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Abstract
Today, the effect of greenhouse gases is a well-known phenomenon. Not so long ago 195
countries signed the Paris agreement, a document which states that the countries will work
together to achieve the goal of keeping the global warming below 2 degrees Celsius. Even
before the entrance of this agreement measures were taken to reduce global warming. The
introduction of an emission trading scheme is one such measure. The scheme tries to create
economic incentives for companies to reduce their emissions of greenhouse gases. If no
efforts are made in order to reduce their emissions, the companies will face extensive costs.
However, the whole idea of an emission trading scheme is threatened by the fact that there is
no guidance on how companies should report emission allowances in their financial reports.
As a result of the lack of guidance companies will have to decide on their own if and how
they should account for emission allowances. A further consequence of this is that many
companies do not account for emission allowances at all. It is also a big variation among the
companies that have chosen to account for emission allowances.
In this study we investigate the variety through a different perspective. The purpose of this
study is to explain why companies use different accounting methods when they account for
emission allowances from an Anglo-Saxon and Continental view. The applied method of this
study is a quantitative content analysis with qualitative elements on 32 Anglo-Saxon and 32
Continental companies´ annual reports. All of the companies are participants on an emission
trading scheme and comply with IFRS.
The study shows that there is a difference between Anglo-Saxon and Continental accounting
for emission allowances. The study also shows that this difference can be explained by the
characteristics that are typical for each accounting tradition. In general, Anglo-Saxon
companies disclose less about their emission allowances than the Continental companies do.
This fact can probably be explained by the audit profession’s strong position in the AngloSaxon accounting tradition. The study also shows that the Anglo-Saxon companies that have
chosen to disclose are guided by the objective of their financial statements. Furthermore, the
study shows that Continental companies use several different valuation methods, which can
be explained by the strong connection between tax and accounting practice in the Continental
countries. Another difference is that Continental companies more frequently gross the liability
in the balance sheet, which is explained by the fact that Continental companies are considered
more prudent.

III

This study highlights how corporate accounting choices are influenced by the countries’
accounting traditions and confirm that these traditions still exist. These conclusions can
provide a new perspective in the current effort to develop guidance regarding the accounting
of emission allowances. We believe that guidance is necessary if the emission trading scheme
shall fulfil its purpose, which it currently does not.

Keywords: Emission allowances, Emission trading scheme, Carbon Accounting, IASB,
Anglo-Saxon accounting, Continental accounting.
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Sammanfattning
Växthuseffekten är idag ett välkänt fenomen. För inte så länge sedan skrev 195 länder på
klimatavtalet i Paris, ett avtal som slår fast att länderna tillsammans ska arbeta mot målet att
hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. Redan före ingåendet av detta avtal
fanns åtgärder som syftade till att minska den globala uppvärmningen. Införandet av
utsläppsmarknaden är en sådan åtgärd. Denna marknad bygger på att man med hjälp av
ekonomiska incitament påverkar företag att minska sina utsläpp. Om företag inte kan minska
sina utsläpp står de inför stora kostnader. Hela idén med utsläppsmarknader hotas dock av det
faktum att det inte finns någon vägledning kring hur företag ska redovisa utsläppsrätter i de
finansiella rapporterna. Som ett resultat av avsaknaden av vägledning på området är det upp
till företag själva att avgöra hur och om de ska redovisa utsläppsrätter. En ytterligare
konsekvens av detta är det väldigt många företag som inte redovisar utsläppsrätter
överhuvudtaget. Även bland de företag som valt att redovisa utsläppsrätter finns det en stor
variation.
I denna studie undersöks variationen ur ett annat perspektiv. Syftet med denna studie är att
söka förklara varför företag tillämpar olika redovisningsmetoder gällande redovisning av
utsläppsrätter utifrån ett anglosaxiskt och kontinentalt perspektiv. Den genomförda metoden i
studien är en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag som behandlade 32
anglosaxiska respektive 32 kontinentala börsnoterade företags årsredovisningar. Samtliga
företag är deltagare på en utsläppsmarknad och följer IFRS.
Studien visar att det finns skillnader mellan anglosaxiska och kontinentala företags
redovisning av utsläppsrätter. Studien visar även att dessa kan förklaras utifrån de egenskaper
som är typiska för respektive redovisningstradition. Anglosaxiska företag redovisar överlag
mycket mindre om utsläppsrätter än vad kontinentala företag gör. Detta faktum kan troligen
förklaras genom den starka position som revisionsprofessionen har i den anglosaxiska
redovisningstraditionen. Bland de anglosaxiska företag som väl valt att upplysa visar studien
att deras redovisningsval styrs av syftet med deras finansiella rapporter. Vidare visar studien
att kontinentala företag använder varierande värderingsmetoder vilket kan kopplas till
skattelagstiftningens påverkan på redovisningspraxis i dessa länder. En annan skillnad är att
kontinentala företag i högre grad erkänner hela förpliktelsen i balansräkningen vilket har sin
förklaring i att de anses redovisa mer försiktigt.
Studien belyser hur företags redovisningsval påverkas av redovisningstraditionerna i ett land
och bekräftar att de fortfarande existerar. Dessa slutsatser kan bidra med ett nytt perspektiv i
det pågående arbetet att ta fram vägledning gällande redovisning av utsläppsrätter. Vi anser
att vägledning är nödvändig för att utsläppsmarknaden ska leva upp till sitt syfte, vilket den
inte gör idag.

Nyckelord: Utsläppsrätter, Utsläppsrättshandel, Utsläppsredovisning, IASB, Anglosaxisk
redovisning, Kontinental redovisning.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Det har hänt mycket i den internationella miljöpolitiken under år 2015. Tre nämnvärda
händelser är att Kina ska införa utsläppshandel (SVT 2016), Kalifornien och Québecs redan
etablerade utsläppsmarknader har utökats (Kossoy, Peszko, Oppermann, Prytz, Klein, Blok,
Lam, Wong & Borkent 2015 s. 10) samt att 195 länder har undertecknat klimatavtalet i Paris.
Enligt detta avtal åtar sig länderna att agera på ett sätt som ska hålla den årliga, globala
uppvärmningen under 2 grader Celsius (European Commission 2016a). En gradökning som
överskrider denna nivå anses av majoriteten av forskarsamhället resultera i svåra
klimatförändringar (Kossoy et al. 2015 s. 16).
Handel med utsläppsrätter kan ses som ett försök till att socialt ta ansvar för
klimatförändringarna i världen (Boyd, Boykoff & Newell 2011 s. 602) och det är också en
metod som många länder har valt (Kossoy et al. 2015 s. 10). Generellt sett finns det två olika
marknadstyper, cap and trade och base line and credit (Cook 2009 s. 458; MacKenzie 2009 s.
442). Marknadstypen base line and credit är en form av belöningssystem som innebär att om
företag lyckas släppa ut mindre växthusgaser än den individuellt angivna gränsen, base line,
erhåller de belöning i form av credits (Cook 2009 s. 458). Dessa credits kan företagen sedan
handla med på en marknad där de företag som överstiger den givna utsläppsgränsen kan köpa
dessa (Cook 2009 s. 458). Detta kan ses som en bestraffning för företag som överskrider sin
individuellt utsatta nivå, då det utgör en extra kostnad för dem. Den andra marknadstypen
kallad cap and trade karaktäriseras av att ha en i förtid bestämd nivå, cap, som utsläppen på
marknaden inte får överstiga (Cook 2009 s. 458; MacKenzie 2009 s. 442). Det betyder att det
finns en gräns för en hel marknad och inte för ett specifikt företag som i base line and creditsystemet. Denna utsläppsnivå sätts genom att emittera ett visst antal utsläppsrätter som ska
fördelas mellan marknadens alla företag. Dessa erhålls antingen genom försäljning eller
genom kostnadsfri tilldelning från staterna (MacKenzie 2009 s. 442; European Commission
2016b). Företag har sedan möjlighet att köpa och sälja utsläppsrätter, trade, sinsemellan
beroende på om de har ett överskott eller ett underskott av rättigheter i förhållande till det de
faktiskt släpper ut. Aktörer som inte har tillräckligt med utsläppsrätter för att täcka upp för
sina utsläpp kommer att få betala böter (MacKenzie 2009 s. 442; European Commission
2016b; Reizinger-Ducsai 2007 s. 56; Freedman & Park 2014 s. 31). Reizinger-Ducsai (2007 s.
56) lyfter att det också finns andra sanktioner än böter som kan påfalla företaget i samband
med den ovan nämnda situationen. Exempelvis kan antalet utsläppsrätter minska för företaget
i nästkommande period. Ett annat alternativ är att företagets aktiviteter på ett eller annat sätt
begränsas.
Världens största marknad för handel med utsläppsrätter är European Union Emission Trade
System (EU ETS) som också faller inom kategorin cap and trade (Kossoy et al. 2015 s. 10;
Haupt & Ismer 2013 s. 93). På denna marknad mottas alla statliga utsläppsrätter i början av
året, medan de faktiska utsläppen sker under årets gång (Cook 2009 s. 458). Den totala
utsläppsmängden räknas sedan om till motsvarande utsläppsrätter som företag ska återlämna
till ansvarig myndighet (Black 2013 s. 225). EU ETS kom till år 2005 som ett svar på
europeiska unionens (EU) undertecknande av Kyotoprotokollet år 1997 (Bebbington &
Larringa-Gonzalez 2008 s. 702) och inkluderar alla länder i EU samt Island, Liechtenstein och
Norge (European Commission 2016c). Kyotoprotokollet är ett bindande internationellt
klimatavtal som undertecknats av 192 parter. Syftet är att minska industriländernas totala
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utsläpp av växthusgaser med minst 5,2 procentenheter (Naturvårdsverket 2015). USA har inte
godkänt Kyotoprotokollet trots att deras utsände representant undertecknat det. I december
2005 valde dock sju amerikanska delstater att införa ett system för utsläppshandel, som liknar
EU ETS, benämnt Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). RGGI är ett cap and trade
system som inkluderar alla elkraftverk i de deltagande delstaterna och dess syfte är att minska
koldioxidutsläppen. Idag har antalet delstater i programmet utökats till att gälla i tio delstater
(Freedman & Park 2014 s. 30). Andra utsläppsmarknader finns i Kalifornien (USA), Québec
och Alberta (Kanada), Nya Zeeland, Kazachstan, Schweiz samt Sydkorea (Kossoy et al. 2015
s. 43). Utöver dessa marknader har även Kina drivit pilotprojekt sedan 2013 där
utsläppsmarknaden varit under prov för framtiden (Kossoy et al. 2015 s. 43).
EU ETSs cap and trade program har delats upp i olika faser som utgör olika tidsperioder. I
skrivande stund befinner sig projektet i den tredje fasen som sträcker sig från 2013 till 2020
(European Commission 2016b). Det som särskiljer denna fas från de två första är att handel
numera utgör det vanligaste sättet att erhålla utsläppsrätter på. På grund av detta erhålls en
mindre andel kostnadsfritt från medlemsstaterna. Ytterligare två förändringar som
kännetecknar fas tre är att det finns en gemensam utsläppsnivå för hela EU ETS och inte för
varje medlemsstat som tidigare samt att den nuvarande fasens rättigheter täcker in fler
växthusgaser. De växthusgaser som idag ingår i projektet är koldioxid, dikväveoxid samt
perflourkarboner (European Commission 2016b).

1.2 Problemdiskussion
Trots att handeln med utsläppsrätter inte är något nytt fenomen behandlas området i
redovisningen på ett inkonsekvent sätt, både mellan företag i olika länder och mellan olika
företag inom ett land (Warwick & Ng 2012 ss. 63-64; Deac 2013 s. 47; Lovell, Bebbington,
Larrinaga & Sales de Aguiar 2013 s. 17). Ett av de mest uppmärksammade försöken att
harmonisera redovisningen gjordes av International Accounting Standards Board (IASB)
genom International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som tog fram
IFRIC Interpretation 3: Emission Rights (IFRIC 3) (Lovell & MacKenzie 2011 s. 714; Black
2013 s. 224; MacKenzie 2009 ss. 447-449; Raiborn & Massoud 2010 s. 105; Lovell 2014 s.
265). Efter massiva protester drogs dock IFRIC 3 tillbaka i juni 2005 (Cook 2009 s. 457). I
skrivande stund arbetar IASB med att ta fram ny vägledning på området (IAS Plus u.å. a).
År 2012 kom Warwick och Ng (2012 s. 63) fram till att företag som släpper ut mycket
växthusgaser och som verkar inom EU ETS generellt behandlar utsläppsrätter på olika sätt i
sin redovisning. Ett år senare kom Black (2013 s. 237) och Lovell et al. (2013 s. 17) fram till
liknande slutsatser. Black (2013 s. 237) identifierar även att de tre mest frekvent använda
redovisningsmetoderna är netting, lagermetoden och en variant som i mångt och mycket
påminner om IFRIC 3, varav netting är den vanligaste. Warwick och Ng (2012 s. 64) lyfter, i
likhet med Black (2013 s. 237), att företag tenderar att inte redovisa utsläppsrätter exakt enligt
IFRIC 3 utan avviker i olika grad. Lovell et al. (2013 s. 25) kommer också fram till att det är
en hög andel företag som inte redovisar någon information överhuvudtaget.
Företag som tillämpar netting tar inte upp all information gällande sina utsläppsrätter (Black
2013 s. 237). Trots att denna metod anses vara vanligast bland de undersökta företagen, visar
Deac (2013 s. 47) att netting ger minst information jämfört med de andra alternativen som
finns. Även Lovell et al. (2013 s. 25) kan tolkas ha denna åsikt, då författarna uttrycker att
hela tanken med EU ETS misslyckas genom användandet av denna metod, eftersom syftet
med utsläppshandeln är att tydliggöra de kostnader som företag ger upphov till genom sin
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miljöpåverkan. Vidare argumenterar Cook (2009 s. 460) för att netting inte klarar av att fånga
verkligheten samt att kvittning i andra fall är hårt reglerat:
The netting solution also ignores the reality of the liability for emissions, a
liability that exists and behaves quite independently from the allowances held by
the emitting entity. It is an understatement of that liability to net it against
allowances held. The netting of assets and liabilities is restricted, if anything, even
more severely than the netting of income and costs.
(Cook 2009 s. 460)
Haupt och Ismer (2013 s. 76) observerar ytterligare att det vanligaste förfarandet inom EU
ETS är att värdera sina gratis erhållna utsläppsrätter till anskaffningsvärdet, som i detta fall är
noll. Lovell et al. (2013 s. 25) menar på att denna metod kommer att dölja de risker som finns
i att andelen prissatta utsläppsrätter i framtiden kommer att öka.
Som framgår av redogörelsen ovan finns det inget enhetligt sätt att redovisa utsläppsrätter på
och detta är en konsekvens av att det inte finns någon vägledning på området (Haupt & Ismer
2013 s. 93; Warwick & Ng 2012 s. 64; Deac 2013 s. 47). Avsaknaden av harmonisering
kräver att företag själva måste klassificera sina utsläppsrätter. Lovell et al. (2013 s. 28) menar
att detta är en svår uppgift för företag, då användningen av utsläppsrätter varierar beroende på
vem det är som innehar dem. De kan till exempel betraktas som en vara, en valuta eller ett
finansiellt instrument. Med andra ord råder det olika åsikter gällande klassificeringen och ett
sätt för många företag att hantera detta är genom att inte redovisa något överhuvudtaget
(Lovell et al. 2013 s. 28). Avsaknaden av vägledning ger även revisorerna problem vid
revision då de inte har ett regelverk att förhålla sig till (Warwick & Ng 2012 s. 64).
Inkonsekvensen i redovisningen och det faktum att företag inte redovisar all information har
gjort att användbarheten av de finansiella rapporterna begränsats. Det är inte bara investerarna
som kan ta skada av detta, utan även andra intressenter som exempelvis de stater som
använder det redovisade resultatet som grund för bolagsbeskattning (Black 2013 s. 224).
Detta resonemang stödjer även Lovell et al. (2013 s. 25) som menar på att central information
för investerare och andra finansiella aktörer saknas. Haupt och Ismer (2013) skriver vidare att
företags bristande upplysning på detta område samt det faktum att de redovisar på olika sätt
kan påverka transparensen och den rättvisande bilden negativt, vilket de anser borde ge
upphov till ett missnöje hos investerare, analytiker och standardsättare. En kontenta som
många studier kommer fram till är att den aktuella inkonsekvensen har försämrat
jämförbarheten mellan företag (Warwick & Ng 2012 s. 63; Deac 2013 s. 47; Black 2013 s.
224). Deac (2013 s. 47) lyfter också att inkonsekvensen kan leda till en bristande förståelse,
relevans och reabilitet hos intressenterna. För att öka jämförbarheten uppmanar GallegoAlvarez, Martínez-Ferrero och Cuadrado-Ballesteros (2016 ss. 12-13) internationella
normgivare att skapa en definitiv standard på detta område. Författarna menar att den nya
standarden bland annat borde behandla klassificerings- och värderingsfrågor vilket skulle
hjälpa användarna av de finansiella rapporterna att analysera utsläppsrätterna utifrån antingen
en netto- eller bruttoposition (Gallego-Alvarez, Martínez-Ferrero & Cuadrado-Ballesteros
2016 ss. 12-13).
Företeelsen att det inte finns ett regelverk för hur utsläppsrätter ska redovisas på en så pass
stor marknad som EU ETS är något som ses som ett problem hos Giner (2014 s. 50). I
dagsläget befinner sig företag på en utsläppsmarknad där majoriteten av rättigheterna
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auktioneras ut. Därmed har företag ett växande behov av att få råd om hur dessa rättigheter
ska behandlas i redovisningen, då de inte kan tas upp till ett nollvärde längre.
Att det saknas regelverk på området har också bidragit till brottsliga konsekvenser (Interpol
2013 s. 11). Ett exempel på detta är de skattebedrägerier som uppmärksammats i EU ETS de
senaste åren. Dessa skattebedrägerier bygger på att olika länder har olika skatteregler vilket
gjort att kryphål har utnyttjats (Interpol 2013 s. 19). Ett kryphål uppkommer när försäljning av
utsläppsrätter sker mellan olika länder inom EU och där utsläppsrätter klassificeras som en
vara. Eftersom det råder omvänd skattskyldighet gällande varor i EU-länder kan ett företag
importera rättigheter momsfritt från ett land och sedan sälja vidare rättigheten inom landet till
ett pris med pålägg för moms. Rättigheten, eller varan, kan sedan säljas vidare i flera
omgångar och passera genom flera länder vilket kommer att försvåra kartläggningen över
vem som är betalningsskyldig till moms och därmed även vilken statlig myndighet som
slutligen har en fordran samt vem som är den ursprunglige importören. Vid skattebedrägeri
har den sistnämnda försvunnit spårlöst utan att betala momspålägget till staten (Interpol 2013
s. 18). Macken (2011 s. 286) ger ett förenklat exempel på hur detta kan gå till:
The fraud works in a number of variations, but in its simplest form involves
person A in one country transferring permits to person B in another country. Such
cross border transactions are VAT free. However if person B now sells to person
C who is also a resident in the second country, then C must pay VAT to B who is
legally required to remit this to the tax authorities. The fraud occurs when B
simply disappears with the money
(Macken 2011 s. 286)
Detta problem ger konsekvenser. I ett pressmeddelande rapporterade Europol (2009) att stater
inom EU förlorat fem miljarder euro på denna typ av bedrägerier mellan juni år 2008 och
december år 2009. Sedan dess har denna typ av bedrägeri motverkats genom att ett direktiv
införts i EU där staterna ges möjlighet att ålägga skyldigheten att betala skattebördan på den
part som mottar rättigheten (Rådets direktiv 2010/23/EU). Detta har haft en avskräckande
effekt i de länder som direktivet införts. Enligt Europeiska revisionsrätten (European Court of
Auditors 2015 s. 21) finns dock risken fortfarande kvar för skattebedrägeri då en tredjedel av
medlemsländerna inte infört direktivet.
Inte bara i Europa ser Interpol (2013 s. 19) dessa kryphål som problematiska. Även i resten av
världen där utsläppsmarknader expanderar eller införs finns samma exponering vilket gör
denna angelägenhet än mer relevant att ta itu med. Riktig vägledning måste införas för att
stänga dessa kryphål (Interpol 2013 s. 25).
I skrivande stund finns det alltså stora skillnader i hur företag redovisar utsläppsrätter och
detta är en konsekvens av att de internationella normgivarna, däribland IASB, inte har
tillhandahållit någon vägledning inom området. Därmed har ansvaret för redovisningen ålagts
varje enskilt företag. När det förhåller sig på detta vis kan det tänkas att de nationella
redovisningstraditionerna framträder och styr företagens redovisningsval. Nobes (2006 s. 237)
presenterar en hypotes som innebär att när det finns en lucka i International Financial
Reporting Standards (IFRS) kommer företags nationella redovisningstraditioner att lysa
igenom. IASB har försökt att täcka eventuella gap som råder i regelverket genom standarden
IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel p. 10
genom att i första hand hänvisa till närrelaterade standarder och i andra hand IASBs
föreställningsram (Nobes 2006 s. 237). Nobes (2006 s. 237) menar på att företag kommer att

