader (800 000) när de uppkommer. Vid 

vilken tidpunkt utgifterna redovisas som kostnader är endast en periodiseringsfråga. Över tid 

kommer kostnaderna att vara samma för Företag X. Det som skiljer K2 och K3 åt är när dessa 

utgifter belastar företagets resultat. Om Företag X, när det tillämpade K2, valde att lagerhålla 

sina varor en period kommer kostnaderna för miljonen, som kostnadsfördes direkt, redovisas 

en period och intäkterna redovisas en annan. När Företag X tillämpar K3 kommer alla utgifter 

att kostnadsföras vid försäljning.  

 
Tabell 4.8 Lagervärde. 

  Anskaffningsvärde Lagervärde enligt 97 %-regeln 

K2 220 106 700 kr
*
 

K3 320 155 200 kr
**

 

      

500 exemplar kvar i lager vid årets slut: 220 x 500 = 110 000 
*
110 000 x 0,97 = 106 700   

500 exemplar kvar i lager vid årets slut: 320 x 500 = 160 000 
**

160 000 x 0,97 = 155 200   

 

Anskaffningsvärdet för egentillverkat varulager beräknas utifrån summan för respektive 

regelverk i tabell 4.7 (2 200 000 kr/10 000 st respektive 3 200 000 kr/10 000 st). Då Företag X 

vill redovisa ett så lågt resultat som möjligt har det valt att använda 97-procentregeln. 
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Tabell 4.9 Ingångsbalansräkning 1/1 20X3 – Egentillverkat varulager.  

Omsättningstillgångar   

Färdiga varor och handelsvaror 155 200 kr 

Eget kapital   

Balanserad vinst -1 000 000 kr
*
 -48 500 kr

**
 

    
*
3 200 000 - 2 200 000 = 1 000 000   

**
155 200 - 106 700 = 48 500   

 
I tabell 4.9 visas justeringar som görs vid ingångsbalansräkningen. Kostnaderna på 2 200 000 

kr hade Företag X när det tillämpade K2. Vid tillämpning av K3 får Företag X räkna med 

ytterligare 1 000 000 kr i anskaffningsvärdet vilket innebär att tillgångssidan ökar med 

1 000 000 kr och justeras mot posten balanserad vinst. Mellanskillnaden på 1 000 000 kr 

består av kostnader som enligt K2 inte får hänföras till lagrets anskaffningsvärde men som 

enligt K3 får räknas in. Företag X har fortfarande samma utgifter från kassan, skillnaden är 

dock när dessa utgifter blir en kostnad.  

 

Enligt K3 får lagret värderas till 155 200 kr vid tillämpning av 97-procentregeln. I K2 

värderas lagret endast till 106 700 kr vilket redovisas i posten förändring av lager i 

resultaträkningen. Mellanskillnaden på 48 500 kr justeras i posten balanserad vinst i Företag 

X:s ingångsbalansräkning. I detta fall uppstår det två justeringar i den balanserade vinsten. 

 

4.7.1.1 Analys 

 

Beroende på vilket av regelverken K2 eller K3 Företag X tillämpar uppstår skillnader i 

företagets värdering av lagret. I K3 får även indirekta tillverkningskostnaderna räknas med i 

anskaffningsvärdet utöver de kostnader som får räknas med enligt K2. Vid byte av regelverk 

från K2 till K3 uppstår en redovisningsmässig skillnad i företagets ingångsbalansräkning.  

 

Kostnader för tillverkningen av det egentillverkade lagret får tas upp till 2 200 000 kr i K2 

medan kostnaderna får tas upp till 3 200 000 kr i K3. Företag X går miste om ett skattemässigt 

avdrag på 1 000 000 kr då dessa går direkt mot eget kapital. I och med att kostnaderna på 

1 000 000 kr får medräknas värderas lagret för egentillverkade varor högre enligt K3 jämfört 

med K2. 

 

Skillnaden mellan K2 och K3 vad gäller egentillverkat varulager är att utgifter som ska 

kostnadsföras enligt K2 istället tas upp i anskaffningsvärdet för varorna i lager enligt K3. 

Utgifterna kommer förr eller senare att även belasta Företag X:s resultat när det redovisar 

enligt K3. Skillnaden är dock vid vilken tidpunkt utgifterna belastar Företag X:s resultat. 

Väljer Företag X att producera varorna en period för att sedan sälja varorna i en annan period 

kan det leda till att kostnaderna redovisas en period och intäkterna en annan. Detta går inte i 

linje med matchningsprincipen som innebär att nedlagda utgifter ska kostnadsföras i takt med 

att intäkterna realiseras (Falkman 2004, s. 30). 

 

Då en viss del besvaras av god redovisningssed och resterande del av skatterätten kan 

varulager anses förklaras av det partiella materiella sambandet (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 

115). Ett typiskt exempel på det partiella materiella sambandet är 97-procentsregeln. Denna 

regel ger företaget möjlighet att skattemässigt värdera lagret till ett lägre värde än det värde 
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som ges i redovisningen (17 kap. 4 § IL). Vidare kommer Företag X redovisa sina utgifter för 

det egentillverkade varulagret olika. Detta innebär att det beskattningsbara resultatet blir olika 

vilket inte går i linje med likformighetsprincipen där företag med samma inkomst ska betala 

lika mycket skatt (Lodin et al. 2013, s. 44). I 14 kap. 2 § IL ska inkomster och utgifter tas upp 

och dras av det beskattningsår de är hänförliga till vid beräkning av resultatet, detta enligt god 

redovisningssed. Då Företag X tillämpar K3 tas inkomster och utgifter upp det beskattningsår 

de är hänförliga till. Således kan principen om god redovisningssed anses vara uppfylld. 

 

Syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan åren (Grant Thornton 

2014, s. 4). I detta typfall blir varulagret värderat olika vilket bidrar till att justeringar sker i 

ingångsbalansräkningen under balanserad vinst. För Företag X:s intressenter kan dessa 

skillnader vara förvirrande då ingen skillnad redovisats i resultaträkningen angående 

kostnaderna medan förändringen av lager ökat i resultaträkningen.   

 

4.8 Sammanställning typfall 
 

Nedan görs en sammanställning över de justeringar som skett i Företag X:s ingående eget 

kapital i samband med ingångsbalansräkningen. Ingångsbalansräkningen upprättades 1/1 

20X3.  

 
Tabell 4.10 Avstämning av eget kapital. 

  Balanserad vinst Årets resultat Totalt 

Ingående EK 20X3 20X2 20X2 
 

enligt fastställd BR 2 000 000 kr 1 000 000 kr 3 000 000 kr 

        

Justeringar vid byte till K3       

Avsättningar -1 000 000 kr    -1 000 000 kr 

Immateriell anläggningstillgång  -    - 

Leasingavtal 0 kr    0 kr 

  (+110 000 kr –110 000 kr)     

Materiell anläggningstillgång  -    - 

Uppdrag till fast pris 1 000 000 kr    1 000 000 kr 

Varulager -1 048 500 kr    -1 048 500 kr 

Ingående EK efter justeringar 951 500 kr 1 000 000 kr 1 951 500 kr 

 

I tabell 4.10 visas justeringarna i balanserad vinst för Företag X. Före 

ingångsbalansräkningens upprättande, vid bytet till K3, hade Företag X ett eget kapital på 

3 000 000 kr. När justeringarna gjorts har det egna kapitalet justerats med 1 048 500 kr. Dessa 

justeringar är inget som påverkar det skattemässiga resultatet då inget redovisats via 

resultaträkningen. I detta fall har Företag X undkommit att beskattas för cirka 1 000 000 kr 

endast genom att redovisningsmässiga skillnader uppstått mellan K2 och K3. Vid beräkning 

av resultatet med en skattesats på 22 procent kommer Företag X i detta fall undgå att 

beskattas för 230 670 kr (1 048 500 x 0,22). Detta då justeringarna görs mot balanserad vinst 

och aldrig går via resultaträkningen.  