-4-

tolka föreställningsramen på olika sätt och då med utgångspunkt i sina nationella
redovisningstraditioner. När ett område inte är reglerat under IFRS skapas möjligheter för
företag att göra redovisningsval utifrån sina nationella redovisningstraditioner (Nobes 2006
ss. 235-237), där redovisningstraditioner vanligtvis brukar delas upp i anglosaxisk och
kontinental (Smith 2006 s. 67). Empiriskt har det visat sig att nationella
redovisningstraditioner lyser igenom när företag har möjlighet att välja olika tillvägagångssätt
inom IFRSs ramverk (Kvaal & Nobes 2012 s. 368; Kvaal & Nobes 2010 s. 185), vilket inte
gör det osannolikt att liknande slutsatser även kan dras på området för redovisning av
utsläppsrätter som för närvarande inte är reglerat av IASB.
Utifrån problemdiskussionen har det framkommit att det finns skillnader i hur företag
redovisar utsläppsrätter men få ger andra förklaringar än att det saknas ett gemensamt
regelverk. Det är därmed intressant att undersöka om dessa skillnader kan förklaras med hjälp
av en anglosaxisk och kontinental redovisningstradition. För IASB, som eftersträvar
harmonisering (se IASBs föreställningsram), är detta område extra intressant då de kan få en
större förståelse för det eventuella motstånd som de kan möta vid upprättandet av vägledning
på området. Om harmonisering är målet skriver Roberts (1995 s. 653) att:
…then it is important for policy-makers to understand the pattern of history, to
be able to trace common roots, to identify common “styles” of accounting based
on common history and to relate the processes of cleavage and assimilation to
historical change.
(Roberts 1995 s. 653)
Detta är inte enbart intressant ur harmoniseringssynpunkt utan skulle också kunna bidra till ett
nytt perspektiv i diskussionen gällande varför företag redovisar utsläppsrätter på olika sätt i de
finansiella rapporterna.

1.3 Forskningsfråga
Den genomgångna problematiseringen mynnar ut i följande forskningsfråga:


Hur kan skillnaderna i utsläppsrättsredovisningen förklaras med hjälp av de
egenskaper som är typiska för en anglosaxisk respektive en kontinental
redovisningstradition?

För att besvara studiens forskningsfråga är det essentiellt att en underordnad fråga undersöks
först. Denna är enligt följande:


Finns det skillnader i anglosaxiska och kontinentala företags redovisning av
utsläppsrätter?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att bidra till ett nytt perspektiv till varför företag tillämpar olika
redovisningsmetoder gällande redovisning av utsläppsrätter då studien söker förklara de
skillnader som finns utifrån en anglosaxisk och kontinental redovisningstradition.

1.5 Avgränsningar
Studiens syfte har avgränsats till att endast gälla börsnoterade företag som ger ut sina
årsredovisningar på engelska. Detta för att underlätta accessen till företags årsredovisningar
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samt vår begränsade kunskap i de nationella språken. Vidare avgränsas studiens syfte till att
endast gälla börsnoterade företag som rapporterar enligt IFRS som är utgivna av IASB.
Dessutom avgränsas studiens syfte till att gälla de deltagare som har utsläppande enheter i
Tyskland, Storbritannien samt Québec, Kanada.
Studien kommer endast att beröra företagens konsoliderade finansiella rapportering så som
den definieras i IASBs föreställningram p. 7 med undantag för finansieringsanalysen. Vi
kommer alltså inte att behandla andra publikationer, som exempelvis hållbarhetsrapporter. I
de finansiella rapporterna kommer vi att undersöka hur företag behandlar utsläppsrätter och
efterföljande skulder gällande klassificering, värdering och upplysningar, vilka i skrivandets
stund saknar lagreglering enligt IASB.
Studien kommer inte att behandla hur företag redovisar det finansiella kontrakt som uppstår
till följd av att företag säkrar sig mot prisfluktuationer i enlighet med IAS 32 och IAS 39.
Slutligen kommer studien endast att undersöka företagens rapporter för räkenskapsåret 2014,
då dessa är de senast publicerade.

1.6 Disposition av studien
I detta kapitel har vi erbjudit läsaren en helhetsbild över utsläppsmarknader och de
redovisningsrelaterade problem som är förknippade med dessa. Vi har även presenterat hur vi
kopplar den anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen till de problem som finns i
utsläppsrättsredovisningen. Resterande del av studien är disponerad på följande sätt. I kapitel
2, Metod, sker en diskussion och argumentation för de metodval som vi har gjort under
studiens gång. Kapitel 3, Referensram, är uppbyggt utifrån tre områden. Det första området,
Olika tillvägagångssätt att redovisa utsläppsrätter, ger läsaren en djupare förståelse för de
olika alternativ som finns gällande redovisning av utsläppsrätter. Det andra området,
Standarder utgivna av IASB, tillhandahåller standarder som vi utifrån tidigare forskning anser
vara relevanta för studien. Det tredje området, Teorier om skillnader i internationell
redovisning, är starkt knutet till syftet med denna studie och beskriver bland annat de
egenskaper som är typiska för den anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen. I
kapitel 4, Empiri, presenteras resultatet av den genomförda undersökningen i tre olika delar
som grundar sig i de finansiella rapporternas uppbyggnad. Kapitel 5, Analys, diskuterar
studiens empiriska resultat utifrån referensramen i kapitel 3. Denna diskussion ligger sedan
till grund för de slutsatser som presenteras i kapitel 6, Slutsatser, där studiens forskningsfråga
besvaras. Avslutningsvis reflekterar vi i kapitel 7, Avslutande reflektion, över studiens
relevans i relation till det globala miljöarbetet. Vi lämnar även förslag till vidare forskning.
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2 Metod
2.1 Inledning
I detta kapitel beskriver och argumenterar vi för de metodval som vi har gjort. Vi inleder
kapitlet med en diskussion kring studiens forsknings- och undersökningsansats för att sedan
beskriva studiens genomförande och tillhörande urvalsprocess. Efter detta argumenterar vi för
studiens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en etisk reflektion samt ett avsnitt om
källkritik.

2.2 Forskningsansats
Vid val av forskningsansats handlar det om vilket förhållningssätt som studien ska anta när
det kommer till teori och empiri (Patel & Davidson 2011 s. 23; Wallén 1996 s. 47). Det ena
förhållningssättet, deduktiv ansats, innebär att studien har sin utgångspunkt i teorin och sedan
prövar teorin mot empirin för att se om denna stämmer överens med verkligheten (Grønmo
2006 ss. 44-45; Jacobsen 2002 s. 34; Johannessen & Tufte 2002 s. 35; Patel & Davidson 2011
s. 23; Wallén 1996 ss. 47-48). Den induktiva ansatsen, vilket utgör det andra
förhållningssättet, har däremot sitt startläge i empirin och försöker utifrån sina resultat
formulera nya teorier (Backman 2008 s. 54; Grønmo 2006 ss. 44-45; Jacobsen 2002 s. 34;
Johannessen & Tufte 2002 s. 35; Patel & Davidson 2011 s. 23; Wallén 1996 ss. 47-48).
Vår studie passar varken in i den deduktiva eller induktiva beskrivningen som litteraturen
erbjuder. Vi anser istället att vår forskningsansats är abduktiv. Vid vår analys av
undersökningens erhållna resultat försökte vi finna tänkbara förklaringar till dessa utifrån vår
initiala referensram men om referensramen inte kunde ge oss en rimlig förklaring sökte vi
svar från andra perspektiv. Därmed har vi växlat mellan teori och empiri för att kunna hitta
förklaringar till varför vi erhöll de resultat som vi gjorde. Denna beskrivning stöds av
Alvesson och Sköldberg (2008 s. 56) som skriver att forskaren genom att ha ett abduktivt
förhållningssätt växlar mellan teori och empiri. Grønmo (2006 s. 44) skriver att detta sätt att
arbeta inte är ovanligt inom samhällsvetenskaplig forskning. Vi argumenterar därmed för att
vår studie har en abduktiv forskningsansats.

2.3 Undersökningsansats
Studien har en kvalitativ undersökningsansats. Detta motiverar vi genom Patel och Davidson
(2011 s. 14) som skriver att undersökningsansatsen styrs av hur forskaren väljer att formulera
sina forskningsfrågor. Forskningsfrågor som handlar om att tolka och förstå kommer att
resultera i en kvalitativ ansats (Patel & Davidson 2011 s. 14). Eftersom vi söker förklara de
redovisningsskillnader som finns med hjälp av den kontinentala och anglosaxiska
redovisningstraditionen anser vi att denna beskrivning stämmer in här. Vidare skriver
Jacobsen (2002 ss. 56-57) att forskare med en kvalitativ ansats väljer att djupdyka i det som
de undersöker. Vi tolkar även detta som ett argument till varför vår studie har en kvalitativ
ansats då vi inte enbart beskriver redovisningsskillnaderna utan även försöker att förklara dem
med de egenskaper som är typiska hos respektive redovisningstradition.
För att besvara studiens forskningsfråga har dock kvantitativ data samlats in eftersom vi måste
klargöra om det fortfarande finns redovisningsskillnader som finns rörande utsläppsrätter när
företagen delats in i den anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen, vilket utgör
den underliggande frågan. Detta motiverade oss att använda en kvantitativ innehållsanalys.
Anledningen till detta är att den kvantitativa metodens främsta egenskap ligger i att beskriva
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olika fenomen (Holme & Solvang 1997 s. 87) samt kartlägga deras utbredning (Johannesen &
Tufte 2002 s. 21). Vidare bidrar kvantitativa metoder med möjligheten att generalisera de
framtagna resultaten (Holme & Solvang 1997 s. 87) på grund av dess lämplighet för
statistiska analyser (Holme & Solvang 1997 s. 87; Patel & Davidson 2011 s. 13). Eftersom vi
ville att våra antaganden om de olika grupperna skulle kunna tänkas gälla för hela
populationen var detta något som eftersträvades.

2.4 Urval
Populationen för denna studie är börsnoterade företag som äger utsläppsrätter och som deltar
antingen i EU ETS eller Québecs utsläppsmarknad. Vidare är det endast de företag som följer
den internationella normgivningen IFRS som ingår i populationen. Det finns flera anledningar
till att studiens population utgörs av just börsnoterade företag och alla grundar sig i att vi ska
undersöka om företags redovisningsmetoder styrs av att de tillhör anglosaxisk alternativt
kontinental redovisningstradition. Ett argument för att populationen består av börsnoterade
företag har sin grund i Kvaal och Nobes (2010 s. 176) slutsatser. Författarna (2010 s. 176)
anser att om det förekommer nationella mönster i företags redovisning är det minst troligt att
dessa syns hos stora företag eftersom de är starkt påverkade av internationella influenser.
Vidare menar de att i de fall som nationella redovisningstraditioner observeras i dessa företag
är det sannolikt att de även kommer att observeras i mindre företag (se Kvaal & Nobes 2010
s. 176). Vi anser att börsnoterade företag oftast är stora företag och därför är det intressant för
oss att vidare undersöka dessa enligt detta resonemang. Nobes (1983 s. 5) menar också att det
är lättare att få tillgång till börsnoterade företags årsredovisningar samt att det är enklare att
observera den tillämpade redovisningspraxisen i dessa årsredovisningar. Detta är ytterligare
argument som stödjer vårt val av population.
För att kunna göra ett urval från den ovan beskrivna populationen har vi utgått från två
företagslistor, vilka är en förteckning över de företag som antingen har deltagit på EU ETSs
eller Québecs utsläppsmarknad under år 2014. Den lista som gäller för EU ETS representerar
företag som har utsläppande enheter i EU. Den andra listan som gäller för Québecs
utsläppsmarknad består av företag med utsläppande enheter i den kanadensiska provinsen
Québec. Företagslistan med företag som deltar i EU ETS finns att tillgå på EU
kommissionens webbplats, precis som listan med företag som har utsläppande enheter i
Québec finns tillgänglig på provinsen Québecs statliga webbplats. Vidare ingår inte hela
företagslistan från EU ETS i populationen utan det är endast företag med utsläppande enheter
i Tyskland och Storbritannien som vi valt att inkludera. Anledningen till detta är att vi
önskade att få så många företag som möjligt med tyskt och brittiskt ursprung, vilket motiveras
av studiens syfte att undersöka hur redovisningen av utsläppsrätter kan förklaras av
anglosaxisk och kontinental redovisningstradition. Redan på tidigt 1900-tal observerade
Hatfield (1911 ss. 171-172) att redovisningen mellan länder skiljer sig åt. Nobes (1983 s. 7)
visar att Tysklands och Storbritanniens redovisning särskiljer sig markant och att länderna
tillhör olika redovisningsklasser. Tyskland tillhör gruppen makro och Storbritannien gruppen
mikro (Nobes 1983 s. 7), där den förstnämnda motsvarar den kontinentala
redovisningstraditionen och den sistnämnda motsvarar den anglosaxiska (Doupnik & Perera
2015 s. 35).
Idén att inkludera Québec kom till när vi läste in oss på ämnet och uppmärksammade att det
är många forskare som har undersökt redovisningen inom EU ETS (se exempelvis Lovell et
al. 2013; Black 2013; Haupt & Ismer 2013; Warwick & Ng 2012) medan endast ett fåtal
studier berör andra utsläppsmarknader. Vi ansåg därför att det var intressant att se om
resultaten blir annorlunda om ett annat handelssystem är inkluderat. Från början var det även
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tänkt att Nya Zeelands utsläppsmarknad skulle ingå eftersom både Nya Zeelands och Québecs
marknad i stora drag liknar EU ETS (se Kossoy et al. 2015 s. 22). Deltagarna på dessa
marknader följer också IFRS, vilket är ett av studiens avgränsningskriterier, men då vi inte
fick tillgång till Nya Zeelands företagslista föll denna marknad bort.
För att säkerställa att studiens urval blev representativt, vilket är viktigt om syftet är att
generalisera resultatet (Bryman & Bell 2015 s. 190), valde vi att genomföra ett enkelt
slumpmässigt urval med hjälp av Excel. Anledningen till att ett så stort fokus har lagts på att
kunna generalisera undersökningens resultat är för att vår forskningsfråga strävar att besvara
hur de eventuella skillnaderna kan förklaras utifrån en anglosaxisk och kontinental
redovisningstradition. Vi anser att traditioner är något som delas av en stor grupp där det finns
vissa gemensamma egenskaper som är typiska för denna grupp. För att vi ska kunna ge
möjliga förklaringar till de eventuella skillnaderna som finns måste vi först säkerhetsställa att
resultaten från undersökningen gäller för alla företag som delar samma redovisningstradition.
Innan det slumpmässiga urvalet kunde genomföras var vi dock tvungna att sålla bort material
eftersom Tysklands och Storbritanniens listor var uppbyggda på utsläppande enheter och inte
på företag, vilket bidrog till att ett företag kunde förekomma flera gånger på samma lista.
Detta var ett viktigt moment för att undvika att vissa företag fick en större chans att bli
inkluderade i urvalet än andra. Vidare fanns det inget smidigt sätt att urskilja populationen på
företagslistorna vilket gjorde att vi var tvungna att göra det slumpmässiga urvalet först och
sedan exkludera de företag som inte tillhörde populationen. På grund av företagslistornas
uppbyggnad var det sällan börsnoterade bolag som fanns angivna utan oftast var det deras
dotterbolag som stod listade. För att få fram populationen letade vi därför fram företagens
moderbolag vilket innebär att koncernen kan ha sitt huvudsäte i ett annat land än det som
dotterbolaget driver sin verksamhet i. Det slutliga urvalet består av koncerner med säte i 19
olika länder runt om i världen. Anledningen till att vi trots detta ändå valde att använda dessa
företagslistor var för att vi ansåg att det skulle öka chanserna att få fram företag från
Tyskland, Storbritannien och Québec enligt ovan angivna argument. När moderbolagen var
identifierade utfördes en kontroll för att säkerhetsställa att de var börsnoterade och följde
IFRS. Denna information söktes fram med hjälp av företagens egna internethemsidor samt
olika
webbplatser
som
www.compancheck.co.uk,
www.privco.com och
www.bloomberg.com.
Den första slumpmässiga framtagningen av företag genererade inte ett tillräckligt stort urval,
vilket ledde till en ny slumpmässig framtagning. Företag som ingick i det andra skedet var de
återstående företagen som inte blev inkluderade första gången. Efter detta steg genomfördes
återigen den tidigare beskrivna processen att urskilja vilka slumpmässigt framtagna företag
som tillhör populationen. Det totala antalet företag som studien slutligen baserades på är de 64
företag som finns presenterade i bilaga 1.

2.5 Undersökningens design
Redan innan studiens uppstart var vi medvetna om att det fanns en problematik på
utsläppsområdet och att det fanns olikheter i hur företag redovisar sina utsläppsrätter. Vi
visste dock inte på detaljnivå hur denna skillnad gestaltade sig. Därför inbegrep det första
skedet av studien en lång inläsningsprocess. Vi bekantade oss exempelvis med
handelssystemet för utsläppsrätter genom att läsa olika myndigheters internetsidor som
Europa kommissionen och provinsen Québec. Vidare söktes vetenskapliga artiklar fram som
berörde utsläppsrätter och dess redovisning. Detta gjordes genom sökmotorn Summon och
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olika databaser som exempelvis Scopus, ABI/INFORM Complete samt Business Source
Premier.
För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att utföra en innehållsanalys på
årsredovisningar som tillhör företag med utsläppsrätter. Denna innehållsanalys är i huvudsak
kvantitativ då vi eftersträvar att kartlägga hur redovisningen av utsläppsrätter varierar mellan
olika redovisningstraditioner. Det är dock inte talan om en klassisk kvantitativ innehållsanalys
där förekomsten av ett visst antal ord eller specifika uttryck beräknas (May 2013 s. 246).
Istället har denna innehållsanalys fokuserat på att identifiera upplysningar kring olika
redovisningsmetoder som företag tillämpar gällande sina utsläppsrätter. Detta för att sedan
kunna sammanställa hur många företag som redovisar på ett specifikt sätt. Därmed är vi
fortfarande intresserade av frekvenser, vilket är en vanlig mätenhet inom den kvantitativa
innehållsanalysen (se Grønmo 2006 s. 196). Vidare har vi inte tagit hänsyn till vilken kontext
som årsredovisningarna är skapade i, eftersom studiens syfte inte berör denna typ av
undersökning. Detta val rättfärdigas av May (2013 s. 248) som beskriver att de forskare som
är intresserade av dokuments kontext ska använda den kvalitativa innehållsanalysen.
Ytterligare ett argument som talar för att den tillämpade innehållsanalysen i huvudsak har
kvantitativ karaktär är att vi innan datainsamlingen skapade ett kodschema i Excel, vilket
Grønmo (2006 s. 194) menar är ett kännetecken för den kvantitativa innehållsanalysen.
Kategorierna i kodschemat togs fram med hjälp av den ekonomiska litteraturen. Det var
framförallt två studier, Blacks (2013) Accounting for Carbon Emission Allowances in the
European Union: In Search of Consistency samt Warwick och Ngs (2012) The ”Cost” of
Climate Change: How Carbon Emission Allowances are Accounted for Amongst European
Union Companies, som låg till grund för framtagningen av kategorierna i kodschemat. Vi
valde också att under varje kategori lägga in ett citat från årsredovisningarna som visade på
varför de tillhörde den valda kategorin. Detta för att underlätta vid analysen om vi skulle
behöva mer detaljerad information om valet av kategori. Ett utdrag av kodschemat finns i
bilaga 2.
Efter att kodschemat skapats testades denna genom att en pilotundersökning genomfördes.
Under pilotundersökningen plockade vi bort vissa kategorier och lade till nya. Denna metod
har vi dock valt att tillämpa genom hela studien, vilket innebär att det även under den faktiska
undersökningen fanns möjlighet att lägga till nya kategorier om behovet uppstod.
Anledningen till detta öppna förhållningssätt var att vi inte ville exkludera
redovisningsmetoder på grund av att vårt kodschema saknade dessa som kategorier. Valet av
förhållningssätt bidrar till att det även förekommer vissa kvalitativa inslag i vår
innehållsanalys, vilket löser den kvantitativa metodens problem med bristande flexibilitet (se
Johannessen & Tufte 2002 s. 71). Utöver testningen av kodschemat var pilotstudien också ett
tillfälle för oss att öva på själva kodningsmomentet för att vi vid den riktiga undersökningen
skulle koda materialet konsekvent. Under pilotstudiens gång skrev vi också en kodmanual
som innehöll stödpunkter som skulle tas i beaktning under den riktiga kodningen. Detta var
ytterligare en åtgärd för att säkerställa att kodningen mellan oss skulle skilja så lite som
möjligt.
Nästa skede i studien var genomförandet av själva undersökningen vilket innebar att 64
årsredovisningar systematiskt placerades in i olika kategorier i kodschemat. Med tanke på den
ställda forskningsfrågan och den underordnade frågan var inte hela årsredovisningarna av
intresse, utan det var framförallt de finansiella delarna. Detta kan stödjas med Blacks (2013 s.
228) noteringar om att den mesta informationen rörande hur företag behandlar utsläppsrätter i
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redovisningen fanns under avsnittet om redovisningsprinciper i noterna till de finansiella
rapporterna. För att inte missa värdefull information valde vi att använda oss av den
sökfunktion som finns i pdf-dokument, vilket är den dokumenttyp som gällde för alla
undersökta årsredovisningar. Vi använde oss då av vissa sökord som exempelvis: emission,
carbon, Co2 och greenhouse gases. När datainsamlingen sedan var klar behövdes rådatan
sorteras för att bli mer hanterbar. Denna sortering skedde i Excel genom skapandet av en
pivottabell. Detta verktyg användes sedan vid sammanställningen av undersökningens
resultat och analys.
De första kategorierna i kodschemat berör grundläggande information som exempelvis det
land som företaget har sitt huvudkontor i. Denna typ av information var intressant eftersom vi
utifrån Nobes (1983 s. 7; 1992 s. 127-129; 2008 s. 198) klassificeringsmodell har delat in de
undersökta företagen i olika redovisningstraditioner, anglosaxisk och kontinental, beroende på
vart de har sitt huvudsäte. Anledningen till att vi har utgått från just Nobes
klassificeringsmodell är för att den empiriskt bevisats stämma väl överens med verkligheten
(Doupnik & Salter 1993 s. 51). I de fall företag inte täcktes in av Nobes (1983 s. 7; 1992 s.
127-129; 2008 s. 198) klassificeringsmodell utgick vi ifrån Leuzs (2010 s. 244)
landsuppdelning rörande kontinental respektive anglosaxisk redovisningstradition. I många
fall är de båda författarna eniga kring ländernas grupptillhörighet men i vissa avseenden
avviker de från varandra (se avsnitt 3.4.4 Uppdelning av länders redovisningspraxis).
Vidare berörde en kategori i kodschemat de företag som inte upplyser att de deltar i ett
handelssystem med utsläppsrätter. Det var med tanke på studiens syfte intressant att
undersöka hur många som gör på detta vis. Detta på grund av att det kanske går att koppla
företagens redovisningstradition till dess handlande. Resterande del av kodschemat var
upplagt utefter de finansiella rapporternas uppbyggnad. Först kom kategorier som rörde
klassificering och värdering av tillgångar. Här särskildes de utsläppsrätter som företag har
erhållit gratis och de rättigheter som företaget själva har köpt in, för att se om företags
klassificerings- och värderingsmetoder skiljde sig åt. Därefter kom kategorier för motsvarande
klassificering och värdering av företags förpliktelser gällande sina utsläppsrätter. De första
kategorierna i denna sektion visade till vilken grad som företag erkände sin förpliktelse i
balansräkningen. Övriga kategorier var uppdelade på hur företag redovisar förpliktelsen som
de kunde täcka upp med befintliga utsläppsrätter och hur de redovisar den del av förpliktelsen
som de inte kunde täcka upp med hjälp av befintliga utsläppsrätter. De återstående
kategorierna i kodschemat berörde poster som påverkar resultaträkningen till följd av tidigare
vald klassificering och värdering i balansräkningen.
Något som inte har behandlats i kodschemat är handel med finansiella instrument och hur
dessa i sådana fall redovisas. Därmed var det inte heller relevant att använda IAS 32
Finansiella instrument: Klassificering och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering. Anledningen till att vi valde att exkludera handel med finansiella instrument är för
att majoriteten av företag handlar med utsläppsrätter i syfte att täcka upp för sina faktiska
utsläpp och inte som en del av sin operationella verksamhet (Warwick & Ng 2012 s. 62).
De skillnader som observerades i undersökningen försökte vi sedan förklara med hjälp av vår
referensram. Möjliga förklaringar diskuterades vilket går att läsa i kaptiel 5 Analys. Denna
diskussion låg sedan till grund för besvarandet av studiens forskningsfråga i kapitel 6
Slutsatser.
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2.6 Undersökningens kvalitet
Det finns vissa kriterier som en undersökning ska uppfylla för att anses ha god kvalitet och
två av dem är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell 2015 s. 49). Detta är särskilt viktigt vid
tillämpningen av kvantitativa metoder (Jacobsen 2002 s. 255), vilket motiverar oss att
behandla detta djupare då vi använder oss av en kvantitativ innehållsanalys. Nedan kommer
en närmare beskrivning av hur vår undersökning lever upp till dessa kriterier.
2.6.1 Reliabilitet
Reliabilitet beskriver hur tillförlitligt ett datamaterial är (Johannessen & Tufte 2002 s. 28) och
avgör om undersökningen går att lita på (Jacobsen 2002 s. 22). Det finns huvudsakligen två
typer av reliabilitet där den ena handlar om stabilitet över tid, vilket innebär att om samma
metod tillämpas vid ett senare tillfälle ska datainsamlingen stämma överens med
datainsamlingen vid det första tillfället. Förhåller det sig på detta vis anses undersökningen ha
hög reliabilitet eftersom undersökningsmetoden då är stabil över tid (Grønmo 2006 s. 222).
Den andra formen av reliabilitet kallas för inter-reliabilitet och berör vilken samstämmighet
som råder om olika personer samlar in datamaterial kring samma fenomen med hjälp av
identiska metoder (Grønmo 2006 ss. 222-223). När det råder hög samhörighet föreligger hög
reliabilitet, vilket visar på att forskaren inte har haft någon inverkan på metoden. Vid hög
reliabilitet kan med andra ord samma datamaterial erhållas oavsett vem som samlar in den
(Grønmo 2006 s. 223). Sammantaget skulle det kunna uttryckas att reliabilitet handlar om att
studien ska vara replikerbar för andra forskare (se May 2013 s. 121).
Vi anser att vår undersökning har god reliabilitet eftersom vi noggrant har beskrivit vårt
genomförande av den och gjort medvetna val för att säkerställa replikerbarheten. Med tanke
på att det datamaterial som låg till grund för undersökningen var offentliga dokument som
finns att tillgå på respektive företags webbplats underlättar det för framtida
reproduceringsförsök. Dessutom har vi inkluderat en lista på de företag som ingår i urvalet (se
bilaga 1) i syfte att underlätta framtida reproduceringsförsök.
Vidare är skapandet av ett kodschema och kodmanual ett aktivt val för att stärka reliabiliteten.
Kodschemat skapade vi gemensamt via Googles internetbaserade kalkyleringsprogram.
Fördelen med detta var att vi båda samtidigt kunde arbeta i samma kalkyleringsblad och
redigera, vilket synliggjordes för den andra parten. Det innebar att när den ena parten la till en
ny kategori i kodschemat syntes den i samma ögonblick för den andra parten som satt och
kodade i samma kalkyleringsblad. Detta bidrog till att vi hela tiden kodade utefter samma
kategorier.
Valet att genomföra en pilotstudie stärker metodens inter-reliabilitet eftersom vi då satt
tillsammans och kodade exakt samma årsredovisningar. Vi bildade oss först var sin
uppfattning om vilka kategorier som skulle väljas och sedan diskuterade vi fram en gemensam
lösning. Under tiden skrev vi ner riktlinjer att ta i beaktning vid den riktiga kodningen. Denna
övning bidrog till en gemensam syn på hur materialet skulle tolkas. I de fall som någon av oss
ändå kände oss osäkra på vilken kategori som var bäst lämpad under den riktiga kodningen
rådfrågades den andra parten. Efter att den andra parten läst och bildat sig en egen uppfattning
diskuterades sedan en gemensam lösning fram. Något som dock ska tas i beaktning är att när
denna undersökning genomfördes saknades det normgivning av IASB huruvida företag bör
redovisa sina utsläppsrätter. Skulle denna företeelse ändras kan detta komma att påverka
undersökningens stabilitet över tid. Bortsett från detta anser vi sammantaget att
undersökningen har god reliabilitet både med hänsyn tagen till metodens stabilitet över tid och
dess inter-reliabilitet.
- 12 -

2.6.2 Validitet
Det är också viktigt att värdera en undersökning utifrån dess validitet, eftersom detta talar om
hur relevant det insamlade datamaterialet är för att beskriva verkligheten (Johannessen &
Tufte 2002 s. 47). Ett annat sätt att uttrycka validitet är att en undersökning mäter det som den
är avsedd att mäta (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007 s. 63). Vi argumenterar
för att så är fallet i vår studie eftersom det i den underordnade frågan framgår att denna
undersökning avser att mäta hur många företag, på internationell nivå, som redovisar sina
utsläppsrätter på ett specifikt sätt. Eftersom vi är intresserade av vilka klassificerings- och
värderingsmetoder som används hävdar vi att en innehållsanalys på företags årsredovisningar
är ett lämpligt sätt att mäta det som den underordnade frågan ska mäta. Det datamaterial som
har samlats in från årsredovisningarna har genom hela undersökningen jämförts med dess
relevans till den ställda forskningsfrågan, vilket vi anser ökar studiens validitet.
Vidare behandlar validitet även problematiken om hur överförbar en undersöknings resultat
och slutsatser är på andra sammanhang (Jacobsen 2002 s. 22). Med andra ord påverkas en
undersöknings validitet av dess generaliserbarhet till andra än de undersökta enheterna
(Esaiasson et al. 2007 s. 64). I vår undersökning har vi eftersträvat generaliserbarhet och vi
har försökt att säkerställa denna genom att använda ett slumpmässigt urval som metod för att
identifiera vilka företag som skulle ingå i undersökningen. Denna urvalsmetod generade 64
slumpmässigt framtagna företag, vilket efter indelning i anglosaxisk och kontinental
redovisningstradition resulterade i 32 företag i vardera redovisningstradition. Det skulle
därmed kunna argumenteras för att 64 observationer är för få för att generella slutsatser ska
kunna dras. Vi anser dock att det fortfarande går att hävda generaliserbarhet med tanke på att
vi valde att göra ett sannolikhetsurval. Enligt Bryman och Bell (2015 s. 187) är det viktigt att
ett sannolikhetsurval tillämpas om generalisering önskas, eftersom dessa urvalsmetoder
genererar representativa urval från den undersökta populationen. Ytterligare ett argument för
att vår undersökning kan generaliseras är att två väletablerade forskare som har ungefär
samma urvalsstorlek generaliserar sina resultat, vilket talar för att det även är möjligt i vårt
fall. Kvaal och Nobes (2010 s. 176; 2012 s. 351) generaliserar nämligen sina resultat i de två
studierna International differences in IFRS policy choice: A research note och IFRS Policy
Changes and the Continuation of National Patterns of IFRS Practice där de endast har 23
respektive 30 företag från Tyskland, 32 respektive 28 företag i Spanien samt 35 respektive 34
företag i Frankrike. Eftersom vi har 32 företag som antas tillhöra den anglosaxiska
redovisningstraditionen och 32 företag som antas tillhöra den kontinentala
redovisningstraditionen argumenterar vi för att även vi kan generalisera undersökningens
resultat till populationen då undersökningens antal observerade företag ligger i samma härad
som vissa av Kvaal och Nobes (2010 s. 176; 2012 s. 351) undersökta grupper.
Sammanfattningsvis skulle vi därmed vilja påstå att undersökningen har god validitet. Detta
på grund av att det har tillgripits handlingar för att säkerställa att undersökningen mäter det
som den är avsedd att mäta. Vidare har vi vidtagit åtgärder för att trygga undersökningens
generaliserbarhet.