 

Enligt FAR behöver inte alltid ett byte av regelverk innebära ett byte av redovisningsprincip 

(Lennartsson 2013, s. 8). Detta överensstämmer med den bild som går att utläsa genom 
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typfallen. I typfallet med egentillverkat varulager används 97-procentsregeln vid värdering av 

lagret i både K2 och K3. Skillnaden som uppstår är att fler poster får tas med i 

anskaffningsvärdet av egentillverkat varulager vid tillämpning av K3. Här sker inget byte av 

redovisningsprincip utan endast en not kan behöva lämnas om vilka utgifter företaget räknat 

med i anskaffningsvärdet för egentillverkat lager (K3 p. 35.33). I typfallet med uppdrag till 

fast pris sker ett byte av redovisningsprincip. Enligt K2 redovisade Företag X enligt 

alternativmetoden och i K3 börjar det redovisa enligt successiv vinstavräkning.  

 

Enligt BFN innebär ett byte av regelverk alltid ett byte av redovisningsprincip (BFN 2012a). 

Om ett byte från ett regelbaserat regelverk (K2) till ett principbaserat regelverk (K3) anses 

vara ett byte av redovisningsprincip stämmer påståendet ovan från BFN. Vid byte av 

regelverk från K2 till K3 uppstår endast ett fåtal redovisningsmässiga skillnader i 

ingångsbalansräkningen. Bytet till ett principbaserat regelverk och därmed byte av 

redovisningsprincip påverkar Företag X:s redovisning först kommande år och inte i samma 

utsträckning i ingångsbalansräkningen. Regelbaserade regelverk har detaljerade regler som 

ska följas (Shortridge & Myring 2004, s. 34). Det kan därmed tyckas att ett sådant regelverk 

skulle vara mer omfattande än ett principbaserat regelverk. Trots att K3 är ett principbaserat 

regelverk ställs högre krav på redovisningen på ett sådant regelverk än i ett regelbaserat 

regelverk som K2 (Bradbury & Schröder 2012, s. 1). Före bytet är det lättare för Företag X att 

utifrån de detaljerade reglerna redovisa i enlighet med K2. När Företag X istället börjar 

tillämpa K3 kan expertkunskap behövas för att tolka principerna (Collins, Pasewark & Riley 

2012, ss. 681-682).  

 

Kongruensprincipen innebär att värdeförändringar ska visas i resultatet för den aktuella 

perioden (Smith 2006, s. 92). I typfallen görs avvikelser från principen då justeringarna i 

ingångsbalansräkningen redovisas direkt mot det egna kapitalet. Skulle Företag X tillämpa 

principen fullt ut skulle inga värdeförändringar redovisas direkt mot det egna kapitalet. När 

värdeförändringarna inte går via resultaträkningen kan det leda till att förståelsen för 

redovisningen blir lidande för Företag X:s intressenter (Smith 2006, s. 92). En annan princip 

som också görs avvikelser från är kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att Företag X:s 

ingående balans ska vara lika med utgående balans föregående år (Knutsson, Norberg & 

Thorell 2014, s. 92). Företag X:s utgående balans år 20X2 var 3 000 000 kr. Efter 

justeringarna i ingångsbalansräkningen är Företag X:s ingående balans år 20X3 1 951 500 kr 

vilket innebär att kontinuitetsprincipen inte följs.  

 

Syftet med studien är bland annat att redogöra för vilka konsekvenser som uppstår i 

ingångsbalansräkningen vid byte från K2 till K3. I tabell 4.10 visas de justeringar Företag X 

gjort direkt mot det egna kapitalet i samband med ingångsbalansräkningens upprättande. 

Konsekvensen av att redovisa direkt mot balanserad vinst i eget kapital blir att justeringarna 

som sker i det egna kapitalet i samband med bytet ser ut att komma från föregående års 

redovisning (Henriksson & Schröder 2000, s. 125). Ytterligare en konsekvens av att redovisa 

justeringarna direkt mot eget kapital är att Företag X kan tvingas upprätta en KBR. Enligt 25 

kap. 13 § ABL ska en KBR upprättas när det finns skäl att anta att företagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. I sammanställningen i tabell 4.10 går det 

att utläsa att Företag X:s balanserade vinst har minskat med 1 048 500 kr utifrån de 

justeringar som gjorts i respektive typfall. Skulle en KBR tvingat upprättas när justeringarna 

gjorts ska även Företag X genomgå alla steg för en KBR enligt 25 kap. 14 § ÅRL för att inte 

företagets företrädare ska bli solidariskt ansvariga (Lundén & Ohlsson 2006, s. 249). 
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BFN är en statlig myndighet som ger ut allmänna råd. De allmänna råden är generella 

rekommendationer om hur regelverken bör tillämpas och således inte lag (BFN 2010c, s. 2). 