2.7 Etiska överväganden
Inom forskarsamhället anses det vara viktigt att överväga etiska principer så att forskningen
inte missbrukas (Diener & Crandall 1978 s. 1). När studieobjekten är individer eller samhället
i stort så är det svårt att undvika etiska problem (Holme & Solvang 1997 s. 32). Detta visar på
hur viktigt det är att göra etiska överväganden eftersom det bidrar till att forskningen
uppfyller önskvärda mål och värderingar (Diener & Crandall 1978 s. 14). Inom
forskarsamhället förekommer det vissa generella etiska riktlinjer som måste följas och det är
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exempelvis att forskning ska genomföras på ett kompetent sätt samt att resultaten måste
redovisas på ett korrekt sätt. Vidare får forskningen inte bidra till obefogad skada för någon
av dess deltagare (Diener & Crandall 1978 s. 14).
Diener och Crandal (1978 s.17, 34, 54, 72) har beskrivit fyra etiska perspektiv som bör
övervägas vid genomförandet av en studie. Det första perspektivet handlar om att deltagare i
undersökningen inte får komma till skada. Det kan röra sig både om fysiska och psykiska
skador (Diener & Crandall 1978 s. 17). I vår undersökning utgörs inte studieobjekten av
individer utan vi undersöker företag och hur de redovisar sina utsläppsrätter. Det innebär
analogt att vår genomförda undersökning inte får orsaka de observerade företagen någon
skada. För att undvika detta har vi valt att genom hela studien låta företagen vara anonyma.
Med tanke på studiens syfte är det inte heller intressant att nämna hur ett specifikt företag
redovisar eftersom vi är intresserade av hur företag inom en viss redovisningstradition
redovisar sina utsläppsrätter. Däremot har vi i bilaga 1 angivit namnen på de företag som
ingår i urvalet eftersom detta ökar studiens transparens och replikerbarhet.
Vi har inte heller lyft upp specifika företag med namn i studien, vilket med tanke på studiens
syfte är det inte heller intressant att nämna hur ett specifikt företag redovisar eftersom vi är
intresserade av hur företag inom en viss redovisningstradition redovisar sina utsläppsrätter.
Det andra etiska perspektivet som bör övervägas är om deltagarna i studien har lämnat sitt
medgivande till deltagandet (Diener & Crandall 1978 s. 34). Innan en deltagare lämnar sitt
medgivande är det viktigt att forskaren upplyser om att det är frivilligt att delta och att det fria
valet finns kvar genom hela studien. Det bör vidare lämnas information som kan påverka
deltagarens val att medverka (Diener & Crandall 1978 s. 34). Inför denna studie har vi inte
frågat företagen om ett medgivande att använda deras årsredovisningar i forskningssyfte.
Detta skulle kunna ses som ett etiskt dilemma, även om vi argumenterar för motsatsen. Vi
anser nämligen att det faktum att företags årsredovisningar är offentliga handlingar, vars syfte
är att informera sina intressenter så att de kan fatta goda ekonomiska beslut (IASB
Föreställningsram p. 12-14), delvis rättfärdigar det frånvarande medgivandet. Vidare har alla
observerade företag i denna studie publicerat sina årsredovisningar som nedladdningsbara
filer på sina officiella hemsidor, vilket ytterligare talar för att avsaknaden av medgivande inte
bidrar till ett allvarligt etiskt dilemma. Detta argument stödjer också Diener och Crandalls
(1978 s. 54) tredje etiska princip som handlar om att forskningen inte får göra intrång i
deltagarnas privatliv. Eftersom vi endast har samlat in data från företagens offentligt
publicerade årsredovisningar argumenterar vi även här för att det inte råder något etiskt
dilemma.
Avslutningsvis handlar det fjärde etiska perspektivet om att forskare inte ska vilseleda
deltagarna. Detta perspektiv är inte applicerbart på vår studie då vi har genomfört en
innehållsanalys på företags årsredovisningar vilket innebär att vi inte har haft någon
direktkontakt med företagen. Därmed har vi varken handlat eller haft tillfälle att handla på ett
bedrägligt sätt.

2.8 Källkritik
Vi lever idag i en värld där information och nyheter sprider sig snabbt och detta bidrar till att
det ställs allt högre krav på forskare att de måste kontrollera sanningshalten i den information
som de tar del av (Esaiasson et al. 2007 s. 313). Det främsta redskapet för att undvika ickesanningsenlig och missvisande information är att utföra källkritik (Esaiasson et al. 2007 s.
313). Detta har tagits i beaktning vid genomförandet av denna studie och därmed har
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källkritik utgjort en viktig del i arbetet att säkerställa studiens trovärdighet. De olika typer av
källor som har använts i denna studie är artiklar, litterära verk, redovisningsstandarder samt
webbplatser. Vid den källkritiska granskningen har vi utgått från några olika krav som talar
för att det föreligger en god källa.
Ett sådant krav är att materialet ska vara äkta (se Ejvegård 2009 s. 71). Ett sätt att undersöka
detta är genom att granska andra oberoende källor och se om de kan bekräfta uppgifterna
(Esaiasson et al. 2007 s. 318). Denna metod har vi tillämpat när vi har värderat våra källors
äkthet och i de fall som uppgifterna har kunnat bekräftas har de använts. Vi har också valt att
använda material som kan anses vara vetenskapligt i form av doktorsavhandlingar eller
artiklar som är publicerade i vetenskapliga journaler. Deras äkthet har vi säkerställt genom att
i första hand använda vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att de har
genomgått en kvalitetsgranskning av andra sakkunniga forskare på det aktuella området
(Rienecker & Jørgensen 2006 s. 248-249). I något fall har vi även använt artiklar som inte är
vetenskapligt granskade men de har då använts i syftet att öka förståelsen eller så har dess
uppgifter bekräftats av andra källor vilket ökar deras trovärdighet.
Vid källkritisk granskning tas det också i beaktning hur gammal eller ny en källa är. Det finns
vissa fördelar som är förknippade med att söka sig till källor som ligger nära i tiden till det
som källan berör. Ejvegård (2009 s. 73) menar att en händelse kan beskrivas mer korrekt om
det görs i samband med att händelsen äger rum eftersom det då föreligger en större förståelse.
Att använda en källa om ligger nära i tiden menar Ejvegård (2009 s. 73) minskar risken för att
glömska påverkar beskrivningen. Det finns också argument som talar för att källor ska vara så
aktuella som möjligt eftersom dessa källor bör innehålla nya resultat från området utan att
missa äldre betydelsefull fakta (se Ejvegård 2009 s. 72). I denna studie är många av källorna
relativt nya då de är publicerade på 2000-talet, vilket argumenterar för att de är goda källor.
Det förekommer också äldre källor i studien och användningen av dessa motiveras av att de är
författade av erkända forskare på området som har citerats av andra forskare. När vi har sökt
källor har vi valt att utgå från ursprungsartikeln vilket innebär att om vi har kommit över
intressant information i en nyare källa som då refererar till en äldre har vi valt att söka fram
den äldre och använda oss av denna källa istället. Detta för att vi inte ska missa
sammanhanget förknippat med den information som är av intresse. Ejvegård (2009 s. 71)
stödjer detta genom att påpeka att information som tagits ur sitt sammanhang ibland kan leda
till felaktigheter.
Litterära verk är en källa som vi också har använt i denna studie. Det finns en del kritik
rörande litterära verk som inte är vetenskapligt granskade eftersom innehållet grundas på
författarens kunskaper och åsikter kring ämnet. Segesten (2012 s. 50) anser dock att det är
viktigt att böcker refererar till andra källor, och då främst till forskning. Detta på grund av att
det minskar risken att bokens innehåll exempelvis bygger på fördomar eller författarens egna
åsikter (Segesten 2012 s. 50). Vi har i största mån försökt att använda oss av vetenskaplig
litteratur men när detta inte har funnits att tillgå har vi fått använda annan litteratur. Vi har
säkerställt denna litteraturs trovärdighet genom att kontrollera om den refererar till andra
källor, om andra källor har refererat till den samt hur erkänd författaren är på området.
Utöver artiklar och andra litterära verk har vi även använt redovisningsstandarder som källa
till information. Dessa redovisningsstandarder är utgivna av den internationella normgivaren
IASB. Vi har valt att gå direkt till standarderna och hämta information eftersom
redovisningsstandarder kännetecknas av att vara primärkällor. Detta stöds av Ejvegård (2009
s. 71) som menar att generellt är det bättre att använda primära källor än sekundära.
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Vi har avslutningsvis även nyttjat information som finns tillgänglig på webbplatser. Bryman
och Bell (2015 s. 114) lyfter att information hämtad från internet ska användas med
försiktighet eftersom alla har möjlighet att publicera information här. De menar därmed att
information hämtad från internet kräver källkritisk granskning (se Bryman & Bell 2015 s.
114). I denna studie har vi främst hämtat information från olika myndigheters webbplatser
som exempelvis Europa Kommissionen och provinsen Québec. Detta för att samla in
information och skapa en förståelse för hur handelssystemet för utsläppsrätter fungerar.
Informationen tagen från olika webbplatser har i huvudsak använts i avsnittet 1.1 Bakgrund
för att ge läsaren allmän information om utsläppsrätter. Vidare argumenterar vi för att
information hämtad från dessa webbplatser är trovärdig just på grund av att det är
myndigheter som har publicerat den.
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3 Referensram
3.1 Inledning
I detta kapitel presenteras de verktyg som vi kommer använda oss av för att besvara vår
forskningsfråga. Kapitlet är uppdelat i tre olika avsnitt där det första avsnittet beskriver de
olika tillvägagångssätt som utsläppsrätter kan redovisas på i praktiken. I det andra avsnittet
presenterar vi de relevanta delarna av IASBs föreställningsram och utgivna standarder. I det
tredje avsnittet skriver vi om internationella redovisningsskillnader och deras förhållande till
anglosaxisk respektive kontinental redovisningstradition.

3.2 Olika tillvägagångssätt att redovisa utsläppsrätter i teorin
Målet med utsläppsmarknader är att skapa ekonomiska incitament genom att prissätta utsläpp
av växthusgaser. I och med att man gör detta skapas en direkt- och en alternativkostnad. Den
direkta kostnaden uppstår när företag som släpper ut växthusgaser måste köpa en rättighet för
detta. Företagets alternativkostnad är då den förlorade möjligheten att sälja rättigheterna
eftersom dessa förbrukas i takt med att utsläppen sker (MacKenzie 2009 s. 441). Med
utgångspunkt i detta anser Cook (2009 s. 460) att köpta utsläppsrätter bör betraktas som en
tillgång. Samtidigt lyfter författaren att IASBs föreställningsram inte kräver att tillgången är
förknippad med en kostnad för att erkännas i de finansiella rapporterna, vilket öppnar upp för
att även gratis erhållna utsläppsrätter kan redovisas som tillgångar (Cook 2009 s. 460).
3.2.1 Klassificering som immateriella tillgångar
Företag som klassificerar utsläppsrätter som immateriella tillgångar i balansräkningen
värderar generellt till anskaffningsvärdet och det innebär att rättigheter som ges ut
kostnadsfritt tas upp till ett nollvärde. De rättigheter som köps in värderas till inköpspris
(Black 2013 s. 237). Avskrivningar på utsläppsrätter anses inte vara aktuella i EU ETS enligt
Black (2013 s. 233). Författaren argumenterar för detta genom att belysa att utsläppshandeln
tillåter erhållna utsläppsrätter att utnyttjas i senare perioder vilket gör att nyttjandeperioden
blir obestämd.
En något mer ovanlig variant är att företag klassificerar utsläppsrätter som immateriella
tillgångar och sedan värderar dessa till verkligt värde, både i de fall de köps in och då de
erhålls kostnadsfritt (Black 2013 s. 237). I detta fall sker ingen avskrivning på tillgången.
3.2.1.1 Nettingmetoden
Netting innebär enligt Deac (2013 s. 44) att företag inte tar upp erhållna utsläppsrätter i den
finansiella rapporten. Detta gäller oavsett om de är inköpta eller gratis erhållna från ansvarig
myndighet. I takt med att företag släpper ut växthusgaser kommer utsläppsrätterna att matchas
mot den efterföljande förpliktelsen utanför balansräkningen. Det är först när företag inte kan
täcka upp för sina utsläpp som utsläppsrätter redovisas i de finansiella rapporterna (Deac 2013
s. 44).
3.2.1.2 IFRIC 3
Trots att IFRIC 3 drogs tillbaka används den fortfarande som inspiration vid upprättandet av
företags finansiella rapporter (Black 2013 s. 237). En anledning till att den drogs tillbaka var
att kritikerna menade att den skapade konstlade vinster som bidrog till fluktuationer
(MacKenzie 2009 s. 448). MacKenzie (2009 s. 448) menar att företag generellt sett skyr
vinstfluktuationer eftersom de har en föreställning att investerarna både på lång och kort sikt
föredrar jämna vinster.
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IFRIC 3 var alltså tillämpbar på redovisning som främst gällde utsläppshandel och som
kategoriserades som cap and trade (IFRIC 3 p. 2-3). Tolkningen kom i samband med
införandet av EU ETS (Cook 2009 s. 457). Enligt IFRIC 3 klassificeras en utsläppsrätt som en
immateriell tillgång vilket gjorde att IAS 38 Immateriella tillgångar blev tillämpbar. Med
andra ord kunde företag i enlighet med IAS 38 p. 72 välja mellan omvärderingsmetoden och
anskaffningsvärdemetoden vid efterföljande värdering av utsläppsrätterna. IAS 38 p. 24
uttrycker vidare att tillgången vid den första värderingen kommer att värderas till
anskaffningsvärdet och här uppstod det en problematik i och med att vissa utsläppsrätter gavs
ut kostnadsfritt eller till en mindre summa från staterna i EU ETS. Detta innebar att ett
inköpspris saknades (Deac 2013 s. 43). I IFRIC 3 p. 6-7 löstes detta genom att ange skillnaden
mellan marknadsvärdet och det eventuellt betalda beloppet som ett statligt bidrag som därmed
skulle redovisas enligt IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga
stöd (se även Deac 2013 s. 43; Fornaro, Winkelman & Glodstein 2009 s. 42). I EU ETS
mottas alla statliga utsläppsrätter i början av året, medan de faktiska utsläppen sker under
årets gång (Cook 2009 s. 458). Under IFRIC 3 kom dessa utsläpp rent bokföringsmässigt att
ses som utsläppskostnader vilka motbokades som avsättningar enligt IAS 37 Avsättningar,
eventualförpliktelser och eventualtillgångar (IFRIC 3 p. 8; Fornaro, Winkelman & Glodstein
2009 s. 42). I takt med att detta skedde kom motsvarande intäkter att erkännas i
resultaträkningen vilket vidare resulterade i en minskning av det statliga bidraget. Vid årets
slut hade företaget en avsättning motsvarande det de släppt ut. Denna avsättning skulle sedan
matchas med de tillgångar som fanns i form av utsläppsrätter och redovisades inför staten
(Deac 2013 s. 43).
3.2.2 Klassificering som lager
Klassificering till lager är inte en lika frekvent använd metod (Black 2013 s. 237). Warwick
och Ng (2012 s. 62) lyfter att företag som är delaktiga på EU ETS oftast handlar med
utsläppsrätter i syfte att täcka upp för sina egna utsläpp. Det är alltså ovanligt att utsläppsrätter
är en del av den operationella verksamheten. Blacks (2013) undersökning visar att majoriteten
av de företag i EU ETS som klassificerar gratis erhållna utsläppsrätter som lager värderar
dessa enligt anskaffningsvärdet, vilket i det här fallet blir ett nollvärde. Ett annat
värderingsalternativ som har observerats är att värdera lagret av utsläppsrätter till verkligt
värde (Black 2013 s. 233). De företag som använder denna metod testar tillgången för
nedskrivning (Black 2013 s. 233).

3.3 Standarder utgivna av IASB
IASB är en oberoende organisation som ger ut standarder vilka i idealfallet är tillämpbara på
alla börsnoterade företag i världen. IASB ger idag ut International Financial Reporting
Standards (IFRS) men organisationen accepterar även International Accounting Standards
(IAS) vilka gavs ut av IASBs föregångare, International Accounting Standard Comittee
(IASC) (Ball 2006 s. 6).
3.3.1 Den finansiella rapportens syfte och användare
Det huvudsakliga målet som IASB eftersträvar är att harmonisera redovisningen. Detta mål
uppnås bäst genom att fokusera på de finansiella rapporter vars syfte är att ligga till grund för
ekonomiska beslut. Anledningen är att merparten av användarnas informationsbehov i detta
fall anses bli tillfredsställt (IASBs Föreställningsram). Ett ytterligare tillägg görs gällande
denna fråga i Föreställningsramen p. 10 där det slås fast att företag genom att uppfylla
investerarnas informationsbehov även tillfredsställer många av de andra gruppernas
informationsbehov. För att göra informationen användbar som underlag för olika användare
- 18 -

vid ekonomiska frågor blir syftet med den finansiella rapporten att ”… tillhandahålla
information om ett företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den
ekonomiska ställningen” (IASBs Föreställningsram p. 12). I de fall som information upprättas
i enlighet med dessa riktlinjer kommer den att tillfredsställa de flesta användares
informationsbehov. Den kommer dock inte alltid att möta det informationsbehov som finns
vid ekonomiskt beslutsfattande eftersom mycket av informationen baseras på historiska
händelser. I tillägg till detta kommer inte heller den finansiella rapporten alltid att
tillhandahålla information av icke-finansiell karaktär vilket behövs för att fatta ekonomiska
beslut (IASBs Föreställningsram p. 13). Vidare lyfter IASBs Föreställningsram p. 14 att de
finansiella rapporterna även ska visa hur väl företagsledningen förvaltar företag.
3.3.1.1 Definition av en tillgång
IASB definierar en tillgång som “en resurs över vilken företaget har det bestämmande
inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar
för företaget i framtiden” (IASBs Föreställningsram p. 49a). De förväntade ekonomiska
fördelarna avser den möjlighet som finns att tillgången, direkt eller indirekt, bidrar med ett
inflöde av likvida medel till företaget (IASBs föreställningsram p. 53). Dessa ekonomiska
fördelar kan komma företaget tillhanda på flera sätt. De kan “användas enskilt eller
tillsammans med andra tillgångar, för produktion av varor eller tjänster som företaget kan
sälja, de kan bytas mot andra tillgångar, de kan användas för att reglera en skuld eller utdelas
till företagets ägare” (IASBs Föreställningsram p. 55 a-d). Vidare kan tillgången inneha fysisk
form men detta är inte en nödvändig egenskap för att den ska räknas som tillgång (IASBs
Föreställningsram p. 56). Vidare innebär de inträffade händelserna vanligtvis att en tillgång
erhållits genom inköp eller genom egen produktion. De inträffade händelserna kan dock ta
andra former då till exempel staten kan ge egendom till företag som är med i program vars
syfte är att främja tillväxten i en region (IASB Föreställningsram p. 58).
3.3.1.2 Definition av en skuld
En skuld definierar IASB som “en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade
händelser, vilken förväntas ge upphov till ett utflöde från företaget av resurser som innefattar
ekonomiska fördelar” (IASB Föreställningsram p. 49b) där just den befintliga förpliktelsen
pekas ut som ett viktigt kännetecken för skuldens existens (IASB Föreställningsram p. 60).
Innebörden av ordet förpliktelse är att det “är en skyldighet eller ett ansvar att agera på ett
visst sätt” (IASB Föreställningsram p. 60). Föreställningsramen p. 60 anger att ett företag kan
bindas till förpliktelsen på juridisk grund men att de även kan “uppkomma till följd av normal
affärssed och en önskan att bibehålla goda affärsrelationer eller värna om ett gott rykte”
(IASBs Föreställningsram p. 60). Det är även viktigt att skilja förpliktelse från framtida
åtagande (IASBs Föreställningsram p. 61). I IASBs Föreställningsram p. 61 slås det fast att en
förpliktelse vanligtvis uppstår “först när tillgången levereras eller när företaget ingår ett
oåterkalleligt avtal om att förvärva tillgången. Med det senare avses att de ekonomiska
konsekvenserna av att inte infria förpliktelsen, exempelvis på grund av väsentliga
straffavgifter, ger ringa, om några, möjligheter att undvika ett utflöde av resurser till en
utomstående part” (IASBs Föreställningsram p. 61). Regleringen av denna förpliktelse kan till
exempel ske genom att företag betalar likvida medel, överför andra tillgångar, utför tjänster,
omvandlar förpliktelsen till en annan förpliktelse eller genom att företag omvandlar
förpliktelsen till eget kapital (IASBs Föreställningsram p. 62).
3.3.1.3 Upptagande av tillgångar och skulder i balans- och resultaträkningen
För att redovisa tillgångar och skulder i balans- och resultaträkningen krävs det, förutom att
de uppfyller de genomgångna kraven för att definieras som en tillgång respektive skuld, att de
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uppfyller ytterligare två krav (IASBs Föreställningsram p. 83). För det första ska det vara
sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med tillgången respektive skulden
kommer att tillföras eller lämna företaget i framtiden (IASBs Föreställningsram p. 83 a). Det
är exempelvis sannolikt att ett företag ska erhålla betalning från en kund om inget talar för det
motsatta (IASBs Föreställningsram p. 85).
Det andra kravet som ställs för att en tillgång respektive skuld ska få redovisas i balans- och
resultaträkningen är att beräkningen av kostnaden eller värdet är tillförlitlig (IASBs
Föreställningsram p. 83 b).
3.3.2 IAS 38 Immateriella tillgångar
I IAS 38 behandlas immateriella tillgångar som inte omfattas av andra standarder (IAS 38 p.
1), däribland IFRS 5 (IAS 38 p. 3h). Syftet med IAS 38 är att redogöra för vilka kriterier som
måste vara uppfyllda för att tillgången ska få redovisas i balansräkningen samt vilka olika
värderingssätt som är tillåtna. Vidare berör standarden vilka upplysningar som ska finnas
angående immateriell tillgångar (IAS 38 p. 1).
Enligt IAS 38 p. 8 definieras en immateriell tillgång som “en identifierbar icke-monetär
tillgång utan fysisk form”. I IAS 38 p. 9 ges olika exempel på vad som kan utgöra
immateriella tillgångar och standarden beskriver att en immateriell tillgång utgörs av utgifter
för att förvärva eller förbättra immateriella värden. Exempel på sådana immateriella värden är
vetenskaplig och teknisk kunskap, licenser, varumärken samt rättigheter (IAS 38 p. 9). Det
räcker dock inte att en tillgång uppfyller definitionerna i punkt 8 och 9 utan tillgången måste
också uppfylla tre kriterier för att erkännas som en immateriell tillgång. Dessa kriterier är
identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar vilka beskrivs i IAS 38 p. 11-17.
För att en tillgång ska anses vara identifierbar måste den vara avskiljbar eller ha sitt ursprung i
avtal alternativt andra juridiska rättigheter. När en tillgång anses vara avskiljbar så betyder det
att tillgången går att särskilja från företaget genom försäljning, överlåtelse och uthyrning med
mera (IAS 38 p. 11). När det kommer till det andra kriteriet, kontroll, handlar det om
företagets förmåga att kontrollera att de framtida ekonomiska fördelarna som förväntas inflyta
från den immateriella tillgången kommer företaget tillhanda (IAS 38 p. 12). Det kan också
handla om att minska andras möjligheter att ta del av dessa fördelar. Enklaste sättet att visa på
kontroll är genom juridiska rättigheter, men detta är dock inget krav för att kontroll ska
föreligga utan det kan ske på andra sätt även om det kan bli svårare att bevisa (IAS 38 p. 12).
Det sista kriteriet, framtida ekonomiska fördelar, beskrivs i IAS 38 p. 17 och kan omfatta
“intäkter från försäljning av produkter eller tjänster, kostnadsbesparingar eller andra fördelar
av användandet av tillgången” (IAS 38 p. 17).
För att en immateriell tillgång ska få redovisas i balansräkningen är det första kravet att
tillgången uppfyller de definitioner som finns beskrivna i IAS 38 p. 8-17, men tillgången
måste också uppfylla två andra kriterier som redogörs för i IAS 38 p. 21-23. Det första
kriteriet innebär att det måste vara sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som härrör
från tillgången kommer tilldelas företaget. Vidare måste anskaffningsvärdet kunna beräknas
på ett tillförlitligt sätt (IAS 38 p. 21). När alla genomgångna kriterier är uppfyllda får den
immateriella tillgången redovisas i balansräkningen och ska vid det första
redovisningstillfället värderas till anskaffningsvärdet (IAS 38 p. 24). Skulle det dock vara så
att dessa kriterier inte tillgodoses måste utgifterna kostnadsföras när de uppkommer (IAS 38
p. 68).
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Efter det första redovisningstillfället har företag möjlighet att välja mellan två
redovisningsprinciper, anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden (IAS 38 p. 72).
Om företag väljer att tillämpa anskaffningsvärdemetoden ska de fortsätta att värdera den
immateriella tillgången till anskaffningsvärdet men även dra av eventuella ackumulerade
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar (IAS 38 p. 74). Vidare behöver ett företag
fastställa vad tillgången har för nyttjandeperiod. I IAS 38 p. 88 framgår det att immateriella
tillgångar kan ha bestämda eller obestämda nyttjandeperioder. Om det inte finns någon tydlig
gräns för under vilken period som den immateriella tillgången kommer att inbringa företaget
nettotillgångar ska nyttjandeperioden för den tillgången ses som obestämbar. Går det däremot
att avgöra detta ska nyttjandeperioden vara bestämd och då måste företaget avgöra
nyttjandeperiodens längd (IAS 38 p. 88). I IAS 38 p. 90 går det att utläsa olika faktorer som
ett företag måste beakta när de ska bedöma den immateriella tillgångens nyttjandeperiod.
Vilken nyttjandeperiod som immateriella tillgångar får kommer att ha en avgörande betydelse
för hur företag ska behandla dem när det kommer till avskrivningar. Det är först när en
immateriell tillgång har en bestämd nyttjandeperiod som det är tillåtet att göra avskrivningar
(IAS 38 p. 89). De immateriella tillgångar som å andra sidan har en obestämbar
nyttjandeperiod får inte skrivas av (IAS 38 p. 107) men de ska testas för att se om det
föreligger ett nedskrivningsbehov i enlighet med IAS 36 (IAS 38 p. 108). Detta test ska göras
årligen eller så fort det finns indikationer som tyder på att det kan föreligga ett
nedskrivningsbehov (IAS 38 p. 108). Vidare ska immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod årligen prövas för att se om denna bedömning fortfarande är korrekt (IAS 38
p. 109).
Väljer företag däremot att använda sig av omvärderingsmetoden ska företaget efter det första
redovisningstillfället värdera tillgången till det verkliga värdet vid omvärderingstillfället med
avdrag för både eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar
(IAS 38 p. 75). Detta värde utgör sedan det omvärderade beloppet. För att kunna använda sig
av omvärderingsmetoden krävs det dock att det finns en aktiv marknad för den immateriella
tillgången (IAS 38 p. 75). En aktiv marknad definieras som “en marknad där transaktioner
med tillgången eller skulden äger rum med tillräcklig frekvens och volym för att ge
fortlöpande prisinformation” (IFRS 13 Bilaga A). För att en aktiv marknad ska föreligga för
immateriella tillgångar får de inte vara unika (IAS 38 p. 78). Detta bidrar till att det inte är så
vanligt med aktiva marknader för immateriella tillgångar (IAS 38 p. 78). Om det inte finns
någon aktiv marknad för tillgången måste den värderas till anskaffningsvärdet enligt
anskaffningsvärdemetoden (IAS 38 p. 81). För de immateriella tillgångar som får använda sig
av omvärderingsmetoden ska de uppkomna värdeökningarna redovisas i övrigt totalresultat
och ackumuleras under det egna kapitalet i omvärderingsreserven (IAS 38 p. 85). När det
däremot kommer till värdeminskningar ska de redovisas i resultatet (IAS 38 p. 86).
Undantaget är dock om det sedan innan finns värdeökningar i övrigt totalresultat, då ska
värdeminskningen först minska det övriga totalresultatet och omvärderingsreserven i eget
kapital och den överblivna delen minskar resultatet (IAS 38 p. 86). Motsvarande råder om det
sedan tidigare finns en värdeminskning redovisad och det vid omvärderingstillfället föreligger
en värdeökning, då ska värdeökningen först redovisas i resultatet för att täcka den tidigare
värdeminskningen och sedan öka det övriga totalresultatet och omvärderingsreserven i eget
kapital (IAS 38 p. 85).
3.3.3 IFRS 5 Anläggningstillgångar
avvecklande verksamheter