BFN har inga rättigheter att ge ut bindande regler (Thorell 2006, s. 14). Därmed kan 

legalitetsprincipen ifrågasättas utifrån K-regelverken. Enligt denna princip får ingen skatt 

påföras utan stöd i lag (Påhlsson 1997, s. 41). Ingångsbalansräkningen utgår från kapitel 35 i 

K3 som är utgiven av BFN. I och med detta kan legalitetsprincipen anses att inte vara 

uppfylld vad gäller ingångsbalansräkningen. 
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5 Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och studiens syfte besvaras. Syftet med studien 

är att redogöra för vilka konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen vid byte från K2 

till K3 samt att redogöra för eventuella skattemässiga konsekvenser som kan uppstå vid bytet.  

 

5.1 Studiens slutsatser 

 

Studien har visat att det uppstår konsekvenser i ingångsbalansräkningen när företag byter från 

K2 till K3. Konsekvenserna har dock varit olika stora då reglerna gällande 

ingångsbalansräkningen skiljer sig åt i respektive typfall. Huvudregeln vid byte till K3 är 

retroaktiv tillämpning av redovisnings- samt värderingsreglerna (Grant Thornton 2014, s. 2). 

En bidragande orsak till att konsekvenserna blev olika stora i ingångsbalansräkningen är att 

det i vissa fall görs undantag från huvudregeln. Undantagen kan vara både frivilliga och 

tvingande. Utifrån typfallen visar studien att i de fall där undantagen från retroaktiv 

tillämpning är tvingande görs inga justeringar i ingångsbalansräkningen. En orsak till detta 

kan vara att företaget fortsätter redovisa enligt samma principer som före bytet. Eftersom det 

inte uppstår någon skillnad i redovisningen sker inte heller någon justering i den balanserade 

vinsten. Studien visar att vid frivilliga undantag från huvudregeln sker justeringar i 

ingångsbalansräkningen. Justeringarna tog dock ut varandra då den balanserade vinsten 

påverkades både positivt och negativt. Detta resulterar i att den ingående balansen för 20X3 

inte påverkas. Tillämpas huvudregeln sker justeringar i ingångsbalansräkningen som påverkar 

den ingående balansen för år 20X3. Vid retroaktiv tillämpning ska företaget redovisa som om 

K3 alltid tillämpats. Detta innebär att nya redovisningsprinciper tillämpas vilket leder till att 

skillnader mellan regelverken uppstår.  Hur stor påverkan skillnaderna har varierar beroende 

på hur stora belopp som redovisas.  

 

Kontinuitetsprincipen innebär att företags ingående balans ska vara samma som föregående 

års utgående balans (Knutsson, Norberg & Thorell 2014, s. 92). Studien visar att då 

justeringar skett i ingångsbalansräkningen har den ingående balansen för år 20X3 påverkats 

och är således inte samma som föregående års utgående balans. Kontinuitetsprincipen blir 

därmed lidande utifrån typfallen. Justeringarna kan påverka den balanserade vinsten både 

positivt och negativt. Beroende på vad reglerna säger om respektive typfall samt vilka 

justeringar som redovisas debiteras eller krediteras den balanserade vinsten. Vid 

sammanställningen av typfallen visade det sig att justeringarna tagit ut varandra och bidragit 

till en marginell skillnad på den ingående balansen år 20X3.  

 

Jämförbarheten mellan företag och år kan bli svår vid byte från K2 till K3 då olika 

redovisningsprinciper tillämpas. Retroaktiv tillämpning bidrar till en ökad jämförbarhet då 

justeringar görs i ingångsbalansräkningen utifrån redovisnings- och värderingsreglerna i K3. 

Företagets intressenter kan få svårt att jämföra finansiella rapporter mellan år samt med andra 

företag om undantag görs från den retroaktiva tillämpningen. I ingångsbalansräkningen kan 

jämförelsen bli svår dock bidrar denna till en ökad jämförbarhet nästkommande år. När 

företaget ska upprätta årsredovisning år 20X3 är justeringarna från bytet redan korrigerade. 