som
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innehas

för

försäljning

och

IFRS 5 tillhandahåller vägledning om hur anläggningstillgångar klassificerade som att de
innehas för försäljning ska redovisas samt hur företag ska upplysa om avvecklade
verksamheter (IFRS 5 p. 1). Denna standards klassificerings- och redovisningskrav omfattar
alla redovisade anläggningstillgångar i verksamheten (IFRS 5 p. 2), där anläggningstillgångar
avser alla de tillgångar som inte räknas till omsättningstillgångar (IFRS 5 bilaga A). För att
räknas som en anläggningstillgång ska inte avsikten vara att realisera, sälja eller förbruka den
under företagets normala verksamhetscykel. Vidare ska inte tillgången innehas uteslutande för
handel eller förväntas realiseras inom 12 månader. Den ska inte heller utgöras av likvida
medel som definierat i IAS 7. Möjligheten att räknas som anläggningstillgång finns dock för
de likvida medel som förvisso uppfyller definitionen i IAS 7 men som omfattas av särskilda
restriktioner gällande byte. Likvida medel som definierat i IAS 7 kan även räknas som
anläggningstillgångar om dess syfte är att reglera en skuld i framtiden, där tidsramen för
denna reglering är minst 12 månader framåt i tiden (IFRS 5 bilaga A definitioner). De
uppställda värderingskraven omfattar dock inte alla slags tillgångar av denna natur (IFRS 5 p.
2). Undantagen ställs upp i IFRS 5 p. 4 och inkluderar bland annat finansiella tillgångar där
istället IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IFRS 5 p. 4c) tillämpas.
Klassificering som en anläggningstillgång som innehas för försäljning ska ske då det
redovisade värdet på tillgången huvudsakligen kommer att återvinnas genom försäljning och
inte genom fortlöpande användning (IFRS 5 p. 6). I IFRS 5 p. 7 specificeras detta då
klassificering endast tillåts ske i de fall då tillgången är tillgänglig för omedelbar försäljning i
nuvarande skick samt där tillgången underordnas sådana villkor som kan anses vara normala
och sedvanliga vid försäljning av dessa slags tillgångar. Ett annat krav för att en tillgång ska
kunna klassificeras som en anläggningstillgång som innehas för försäljning är att det måste
vara mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. IFRS 5 p. 8 reder ut vad detta innebär.
En potentiell försäljning som anses ha hög sannolikhet att inträffa betraktas enligt denna
standard finnas om ett beslut om en försäljning har fattats på behörig nivå i företagsledningen.
Ett aktivt sökande efter en köpare och ett fullbordande av försäljningen måste ha inletts.
Marknadsföringen av tillgången ska ske till ett pris som är rimligt i förhållande till dess
verkliga värde och en försäljning ska förväntas komma till stånd och kunna redovisas senast
ett år från klassificeringspunkten, kallad ettårskravet i löpande texten, med några undantag
som specificeras i IFRS 5 p. 9. Nyförvärvade tillgångar tillåts att klassificeras som
anläggningstillgångar som innehas för handel förutsatt att syftet med förvärvet uteslutande är
att senare avyttra den och om ettårskravet i IFRS 5 p. 8 är uppfyllt (IFRS 5 p. 11). Det ska
också vara mycket troligt att även de resterande villkoren i punkt 7 och 8 kommer att
uppfyllas inom kort, vilket vanligtvis innebär att de ska ha uppfyllts inom 3 månader (IFRS 5
p. 11).
Vid värdering av de anläggningstillgångar som uppfyllt de uppställda klassificeringskraven
kräver IFRS 5 p. 15 att tillgången ska värderas till det lägsta av det redovisade och det
verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. Det redovisade värdet för tillgången
ska bestämmas precis innan den klassificeras som anläggningstillgångar som innehas för
handel och detta ska ske i enlighet med tillämpbara standarder (IFRS 5 p. 18). I de fall där
tillgången har tillåtits att klassificeras som en anläggningstillgång som innehas för handel men
inte uppfyller ettårsregeln ska försäljningskostnaderna värderas till dess nuvärde (IFRS 5 p.
17).
Eventuella avskrivningar av dessa tillgångar ska, förutsatt att de uppfyller
klassificeringskraven, upphöra (IFRS 5 p.1a). Nedskrivning ska ske om det redovisade värdet
överstiger det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader där
nedskrivningsbeloppet motsvarar differensen dem emellan. Vidare ska nedskrivningen
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redovisas som en förlust i företaget (IFRS 5 p. 20). Om istället tillgångens verkliga värde efter
avdrag för försäljningskostnader överstiger det redovisade värdet kommer en vinst att
redovisas. Dock får inte vinsten överstiga de ackumulerade nedskrivningar som redovisats
(IFRS 5 p. 21).
I rapporten över finansiell ställning ska anläggningstillgångar som innehas för försäljning
särredovisas (IFRS 5 p. 38). Vidare ska företag i noterna lämna upplysningar om
anläggningstillgången, beskriva den förväntade försäljningen eller, i de fall ingen försäljning
fastslagits, de omständigheter som kommer att leda fram till den förväntade försäljningen
samt det förväntade tillvägagångssättet och tidpunkten för samma försäljning (IFRS 5 p. 41ab). Vidare kräver IFRS 5 p. 41c att företag lämnar upplysningar om värdeförändringar som
beskrivs i IFRS 5 p. 20-22 såvida dessa inte särredovisas i rapporten över totalresultat.
3.3.4 IAS 2 Varulager
IAS 2 behandlar hur varulager ska redovisas, där begreppet varor i lager definieras som
tillgångar som antingen är avsedda för försäljning i den löpande verksamheten (IAS 2 p. 6a),
tillgångar som är under tillverkning av sådan försäljning eller tillgångar i form av material
(IAS 2 p. 6b) och förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid
tillhandahållande av tjänster (IAS 2 p. 6c). Standarden menar att den viktigaste frågan
gällande detta är att bestämma hur anskaffningsvärdet ska redovisas fram tills dess att en
motsvarande intäkt har redovisats. Denna standard ger klarhet i hur detta värde fastställs och
visar även hur samma värde senare kostnadsförs, där kostnadsmomentet också tar hänsyn till
eventuella nedskrivningar till nettoförsäljningsvärdet (IAS 2 p. 1) Nettoförsäljningsvärdet
definieras som: “det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag
för uppskattade kostnader för färdigställande och uppskattade kostnader som är nödvändiga
för att åstadkomma en försäljning” (IAS 6 p. 6). IAS 2 ska tillämpas på alla varulager med
vissa undantag (IAS 2 p. 2), däribland finansiella instrument som omfattas av IAS 32 och IAS
39 (IAS 2 p. 2b).
Värderingen av varulager ska ske till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet
(IAS 2 p. 9). Anskaffningsvärdet ska enligt IAS 2 p. 10 inkludera alla varans inköps- och
tillverkningskostnader. Även andra kostnader som har bidragit till varans nuvarande plats och
skick ska ingå i anskaffningsvärdet (IAS 2 p. 10). I IAS 2 p. 16 redogörs det för kostnader
som däremot inte får ingå i anskaffningsvärdet utan som ska kostnadsföras i den period som
de uppkommer. Det finns olika sätt att beräkna anskaffningsvärdet för lagret. För de företag
som har “varor som vanligen inte är utbytbara, samt för varor och tjänster som producerats för
och hålls åtskilda för särskilda projekt” ska specifika kostnader kopplas till identifierade
artiklar i lagret (IAS 2 p. 23-24). Annars är de tillgängliga beräkningsmetoderna först in, först
ut - metoden (FIFU) eller vägda genomsnittspriser (IAS 2 p. 25). FIFU-metoden grundar sig i
tanken att de varor som ett företag köper in alternativt tillverkar först är också de varor som
kommer att säljas först. Med hjälp av detta tankesätt görs antagandet att de varor som finns
kvar på lagret vid räkenskapsårets slut också är de varor som företaget köpte in respektive
tillverkade sist (IAS 2 p. 27). Det är med andra ord anskaffningsvärdet för de senast inköpta
eller tillverkade varorna som lagervärderingen har sin utgångspunkt i. Under den andra
beräkningsmetoden för anskaffningsvärdet råder ett annat tankesätt som innebär att företaget
ska beräkna ett vägt genomsnittligt anskaffningsvärde för varorna kvar i lagret (IAS 2 p. 27).
Detta görs genom att addera anskaffningsvärdet för lagret som fanns vid räkenskapsårets
början med de anskaffningsvärden som tillkommer under perioden. Sedan divideras denna
summa med antalet inköp eller tillverkningar som har skett under räkenskapsåret (IAS 2 p.
27). När företag har bestämt vilken av dessa två beräkningsmetoder de ska tillämpa måste de
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använda den för alla varor som har likartad beskaffenhet och likartat användningsområde
(IAS 2 p. 25).
För att kunna avgöra värdet på lagret måste företag också beakta lagrets
nettoförsäljningsvärde (IAS 2 p. 9), vilket utgörs av “det uppskattade försäljningspriset i den
löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och
uppskattade kostnader som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning” (IAS 2 p. 6).
Anledningen till detta är för att lagervärderingen grundar sig på uppfattningen att ett lager inte
ska värderas till mer än vad det kan säljas för eller värdet på dess framtida utnyttjande (IAS 2
p. 28). När företag ska uppskatta lagrets nettoförsäljningsvärde görs det vanligen för varje
vara (IAS 2 p.29) och då genom att bedöma de mest tillförlitliga uppgifter som finns vid
uppskattningstillfället (IAS 2 p.30).
Om nettoförsäljningsvärdet är det lägsta värdet för lagret kommer det att ske en nedskrivning
och denna nedskrivning kommer då att öka kostnaden för sålda varor precis som en
varuförsäljning kommer att göra (IAS 2 p. 34). Kostnaderna tas upp i den period som de är
kopplade till. I de fall som det sker en värdeökning av lagret kommer detta att få motsatt
effekt eftersom värdeökningen kommer att minska kostnaden för sålda varor (IAS 2 p. 34).
3.3.5 IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd
I IAS 20 redogörs det för hur statliga bidrag ska redovisas samt vilka typer av upplysningar
som ska lämnas (IAS 20 p. 1). Utöver detta beskriver standarden vad för upplysningar som
också krävs när det rör sig om andra former av statligt stöd än statligt bidrag (IAS 20 p. 1).
Vad är det för slag av statligt stöd som räknas som statligt bidrag? Enligt definitionen i IAS
20 p. 3 är ett statligt bidrag när staten överför en resurs till ett företag som i gengäld måste
uppfylla eller har uppfyllt särskilda villkor gällande sin verksamhet. Det ska dock poängteras
att det måste gå att fastställa ett värde på det statliga stödet samt avskilja det från företagets
ordinarie affärsverksamhet för att det statliga stödet ska täckas in av det statliga bidragets
definition (se IAS 20 p. 3).
För att ett statligt bidrag ska kunna redovisas i de finansiella rapporterna måste två krav vara
uppfyllda (IAS 20 p. 7). För det första måste företag med säkerhet kunna påvisa att de
kommer uppfylla statens specificerade villkor. För det andra måste företag också på ett
tillförlitligt sätt kunna visa att de faktiskt kommer erhålla bidraget (IAS 20 p. 7). Det räcker
inte med att ett av kraven är uppfyllda för att redovisning av statligt bidrag i de finansiella
rapporterna ska vara tillåtet. Exempelvis är inte företags erhållande av bidrag i sig en garanti
för att villkoren faktiskt kommer att förverkligas (IAS 20 p. 8).
Ett statligt bidrag kan tilldelas på olika sätt, antingen kontant eller som en minskning av
skulden till staten (IAS 20 p. 9). Vidare kan de ha olika karaktärer i form av monetär och
icke-monetär (IAS 20 p. 7, 23). Bidrag som inte har monetär karaktär utgörs istället av ickemonetära tillgångar som exempelvis mark eller andra former av resurser som är till nytta för
företaget i fråga (IAS 20 p. 23). När ett värde för den icke-monetära tillgången ska fastställas
används det verkliga värdet. Detta värde ska sedan användas både för redovisningen av
tillgången och redovisningen av bidraget. Företag kan ibland också värdera bidraget och
tillgången till en symbolisk summa istället för det verkliga värdet (IAS 20 p. 23).
När ett statligt bidrag är hänförligt till tillgångar kan bidraget redovisas på två sätt i
balansräkningen (IAS 20 p. 24). Detta gäller även icke-monetära bidrag som redovisas till
verkligt värde. Ett redovisningsalternativ är att ta upp bidraget som en förutbetald intäkt i
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balansräkningen och ett annat är att reducera tillgångens redovisade värde med det erhållna
bidraget i balansräkningen (IAS 20 p. 24). Om företag väljer att tillämpa det första
redovisningsalternativet kommer den förutbetalda intäkten att redovisas i resultatet på ett
systematiskt sätt baserat på tillgångens nyttjandeperiod (IAS 20 p. 26). Skulle däremot det
andra redovisningsalternativet väljas kommer bidraget att påverka resultatet på ett
systematiskt sätt i form av lägre avskrivningar under den avskrivningsbara tillgångens
nyttjandeperiod (IAS 20 p 27).
Statliga bidrag kan också vara hänförliga till intäkter och redovisas då som en del av
resultatet. Det finns även här två tillåtna metoder, varav den första är att redovisa bidraget
“separat eller under en allmän rubrik som “övriga intäkter” “ (IAS 20 p. 29). I den andra
metoden ska det statliga bidraget dras av vid redovisningen av motsvarande kostnader (IAS
20 p. 29). Enligt IAS 20 p. 31 är båda dessa metoder acceptabla. För att få en full förståelse
för de finansiella rapporterna kan det vara behövligt att företag lämnar upplysningar om
bidraget (IAS 20 p. 31).
3.3.6 IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
IAS 37 ska tillämpas av alla företag som redovisar avsättningar (IAS 37 p. 1), vilka skiljs från
andra skulder då det råder osäkerhet gällande deras förfallotidpunkt eller belopp (IAS 37 p.
11). Detta framkommer i IAS 37 p. 10 som beskriver en avsättning som “en skuld som är
oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp”. Vidare definieras skuld i denna standard som
“en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars reglering förväntas
medföra ett utflöde från företaget av resurser som utgör ekonomiska fördelar” (IAS 37 p. 10).
I den finansiella rapporten redovisas endast en avsättning om tre kriterier är uppfyllda (IAS 37
p. 14). För det första måste företaget ha en befintlig förpliktelse av legal eller informell
karaktär (IAS 37 p. 14a) där den legala förpliktelsen har sin grund i kontrakt, lagstiftning eller
annan laglig grund. Den informella förpliktelsen uppstår om företag genom vissa handlingar
ikläder sig vissa skyldigheter som leder fram till att “en välgrundad förväntan” skapas hos
externa parter om att dessa skyldigheter ska fullgöras. Handlingar som kan ligga till grund för
uppkomsten av en informell förpliktelse är om företag genom “etablerad praxis,
offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt utförligt aktuellt uttalande visat att de påtar sig
vissa skyldigheter” (IAS 37 p. 10). Det andra kriteriet för att få redovisa avsättningar är att det
måste vara sannolikt att det kommer att ske ett utflöde av resurser vid regleringen av den
befintliga förpliktelsen (IAS 37 p. 14b). Sannolikhetskriteriet avser både utflödet samt
regleringen av förpliktelsen och innebär att det ska vara mer troligt än inte att dessa två
händelser kommer att inträffa (IAS 37 p. 23). Slutligen måste en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kunna göras (IAS 37 p. 14c). Detta sker genom att företag fastställer ett intervall
inom vilket beloppet kan tänkas uppgå till. Utifrån detta intervall kan sedan en uppskattning
av beloppet göras (IAS 37 p. 25). IAS 37 p. 25 menar att det i de flesta fall är möjligt att göra
en tillförlitlig uppskattning av beloppet.
Om dessa tre kriterier uppfylls ska alltså en avsättning redovisas i den finansiella rapporten
(IAS 37 p. 14) där värdering ska ske enligt bästa uppskattning av det belopp som krävs för att
reglera förpliktelsen (IAS 37 p. 36). Om en avsättning inte möter dessa krav för att redovisas
som avsättning ska företaget betrakta denna som en eventualförpliktelse (IAS 37 p. 12). I
detta fall ska upplysningar lämnas om inte sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst
liten (IAS 37 p. 28; IAS 37 p. 86).
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3.4 Teori om skillnader i internationell redovisning
De senaste åren har länder gemensamt försökt att konvergera redovisningsstandarder. Trots
detta kvarstår fortfarande många skillnader i både redovisningspraxis och i
redovisningsreglering (Leuz 2010 s 229). Det faktum att redovisningspraxis skiljer sig åt på
internationell nivå är något som Doupnik och Perera (2015 s. 23) bekräftar då företag
redovisar samma ekonomiska händelse på olika sätt. Författarna (2015 s. 23) exemplifierar
detta genom att ställa europeisk och amerikansk värdering mot varandra gällande
anläggningstillgångar, där företag i Europa tillåts att värdera till både anskaffningsvärdet och
verkligt värde. Denna möjlighet saknas i USA där det endast är tillåtet att använda
anskaffningsvärdet (Doupnik & Perera 2015 s. 23). Även för börsnoterade företag som följer
det gemensamma regelverket IFRS finns skillnader i internationell redovisningspraxis, vilket
kan tänkas ta sig i uttryck att nationella redovisningstraditioner lyser igenom. Några
anledningar som ligger bakom detta är enligt Nobes (2006 s. 342) att länder har olika
finansieringssystem, lagar och skatteregler. En annan anledning som bidrar till att nationella
redovisningstraditioner kan finnas under IFRS är att länder generellt är långsamma på att
anpassa sitt redovisningssätt till de nya reglerna (Nobes 2006 s. 243). De nationella
redovisningstraditionerna kan också leva kvar på önskan av redovisningsprofessionen och
användarna som en följd av att de inte vill att redovisningen ska förändras (Nobes 2006 s.
243). I det stora hela pekar Nobes (2014 s. 31) på att den största orsaken till att det finns
internationella redovisningsskillnader är att syftet med den finansiella rapporteringen skiljer
sig åt. Syftet har sitt ursprung i vilket finansieringssystem som finns i landet (2014 s. 31) och
finansieringssystemet har i sin tur sitt ursprung i landets kultur (Nobes 1998 s. 177). Nobes
(1998 s. 175) lyfter att kulturen kan ta över andra faktorer i de länder som tidigare varit
kolonier då dessa tar över kolonisatörernas praxis.
3.4.1 Finansieringssystem
Vad ett land har för finansieringssystem är en relevant fråga att ställa om man strävar efter att
klassificera länder i olika redovisningspraxis eftersom ett lands finansieringssystem kommer
att påverka syftet med den finansiella rapporteringen (Nobes 2014 s. 31). Nedan presenteras
därför kortfattat de olika typerna av finansieringssystem som kan finnas i olika länder.
3.4.1.1 Finansieringssystem och behovet från intressenterna
Nobes (1998 s. 167) delar själv upp finansieringssystemen i fyra olika grupper beroende på
hur de erhåller finansiering. Författaren pekar ut två av dessa som mer vanliga än de två
andra: en stark respektive svag finansiering från kapitalmarknaden (Nobes 1998 s. 167). En
svag finansiering från kapitalmarknaden kommer troligen att leda till en kontinental
redovisning (Nobes 1998 s. 169) medan en stark finansiering troligen kommer att resultera i
en anglosaxisk redovisning (Nobes 1998 s. 169; Hoarau 1995 s. 223).
De länder med svag finansiering från kapitalmarknaden karaktäriseras av att ha en stor andel
företag där huvudsaklig finansiering sker via lån från närstående (Nobes 2014 s. 32).
Närstående innefattar alla de finansiärer som har en långvarig relation med företaget och kan
exempelvis vara banker, myndigheter, medlemmar i ägarfamiljen eller andra företag. De har
ofta tillgång till privat redovisningsinformation som inte någon utanför företaget har. Behovet
av finansiella rapporter är därför mindre än behovet som finns hos utomstående (Nobes 1998
s. 167). Därmed kommer finansiärerna inte att efterfråga offentligt redovisade finansiella
rapporter och de kommer inte heller att kräva extern revision (Nobes 2014 s. 32).
De länder med en stark finansiering från kapitalmarknaden har viktiga och etablerade
aktiemarknader där finansiering i huvudsak sker genom investeringar från utomstående
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(Nobes 2014 s. 32). Som utomstående räknas de finansiärer vars kontakt med företaget är
begränsad. Det kan bland annat vara fråga om en privat ägare eller ett investeringsföretag där
det gemensamma draget är att insyn i företagets verksamhet saknas (Nobes 2014 s. 31).
Efterfrågan på redovisning och extern revision är därför stark i dessa länder (Nobes 1998 s.
167).
Slutligen beskrivs de två mindre vanliga finansieringssystemen. I category III-systems äger
närstående majoriteten av aktierna i företag. Denna situation finns i Japan där det finns många
börsnoterade företag vars aktier till stor del ägs av banker och andra företag (Nobes 1998 s.
167). Nobes (1998 s. 167) beskriver att finansiering i category II-systems främst sker genom
lån från utomstående. Detta system menar författaren (1998 s. 167) är rimligt men ovanligt att
observera i verkligheten.
3.4.2 Syftet
Utgivarna av finansiella rapporter kommer alltså att möta olika behov beroende på vilket
finansieringssystem som finns i landet. Ett land där huvudsaklig finansiering sker genom lån
från närstående kommer troligen att ha en kontinental redovisningstradition där syftet med
den finansiella rapporteringen är att skydda långivarna. Detta kommer till uttryck genom att
vinster beräknas på en mer försiktig och tillförlitlig basis (Nobes 1998 s. 169). Vidare
uttrycker Smith (2006 s. 87) att försiktighet i redovisningen innebär att tillgångar ska tas upp
till det lägsta tillåtna värdet vid värdering medan skulder ska värderas till det högsta. Som
tidigare nämnts kommer dessa länder troligen att inneha en kontinental redovisningstradition
(Nobes 1998 s. 169). I och med den svaga externa finansieringen kommer även en mindre
mängd information att redovisas i förhållande till den finansiella rapporten (Nobes 1998 s.
169).
Den finansiella informationen i ett land där med stark finansiering från kapitalmarknaden har
troligen en anglosaxisk redovisningstradition (Nobes 1998 s. 169; Hoarau 1995 s. 223). Syftet
med den finansiella rapporteringen i dessa länder är att tillfredsställa investerarnas
informationsbehov (Nobes 2014 s. 32) och hjälpa dem att fatta goda ekonomiska beslut
(Lhaopadchan 2010 s. 122; Nobes 1998 s. 169). Exempel på hur detta syfte skulle kunna
formuleras finns enligt Nobes (2014 s. 32) i IASBs, USAs, Storbritanniens och Australiens
föreställningsramar. I dessa föreställningsramar slås det fast att målet med den finansiella
rapporteringen är att rapportera den finansiella prestationen och tillhandahålla uppskattningar
gällande framtida kassaflöden till relativt sofistikerade användare. På grund av syftet, att
tillfredsställa investerarnas informationsbehov, tenderar den finansiella rapporten att innehålla
relativt mer information jämfört med vad den kontinentala redovisningen gör (Nobes 1998 s.
169). I den anglosaxiska redovisningen eftersträvas vidare en true and fair view
(Lhaopadchan 2010 s. 122) vilket Smith (2006 s. 68) definierar som “en rättvisande bild av
verkligheten”. Detta synsätt innebär enligt den anglosaxiska traditionen att det är godtagbart
att avvika från lagar och regler om det bidrar till en mer rättvisande bild av verkligheten
(Smith 2006 s. 70). Smith (2006 s. 68) poängterar dock att den anglosaxiska redovisningen
inte alltid lever upp till dess mål att redovisa en rättvisande bild. Enligt honom är
begreppsdefinitionen påverkad av hur revisorer och andra aktörer med kommersiella intressen
uppfattar begreppet.
3.4.3 Rättstraditioner
Andra författare lyfter det legala systemets påverkan på redovisningspraxisen i ett land (Jaggi
& Low 2000 s. 495; Hoarau 1995 s. 223). Jaggi och Low (2000 s. 516) menar att det legala
systemet i ett land kommer att ha en stor påverkan på hur den finansiella informationen ser ut.
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Förutom att påverka redovisningspraxisen slår även La Porta, Lopez-de-Silanes och Schleifer
(1998 s. 1151) fast att rättstraditioner påverkar vilka rättigheter aktieägare och långivare har.
3.4.3.1 Common law
Rättstraditionen common law har ett starkt samband med den anglosaxiska
redovisningstraditionen (Nobes 2014 s. 35; Hoarau 1995 s. 223). Rättstraditionen
karaktäriseras av att ha relativt lite lagstiftning där det istället är upp till domstolsväsendet att
bygga rättspraxis genom att följa tidigare domars avgöranden och skapa rättsprejudikat
(Nobes 1992 s. 4). Smith (2006 s. 70) lyfter å andra sidan att revisionsprofessionens
inflytande i den anglosaxiska redovisningen har resulterat i att det är fler detaljstyrda regler än
förväntat. Anledningen till detta är revisorernas rädsla för att bli stämda och
skadeståndsskyldiga till följd av bristfälliga revisionsbedömningar. Enligt La Porta, Lopez-deSilanes och Schleifer (1998 s. 1151) tenderar lagstiftningen i ett common law-land att verka
som ett skydd för investerarna. Företag i common law-länder har även observerats lämna
relativt mer upplysningar i sina finansiella rapporter än vad andra företag gör (Jaggi och Low
2000 s. 516). Traditionen har sin grund i engelsk lag (La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer
2008 s. 286) och England är ett av de områden som har denna typ av system. Common lawtraditionen är också vanlig i de länder som i historien varit starkt influerade av England,
exempelvis USA, Kanada, Australien, Irland och Nya Zeeland. Även Wales räknas in som en
region vars rättssystem kategoriseras som common law (Deegan & Unerman 2011 s. 142).
Historiskt sett har avsaknaden av lagstiftning i den finansiella redovisningen resulterat i en
praxis som har utvecklats genom professionell bedömning hos revisorer och de faktiska
utförarna av redovisningen (Deegan & Unerman 2011 s. 142).
3.4.3.2 Codified law
Rättstraditionen codified law, som har en stark koppling till kontinental redovisningstradition
(Nobes 2014 s. 35), beskrivs å andra sidan som ett system där det finns relativt fler
detaljstyrda lagar (Nobes 1992 s. 4) och där lagstiftningen täcker de flesta tänkbara situationer
som kan uppkomma i vardagslivet. Smith (2006 ss. 68-69) lyfter dock att den kontinentala
traditionen ger relativt mer vägledning angående formen på redovisningshandlingarna.
Exempelvis finns det klara riktlinjer för hur olika poster ska beskrivas och vilken
ordningsföljd som gäller för balans- och resultaträkningar. När det kommer till värdering
tillhandahåller lagarna däremot inte någon tydlig vägledning (Smith 2006 s. 69).
Rättstraditionen är från början romersk och länder som har denna typ av system är bland annat
Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Portugal och Spanien samt tidigare kolonier till dessa.
Även de skandinaviska länderna räknas hit (Deegan & Unerman 2011 s. 142). La Porta,
Lopez-de-Silanes och Schleifer (1998 s. 1151) gör en uppdelning i fransk, tysk och
skandinavisk codified law. Författarna drar slutsatsen att den franska codified law-traditionen
vid en jämförelse med de två andra underklasserna samt common law-traditionen genom sin
uppbyggnad är sämst på att skydda investerarna medan de två andra underklasserna är bättre.
Investerarna skyddas dock bäst under common law-lagstiftningen (La Porta, Lopez-de-Silanes
& Schleifer 1998 s. 1151).
3.4.4 Anglosaxiska och kontinentala särdrag
Den anglosaxiska och kontinentala redovisningen skiljer sig inte bara åt gällande
informationsutlämnande. Lhaopadchan (2010 s. 122) ställer den anglosaxiska och
kontinentala redovisningen mot varandra gällande hur företag som följer nationella regelverk
tidigare behandlade immateriella tillgångar. Författaren menar att internationella jämförelser
dem emellan var svåra att göra och att skillnaderna i tillgångsredovisningen var märkvärda
även på de mest grundläggande nivåerna:
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Indeed, one of the main and most fundamental differences between the AngloSaxon and continental approaches that limited international comparability
concerned the very concept, definition and valuation of an asset!
(Lhaopadchan 2010 s. 122).
Just gällande värderingen anses verkligt värde ha sitt ursprung i den anglosaxiska
redovisningen (Botzem & Quack 2009 s. 991; Lhaopadchan 2010 s. 122) medan värdering till
anskaffningsvärde anses vara en central del i de kontinentala ländernas redovisning (Fasan,
Fiori & Tiscini 2014 s. 17). Smith (2006 s. 69) skriver att den kontinentala redovisningen
tillåter värdering inom ett intervall, då lagen inte tillhandahåller ett specifikt värde.
Värderingsintervallet utgörs av ett tak och ett golv där bolags- och skattelagstiftningen sätter
ett högsta respektive ett lägsta värde. Detta har i praktiken resulterat i att skattelagstiftningen
styr redovisningen eftersom företag tenderar att välja det lägsta tillåtna värdet för att
senarelägga sina skattebetalningar (Smith 2006 s. 69). Just gällande skatt skriver Hoarau
(1995 s. 223) att dess koppling till kontinental redovisning är stark, även om denna koppling
varierar i grad beroende på vilket land som det handlar om. Även Nobes (1998 s. 168) kopplar
samman skatt med kontinental redovisningstradition, vilket framgår i författarens tabell (se
1998 s. 168) under transaktionen Provisions for depreciation and pensions, där kontinentala
redovisningstraditionen kommer att redovisa transaktionen i enlighet med rådande
skatteregler. Företag som däremot redovisar enligt det anglosaxiska systemet kommer att
avvika från rådande skatteregler (Nobes 1998 s. 168). En annan transaktion som Nobes (se
1998 s. 168 tabell 4) behandlar är Unsettled currency gains. I den anglosaxiska redovisningen
ses denna som en intäkt, medan den kontinentala redovisningen inte tar upp denna transaktion
i resultaträkningen. Om intäkten skulle redovisas överhuvudtaget vid det här tillfället skulle
den behandlas som uppskjuten (Nobes 1998 s. 168). Ytterligare en skillnad som illustreras är
att resultaträkningen i de två redovisningssystemen är uppbyggda på olika sätt (se Nobes 1998
s. 168 tabell 4). I den anglosaxiska redovisningen är den konstruerad utifrån funktion (Nobes
1998 s. 168; Hoarau 1995 s. 227) alternativt syfte (Hoarau 1995 s. 227), medan den
kontinentala resultaträkningen redovisar intäkter utifrån kostnadernas ursprung. Nobes (se
1998 s. 168 tabell 4) exemplifierar detta med lön till personal, som i det kontinentala systemet
endast redovisas i en lönepost medan kunskap om lönens ursprung är nödvändig information
innan redovisning kan göras i det anglosaxiska systemet (Nobes 1998 s. 168). Vidare belyser
Hoarau (1995 s. 227) att även balansräkningens uppbyggnad skiljer sig åt mellan systemen.
Den anglosaxiska redovisningen gör en uppdelning av skulderna med utgångspunkt i deras
förfallodag vilket innebär att skulder med lång respektive kort förfallodag redovisas separat.
3.4.5 Gruppindelning i anglosaxisk och kontinental redovisningstradition
Under åren har det gjorts ett flertal försök att gruppera länder utifrån redovisningspraxis (Nair
& Frank 1980 s. 448; Nobes 1983 s. 7; Doupnik & Salter 1993 ss. 52-53; Leuz 2010 s. 252).
Denna gruppering innebär att länder med liknande sätt att redovisa transaktioner tillsammans
bildar en grupp vars karaktäristika särskiljer sig från andra länder (Nobes 1983 s. 1). Nair och
Frank (1980 s. 449) visar att länders gruppindelning har ett starkt samband med ekonomiska
och kulturella variabler. Författarna (1980 s. 448) lyfter vidare att gruppsammansättningen
kommer att variera beroende på om det är värderings- eller upplysningspraxis som ligger till
grund för gruppering. Detta är något som Nobes klassificeringsmodell beaktar då den endast
klassificerar länder utifrån den mätnings- och värderingspraxis som råder i landet (Nobes
1983 s. 5). Nobes (1983 s. 7) klassificeringsmodell särskiljer sig genom att inkludera en
hierarki som illustrerar distansen mellan olika grupperingar. I vissa fall kan det exempelvis
finnas argument för att Storbritannien och USA ska grupperas i olika grupper på grund av
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deras särskiljande drag. Vid en jämförelse framgår det dock att USA och Storbritannien har
mer gemensamt än vad något av länderna har med kontinentala Europa, vilket motiverar
grupperingen (Nobes 1983 s. 6). Vidare grundar sig Nobes (1983 s. 6) ursprungliga
klassificeringsmodell endast på 14 utvecklade västerländska länder medan den
vidareutvecklade modellen har utökats till att klassificera 37 länder (Nobes 1992 s. 126).
Klassificeringsmodellen är influerad av Carl von Linnés klassificering av levande ting
(Roberts 1995 s. 645) och baseras på länders utveckling och bakgrundsfaktorer (Nobes 1983
ss. 6, 8, 15). I enlighet med biologin skulle därför länders redovisningspraxis tänkas vara
beroende av dess härkomst vilket innebär att länder med samma ursprung delar samma
redovisningspraxis. Detta resonemang leder fram till slutsatsen att dessa länder kommer att ha
likvärdiga bakgrundsfaktorer i fråga om exempelvis ägarstruktur och lagstiftning (Nobes 1992
s. 91).
Nobes (1983 s. 7) klassificeringsmodell presenterar på den högsta nivån två klasser vilka
också kan betrakras som grupper. Gruppen mikro är hänförlig till den anglosaxiska
redovisningstraditionen och gruppen makro till den kontinentala redovisningstraditionen
(Doupnik & Perera 2015 s. 35). I nästa skede delas de två grupperna upp i undergrupper. I den
anglosaxiska gruppen finns det två olika undergrupper där den första baseras på
företagsekonomi och redovisningsteori medan den andra har ett brittiskt ursprung och baseras
på företagspraxis (Nobes 1983 s. 7; Doupnik & Perera 2015 s. 35). I den första undergruppen
ingår endast Nederländerna. Anledningen till detta är att landet är svårt att gruppera
tillsammans med andra länder på grund av dess varierande praxis (Nobes 1992 s. 67). Den
andra undergruppen med brittiskt ursprung delas upp i ytterligare redovisningsfamiljer som
inspireras av olika redovisningspraxis. Första familjen är brittisk-inspirerad och hit räknas
Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och Australien. Den andra familjen är inspirerad av
amerikansk redovisningspraxis och utgörs av USA och Kanada (Nobes 1983 s. 7).
Den kontinentala gruppen består, liksom den anglosaxiska gruppen, av två olika
redovisningsfamiljer där den första familjens gemensamma drag främst är av statlig,
skattemässig och juridisk karaktär. Den andra familjen baseras på nationalekonomiska
principer och utgörs endast av Sverige (Nobes 1983 s. 7; Doupnik & Perera 2015 s. 35). På
samma sätt som hos de anglosaxiska delas även den första kontinentala undergruppen upp i
två redovisningsfamiljer där den ena familjens redovisning är starkt kopplad till skatt och
består av Italien, Frankrike, Belgien och Spanien. Den andra familjens redovisning är starkt
kopplad till lagstiftningen i landet och utgörs av Tyskland och Japan (Nobes 1983 s.7;
Doupnik & Perera 2015 s. 35).
Klassificeringsmodellen är empiriskt bevisad (Doupnik & Salter 1993 s. 56).
Gruppindelningen av de 14 inkluderade länderna i modellen har visat sig stämma till 100
procent (Doupnik & Salter 1993 s. 51) men när det kommer till antalet redovisningsfamiljer är
inte de empiriska resultaten lika tydliga. Nobes delar in redovisningspraxisen i sex
redovisningsfamiljer medan Doupnik och Salter (1993 s. 53) delar in den i nio. Trots detta
anser Doupnik och Salter (1993 s. 53) att Nobes klassificeringsmodell även på denna nivå i
hierarkin ger en bra bild av verkligheten (Doupnik & Salter 1993 s. 53).
Även Leuz (2010 s. 252) kom år 2010 fram till att redovisningspraxisen mellan länder
varierar och går att gruppera. Författaren menar vidare att det existerar institutionella
grupperingar runtom i världen (Leuz 2010 s. 252) och förutspår att grupperingar är ett
fenomen som kommer att bestå även i framtiden med hänsyn till de skilda karaktärsdrag som

- 30 -

råder mellan länders institutioner. Den klusterindelning som Leuz (2010 s. 244) har tagit
fram, utifrån redovisningspraxis och legala system, stämmer till viss del överens med Nobes
(1992 s. 127; 2008 s. 198) klassificeringsmodell. Den mest markanta skillnaden mellan dessa
två gruppindelningar är att Leuz (2010 s. 244) har tre grupper istället för två. Leuz (2010 s.
244, 245) har nämligen kommit fram till att länder med marknadsekonomier under utveckling
bildar en egen grupp. Detta bidrar till att de båda författarna grupperar vissa länder olika.
Några länder som inte tillhör Leuz (2010 s. 244) tredje kluster och som de båda författarna
ändå har grupperat olika är Danmark, Norge och Nederländerna.
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4

Empiri

4.1 Inledning
Nedan presenteras resultaten av den genomförda studien. Utifrån vår ställda forskningsfråga
kommer resultaten att presenteras utifrån en indelning i anglosaxisk respektive kontinental, en
gruppering som i första hand utgår från Nobes (1983; 1992b; 2008) klassificering i
anglosaxisk respektive kontinental redovisningstradition. Israel, som inte finns med i Nobes
klassificeringsmodell, har placerats i den anglosaxiska gruppen med hänvisning till de resultat
som presenteras i Leuzs (2010 s. 244) studie.

4.2 Urvalets sammansättning
Antalet företag som ingår i vårt urval uppgår till 64 stycken och är utspridda över 19 länder. I
tabell 4.1 Urvalets nationstillhörighet grupperade utefter redovisningstradition presenteras
urvalets fördelning mellan länderna samt vilken grupp länderna, och därmed företag i det
aktuella landet, befinner sig i.
Anglosaxiska
länder
Storbritannien
Kanada
Malaysia
Nederländerna
Norge
Irland
Danmark
Israel
Mexiko

Antal
13
5
3
3
2
2
2
1
1

Kontinentala
länder
Tyskland
Frankrike
Schweiz
Österrike
Sverige
Belgien
Brasilien
Japan
Luxemburg
Finland

32

Antal
10
6
4
3
2
2
2
1
1
1
32

Tabell 4. 1 Urvalets nationstillhörighet grupperade utefter redovisningstradition

Som framgår av tabell 4.1 är fördelningen mellan de två grupperna jämn. Det mest
representerade landet i den anglosaxiska gruppen är Storbritannien och i den kontinentala
gruppen är det Tyskland.