 

Typfallen klargör att ingångsbalansräkningen bidrar till skattepåverkan för företag som 

genomgår bytet. Studien har även påvisat att de flesta skatteprinciperna blir lidande. När en 

justering sker så att den balanserade vinsten ökar undgår företaget beskattning på 

motsvarande belopp. Vid en negativ påverkan på den balanserade vinsten går företaget istället 
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miste om ett skatteavdrag. I ingångsbalansräkningen ska justeringar, som uppkommer till 

följd av bytet från K2 till K3, redovisas direkt mot eget kapital (K3 p. 35.11). Ökar företagets 

inkomst med 1 000 000 kr vid byte från K2 till K3 görs justeringen direkt mot eget kapital. 

Detta innebär att företagets förmåga att betala skatt har ökat men eftersom inkomsten justerats 

direkt mot eget kapital beskattas företaget som om ingen inkomst uppstått. 

Skatteförmågeprincipen utgår från att var och en ska betala skatt i förhållande till sin förmåga 

(Gunnarsson 1995, s. 120; Lindencrona u.å.). Denna princip anser vi därmed blir lidande med 

hänsyn till våra typfall. Utifrån en jämförande aspekt mellan regelverken kommer företaget att 

redovisa sina utgifter olika beroende på vilket av K2 eller K3 det tillämpar. 

Likformighetsprincipen innebär att företag med samma inkomst ska betala lika mycket skatt 

(Lodin et al. 2013, s. 44). I ett av typfallen sker redovisningen av utgifterna vid olika tidpunkt 

beroende på vilket av regelverken företaget tillämpar. I och med att redovisningsmässiga 

skillnader justeras direkt via balansräkningen kan företaget undgå beskattning respektive 

beskattas för det justerade beloppet. Ytterligare en jämförande aspekt mellan K2 och K3 är att 

beskattningen inte är neutralt utformad mellan regelverken. Företag som kan välja mellan K2 

och K3 ska kunna göra valet av regelverk utan att påverkas av skattemässiga konsekvenser. 

Eftersom en del poster får redovisas olika i K2 och K3 får detta också konsekvenser för det 

skattemässiga resultatet. Den sista skatteprincipen som behandlas i studien är 

legalitetsprincipen som innebär att ingen skatt påföras utan stöd i lag (Påhlsson 1997, s. 41). 

De allmänna råd som BFN ger ut är inte bindande regler vilket innebär att 

ingångsbalansräkningen som utgår från K3 inte heller går i linje med legalitetsprincipen. 

 

Företag kan ha flera olika intressenter som de måste anpassa sig till (Ax, Johansson & 

Kullvén 2005, s. 40). Skattemässiga konsekvenser som uppstår i samband med 

ingångsbalansräkningen påverkar inte bara företaget, utan även intressenter så som 

Skatteverket. En skattemässig konsekvens av att redovisa justeringar i 

ingångsbalansräkningen direkt mot eget kapital är att företaget undgår beskattning. Studien 

visar att beskattning undgås med 230 670 kr. Då företaget i detta fall undgår beskattning leder 

det till att Skatteverket inte tillhandahålls motsvarande belopp. När företaget växer får det 

också andra intressenter (Dill 1975, s. 59). Intressenter i form av ägare i aktiebolag är 

intresserade av utdelningsbara medel. I ingångsbalansräkningen sker justeringar som påverkar 

de utdelningsbara medlen då den balanserade vinsten ökar eller minskar. Intressenternas 

intresse kan förklaras av intressenteorin. Bland andra Mainardes, Alves och Raposo (2011, s. 

228) menar att företaget är beroende av sina intressenter och ger i gengäld belöningar i form 

av exempelvis aktieutdelningar. Studien visar att den ingående balansen år 20X3 minskat med 

1 048 500 kr vilket ägarna hade kunnat få ta del av genom aktieutdelningar. Istället minskade 

den ingående balansen endast till följd av redovisningsmässiga justeringar som gjorts 

ingångsbalansräkningen.  
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6 Avslutning 
 

Kapitlet utgörs av en avslutande diskussion kring våra egna reflektioner utifrån studiens 

genomförande samt resultat. Utöver den avslutande diskussionen ges förslag till framtida 

forskning inom ämnet.  

 

6.1 Avslutande diskussion 
 

Konsekvenser som uppstår i ingångsbalansräkningen ser olika ut beroende på vilka poster, 

utifrån våra typfall, som det justeras för. I två av typfallen skedde inga justeringar i den 

balanserade vinsten då undantag gjordes från den retroaktiva tillämpningen. Vi tycker att 

upprättandet av ingångsbalansräkningen borde ske enhetligt för alla poster för att underlätta 

jämförelsen mellan åren. Vi tycker att det är missvisande att en del poster räknas om 

retroaktivt och andra inte.  Därmed anser vi att retroaktiv tillämpning alltid borde tillämpas 

eller att en kommentar bör finnas med i regelverket om varför retroaktiv tillämpning inte 

tillåts för att öka förståelsen. Vår studie visar att det vid undantag från retroaktiv tillämpning 

inte sker några justeringar i den balanserade vinsten. Därmed blev konsekvenserna av bytet 

mindre än förväntat. En anledning till att konsekvenserna av ingångsbalansräkningen inte blev 

så stora som vi förväntat oss är justeringarna i typfallen tog ut varandra. Vid större belopp blir 

de skattemässiga konsekvenserna betydligt större. Hade vi använt oss av högre siffror och 

multiplicerat 1 048 500 med 1 000 hade vi istället fått ett justerat belopp på 1 048 500 000 kr. 

Detta hade lett till att Skatteverket gått miste om en skatteinbetalning på 230 670 000 kr 

(1 048 500 000 x 0,22) vilket är ett betydande belopp för de flesta företag men ändå inte 

orimlig.  

 

Det är inte bara företagets intressenter påverkas av bytet från K2 till K3 utan även företaget 

själva. Då justeringarna redovisas via företagets eget kapital kan en situation uppstå där det 

egna kapitalet understiger mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Företaget måste då 

upprätta en KBR. Det är endast redovisningsmässiga justeringar som gör att det egna kapitalet 

minskar. Ett byte till K3 kan leda till en mer rättvis redovisning för företag. Dessa företag kan 

hindras från att genomgå bytet om inte tillräcklig täckning finns för det egna kapitalet samt att 

kostnaderna för processen kan bli stora. Vi tror att detta kan vara en bidragande orsak till att 

företag drar sig från att byta regelverk. Vi anser därmed att detta är en konsekvens som 

företag måste ha i åtanke om de planerar att genomgå bytet. 

 

Då skatteprinciperna, utifrån våra typfall, blir lidande anser vi att en förändring bör ske i 

regelverken där större hänsyn tas till principerna. Vi tycker det är viktigt att exempelvis alla 

som betalar skatt ska göra detta utifrån sin förmåga. Således har vi ifrågasatt om regelverken i 

sin helhet ska vara bindande. Vi anser dock att det är viktigare att ett företags redovisning 

följer god redovisningssed. Sätter vi detta i relation till att BFN är det organ som utvecklar 

god redovisningssed anser vi ändå att det är ett starkt argument för att regelverken ska 

tillämpas i sin helhet.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
 

Då syftet med ingångsbalansräkningen är att öka jämförbarheten mellan företagets finansiella 

rapporter skulle det vara intressant att se om detta syfte uppfylls. Därmed är ett förslag till 
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framtida forskning att studera ett företag som genomgått bytet från K2 till K3. Detta för att se 

om ingångsbalansräkningen bidrar till en ökad jämförbarhet. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 4.11 Resultaträkning uppdrag till fast pris enligt K2. 

RR   

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 

varor och pågående arbete för annans räkning 
750 000 kr 

Personalkostnader -400 000 kr 

Råvaror och förnödenheter -250 000 kr 

Övriga kostnader 

Årets resultat för uppdraget 

-100 000 kr 

0 kr 

 

Företag X kostnadsför sin utgifter för perioden samtidigt som det motbokar dessa mot 

justeringsposten förändring av lager av pågående arbete för annans räkning. Resultatpåverkan 

blir således noll kr vid tillämpning av K2. Intäkten och kostnaderna för uppdraget påverkar 

resultatet först när uppdraget är färdigställt. 
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