4.3 Upplysningar i årsredovisningen
Figur 4.1 Upplysningar rörande utsläppsrätter tillhandahåller information om hur stor andel
av respektive grupp som valt att lämna någon form av information rörande deras deltagande
på utsläppsmarknaden i de finansiella rapporterna.
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Andel av grupp

Upplysningar rörande
utsläppsrätter
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Anglosaxisk
Kontinental

Redovisar

Upplyser ej

Figur 4. 1 Upplysningar rörande utsläppsrätter

Det som framkommer i figur 4.1 är att den kontinentala gruppen är bättre på att redovisa kring
utsläppsrätter (jämför 25 procent mot 66 procent). Andelen som inte upplyst om utsläppsrätter
överhuvudtaget utgör 75 procent av den anglosaxiska samt 34 procent av den kontinentala
gruppen. Då vårt syfte med studien är att undersöka skillnader i redovisningen av
utsläppsrätter mellan grupperna kommer resterande del av kapitlet att utgå från de 25 procent
av de anglosaxiska företagen samt de 66 procent av de kontinentala företagen som redovisar
sina utsläppsrätter i den finansiella delen av årsredovisningen, det vill säga de företag som
finns representerade i stapeln redovisar.

4.4 Upplysningar i den finansiella rapporten
Nedan presenteras resultaten av de upplysningar som företag har lämnat i den finansiella
rapporten. Resultaten baseras, som nämnts ovan, endast på de 25 respektive 66 procent som
lämnat upplysningar om utsläppsrätter i de finansiella rapporterna I första delen presenteras
de resultat som påverkar balansräkningens tillgångssida och i den andra delen presenteras de
resultat som påverkar balansräkningens skuldsida. Slutligen kommer även resultat kopplade
till upplysningar i resultaträkningen att presenteras.
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4.4.1 Tillgångssidan
Ekonomisk händelse

Köpta

Gratis erhållna

Erkännande av
utsläppsrätter som
tillgång
Immateriell tillgång***
Lager***
Övriga tillgångar
Upplyser ej
Summa
Immateriell tillgång
Lager
Upplyser ej
Summa

Anglosaxisk st (%)

Kontinental st (%)

6 (67)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
8 (100*)
1 (13)
7 (88)
8 (100**)

10 (48)
5 (24)
8 (38)
21 (100*)
9 (43)
2 (10)
10 (48)
21 (100**)

*

Det förekommer dubbelräkning av företag i båda grupperna vilket gör att summeringen inte blir korrekt. Dessutom
tillämpas avrundning till närmaste heltal vilket också gör att summeringen inte blir korrekt.
** Avrundning gör att summeringen kan bli inkorrekt.
*** Dubbelräkning förekommer då tre företag har ett tudelat syfte med utsläppsrätterna

Tabell 4. 2 Klassificering av utsläppsrätter

Tabell 4.2 Klassificering av utsläppsrätter har delats upp i två olika ekonomiska händelser då
redovisningen av utsläppsrätter kan ske på olika sätt beroende på om rättigheten har köpts in
eller erhållits gratis. Den ekonomiska händelsen kan alltså styra redovisningen vilket har
motiverat oss att separera utsläppsrätterna åt. Både i den anglosaxiska och i den kontinentala
gruppen är det vanligt att klassificera de köpta utsläppsrätterna som immateriella tillgångar.
Klassificering till lager är dock mer förekommande i den kontinentala gruppen än i den
anglosaxiska. Vidare är det värt att poängtera att företagen som representeras i tabell 4.2 kan
inneha två olika klassificeringsmetoder för inköpta rättigheter och därmed kommer att
dubbelräknas. Det finns tre observerade fall där det förhåller sig på detta vis, ett anglosaxiskt
och två kontinentala. I alla observerade fall har företag klassificerat en del som immateriell
tillgång och en annan del som lager, där utsläppsrätterna klassificerade som lager har ett
handelssyfte och utsläppsrätterna klassificerade som immateriella tillgångar syftar till att
täcka upp för de utsläpp företaget haft under perioden. Företagen kan därmed anses ha ett
tudelat syfte.
Den mest frekvent använda metoden i båda fallen, och hos båda grupperna, är att klassificera
som immateriella tillgångar. När det kommer till de inköpta utsläppsrätterna tenderar den
anglosaxiska gruppen vid en jämförelse mellan grupperna att klassificera som immateriell
tillgång oftare. I den kontinentala gruppen, som överlag klassificerar utsläppsrätten i fler fall
än vad den anglosaxiska gruppen gör, är det en relativt jämn fördelning mellan klassificering
som lager och som immateriell tillgång.
Förutom de resultat som presenteras i tabell 4.2 finns det i den kontinentala gruppen två fall
där det inte har gått att utläsa vilken typ av ekonomisk händelse som avsetts när företag
upplyst om klassificering. Detta gäller ett företag som har klassificerat utsläppsrätter som
tillgångar, vilket inte förklarats närmare i årsredovisningen, samt ett företag som har uppgett
att de klassificerar utsläppsrätterna som immateriella tillgångar. Dessa två fall behandlas inte
närmare i detta avsnitt.
Tabell 4.3 Värdering av utsläppsrätter illustrerar hur utsläppsrätterna värderas.
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Ekonomisk händelse

Köpta

Gratis erhållna

Värdering av
tillgångar
Totalt som upplyser
om värdering
Anskaffningsvärde
Verkligt värde
Lägsta värdets princip
Ej redovisat
Summa
Anskaffningsvärde
Verkligt värde
Symbolisk summa
Ej redovisat
Summa

Anglosaxisk st (%)

Kontinental st (%)

8 (100)

17 (81)

8 (100)
8 (100*)
6 (75)
2 (25)
8 (100**)

12 (57)***
2 (10)***
1 (5)
8 (38)
21 (100*)
10 (48)
5 (24)
1 (5)
5 (24)
21 (100**)

*

Det förekommer dubbelräkning av företag i båda grupperna vilket gör att summeringen inte blir korrekt. Dessutom
tillämpas
avrundning
till
närmaste
heltal
vilket
också
gör
att
summeringen
inte
blir
korrekt.
** Avrundning gör att summeringen kan bli inkorrekt.
*** Dubbelräkning förekommer då fyra företag har ett tudelat syfte med utsläppsrätterna

Tabell 4. 3 Värdering av utsläppsrätter

Som framgår av tabell 4.3 är det vanligaste tillvägagångssättet i båda grupperna att värdera
utsläppsrätter till anskaffningsvärdet. I den anglosaxiska gruppen är detta det enda
observerade värderingssättet medan den kontinentala gruppen även i detta fall uppvisar en
större variation då vissa även tillämpar verkligt värde, symbolisk summa och lägsta värdets
princip. Lägsta värdets princip används hos ett företag, motsvarande 4 procent av den
kontinentala gruppen. Denna metod innebär att utsläppsrätterna värderas till det lägsta av
anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. Värdering till symbolisk summa tillämpar ett
företag i den kontinentala gruppen med hänvisning till IAS 20. Det är också värt att tillägga
att tabell 4.3, liksom tabell 4.2, är utsatt för dubbelräkning. I två observerade fall har vi
nämligen sett att företag använder två olika värderingsmetoder beroende på om de
klassificerar utsläppsrätterna som immateriella tillgångar eller lager. I de fall som företag har
klassificerat utsläppsrätterna som lager har de värderat dem till verkligt värde, medan de
tillämpar anskaffningsvärdet när de klassificerar som immateriell tillgång. Dessa två
observationer ingår bland de företag som har ett tudelat syfte med utsläppsrätterna och som
därmed klassificerar dem på två olika sätt (se tabell 4.2).
Som framgår av tabell 4.2 är det vanligaste tillvägagångssättet alltså att klassificera en del av
eller alla inköpta utsläppsrätter som immateriella tillgångar. På detaljnivå framkommer det att
majoriteten av de företag som har klassificerat utsläppsrätter som immateriella tillgångar
väljer att värdera till anskaffningsvärdet, vilket framgår i figur 4.2 Värdering av immateriell
tillgång till anskaffningsvärde. Detta är sant för båda grupperna.
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Värdering av immateriell tillgång
som köpts in
100%
98%

100%

96%
94%

Företag som klassificerar
som immateriell tillgång

92%
90%
90%

88%

Värdering till
anskaffningsvärde

86%

84%
Anglosaxisk

Kontinental

Figur 4. 2 Värdering av immateriell tillgång till anskaffningsvärdet

Samtliga anglosaxiska företag som har klassificerat utsläppsrätterna som immateriella
tillgångar har även värderat dessa till anskaffningsvärdet. I den kontinentala gruppen är
andelen som valt att värdera till anskaffningsvärdet 90 procent. De resterande 10 procenten
har inte upplyst om hur de värderar överhuvudtaget.
Gällande värderingen av de gratis erhållna utsläppsrätter som klassificerats som immateriella
tillgångar värderar den anglosaxiska gruppen (de 13 procent som presenteras i tabell 4.3) i alla
fall utsläppsrätterna till anskaffningsvärdet och kommer inte att beröras vidare i figur 4.3
Värdering av immateriell tillgång som erhållits gratis. Figur 4.3 presenterar istället de
värderingsmetoder som har observerats i de kontinentala företag vars gratis erhållna
utsläppsrätter är klassificerade som immateriella tillgångar.

Värdering av
immateriell tillgång
som erhållits gratis
Anskaffningsvärde

Verkligt värde

44%
56%

Figur 4. 3 Värdering av immateriell tillgång som erhållits gratis

Hos de kontinentala företag som har uppgett att de har klassificerat de gratis erhållna
utsläppsrätterna som immateriella tillgångar (de 43 procenten i tabell 4.3) har den
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övervägande delen av dem värderat dessa till anskaffningsvärdet, vilket i detta fall blir 56
procent. Resterande har värderat till verkligt värde.
Det andra klassificeringsalternativet som förekommer i båda grupperna är att redovisa de
inköpta utsläppsrätterna som lager, vilket görs hos ett anglosaxiskt och sju kontinentala
företag (motsvarande 11 respektive 24 procent i tabell 4.3). Det anglosaxiska företaget
värderar lagret till anskaffningsvärdet. I figur 4.4 Värdering av lager som köpts in presenteras
de värderingsmetoder som tillämpas av de kontinentala företagen där det finns en lite större
variation.

Värdering av lager som köpts in
Anskaffningsvärde

LVP

Verkligt värde

25%
50%

25%

Figur 4. 4 Värdering av lager som köpts in

Även i de fall då utsläppsrätterna är klassificerade som lager är det vanligast att värdera dem
till anskaffningsvärdet i den kontinentala gruppen. Två andra metoder som observerats är att
värdera till verkligt värde och lägsta värdets princip. När det kommer till de gratis erhållna
utsläppsrätterna är det endast 2 kontinentala företag som klassificerar dessa som lager (10
procent i tabell 4.3). Ett av dem värderar lagret till en symbolisk summa och en värderar till
anskaffningsvärdet.
4.4.2 Skuldsidan
Figur 4.5 Erkännande av förpliktelsen i balansräkningen visar hur den anglosaxiska och
kontinentala gruppen behandlar skyldigheten som uppkommer i samband med att företag
släpper ut växthusgaser i atmosfären.
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Erkännande av förpliktelsen i
balansräkningen
Andel av grupp

70%
60%
50%
40%

Anglosaxisk

30%

Kontinental

20%
10%
0%
Tar upp allt

Netting

Upplyser ej

Figur 4. 5 Erkännande av förpliktelsen i balansräkningen

Inom båda grupperna är det mest använda tillvägagångssättet netting, vilket innebär att
företag endast erkänner den del av skyldigheten som överstiger de utsläppsrätter som företag
innehar. Den anglosaxiska gruppen använder netting mer än det kontinentala. Jämfört med
den anglosaxiska gruppen tar dock den kontinentala upp hela förpliktelsen mer frekvent i
balansräkningen.
Av figur 4.5 framgår det att de båda grupperna upplyser ungefär lika mycket om hur de
hanterar sin förpliktelse i balansräkningen. På detaljnivå framkommer det att de anglosaxiska
företagen hellre redovisar denna förpliktelse som en skuld medan de kontinentala hellre
redovisar förpliktelsen som en avsättning i denna situation. I båda grupperna är det vanligare
att använda netting än att ta upp allt. Detta är illustrerat nedan i tabell 4.4 Erkännande av
förpliktelsen rörande utsläppsrätter uppdelat i skuld och avsättning.
Erkännande av
förpliktelsen
Skuld
Avsättning

Skuld och avsättning

Grad av erkännande

Anglosaxisk st (%)

Kontinental st (%)

Tar upp allt som skuld
Netting
Tar upp allt som
avsättning
Netting
Tar upp en del som
skuld och en del som
avsättning
Totalt som upplyser
om förpliktelsen*

2 (25)
2 (25)
-

2 (10)
2 (10)
5 (24)

3 (38)
-

8 (38)
1 (5)

7 (88)

18 (86)

Tabell 4. 4 Erkännande av förpliktelsen rörande utsläppsrätter uppdelat i skuld och avsättning

I ett fall redovisar ett kontinentalt företag initialt en skuld i samband med att utsläppsrätterna
erhålls. I takt med att företaget släpper ut växthusgaser i atmosfären löser företaget upp
skulden genom en motbokning som vinst eller förlust i resultaträkningen. Om företaget i
slutet av året inte har tillräckligt mycket utsläppsrätter för att täcka upp för de gjorda
utsläppen kommer en avsättning motsvarande den saknade differensen att redovisas.
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Hur värderingen av förpliktelsen går till beskrivs närmare i tabell 4.5. Innan dessa resultat
presenteras är det dock intressant att visa hur stor andel av respektive grupp som upplyser om
hur de värderar sin förpliktelse. Som framkommit tidigare i tabell 4.4 är det 86 procent av de
kontinentala samt 88 procent av de anglosaxiska som upplyser om hur de behandlar sin
förpliktelse i balansräkningen. I figur 4.6 Upplysning om förpliktelsens värdering illustreras
hur stor andel som vidare upplyser kring hur de värderar denna förpliktelse.

Upplysning om förpliktelsens
värdering
Andel av grupp

70%
60%
50%
40%

Anglosaxisk

30%

Kontinental

20%
10%
0%
UR = F

UR < F

Figur 4. 6 Upplysning om förpliktelsens värdering

Resultaten i figur 4.6 är fördelade på två variabler benämnda UR=F och UR<F, vilka är
förkortningar för utsläppsrätter (UR) och förpliktelse (F). Den första variabeln, UR=F, avser
värderingen för den del av förpliktelsen som företag kan täcka upp för med de utsläppsrätter
som de har till sitt förfogande på balansdagen. Den andra variabeln, UR<F, avser värderingen
av den del av förpliktelsen som företag inte kan täcka upp för med nuvarande utsläppsrätter.
Som framkommer av figur 4.6 är det vanligare att företag upplyser om hur värdering sker av
den del av förpliktelsen som de inte kan täcka upp för på balansdagen. Vidare upplyser den
kontinentala gruppen överlag mer om hur de värderar förpliktelsen oavsett om det avser den
del som kan täckas upp för eller inte. I de fall som företag inom de båda grupperna upplyst om
hur de värderar den del de kan täcka upp för värderas förpliktelsen i alla observerade fall till
det redovisade värdet på tillgången, det vill säga utsläppsrätten. Värderingen av denna del
kommer därför inte att presenteras i tabell 4.5 Värdering av den del av förpliktelsen som inte
kan täckas upp för på balansdagen. Denna tabell kommer istället endast att fokusera på
värderingen av den del av utsläppen företag inte kan täcka upp för, vilket avser de företag som
är representerade i variabeln UR<F i figur 4.6.
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Värderingsgrund
Historisk basis

Värdering
Anglosaxisk st (%)
Genomsnittspris
de
tre
senaste
månaderna
Avtalat inköpspris i
terminskontrakt
Blandning av historisk Avtalat inköpspris i
och nutida basis
terminskontrakt eller
marknadsvärdet
Nutida basis
Marknadsvärde
3 (38)
Framtida basis
Uppskattat inköpspris
på utsläppsrätterna
Summa
3 (38)

Kontinental st (%)
1 (5)

2 (9)
1 (5)

10 (45)
1 (5)
14 (64)*

** Avrundning gör att summeringen kan bli inkorrekt.

Tabell 4. 5 Värdering av den del av förpliktelsen som inte kan täckas upp för på balansdagen

Värderingen av förpliktelsen kan anses ha sin utgångspunkt i antingen en historisk, nutida
eller framtida basis. Bland de kontinentala företag som upplyser angående detta har samtliga
värderingsgrunder observerats. Förutom dessa tre fall har även ett kontinentalt företag använt
sig av en värderingsmetod som grundar sig i en blandning av historisk och nutida basis. Den
mest frekvent använda värderingsmetoden är att värdera förpliktelsen till marknadsvärdet på
motsvarande utsläppsrätter, vilket även är den enda metoden som anglosaxiska företag
använder sig av.
4.4.3 Resultaträkningen
Vissa av de företag som valt att lämna upplysningar om hur de behandlar utsläppsrätter i den
finansiella delen har även valt att upplysa om hur deras utsläppsrättsinnehav påverkar
resultaträkningen. Tre utmärkande aspekter redovisas i figur 4.7 Utsläppsrätter i
resultaträkningen.

Andel av respektive grupp

Utsläppsrätter i
resultaträkningen
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Anglosaxisk
Kontinental

Figur 4. 7 Utsläppsrätter i resultaträkningen
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Den första stapeln benämnd Avskrivning presenterar de företag som uppgett att de tillämpar
avskrivning på sina utsläppsrätter, vilket i detta fall endast avser den anglosaxiska gruppen.
Stapeln Nedskrivning presenterar de som har uppgett att utsläppsrätterna testas för
nedskrivning. I detta fall är det ungefär en lika stor andel anglosaxiska som kontinentala
företag som gör det. Den sista stapeln Försäljning i RR avser dem som uppgett att
försäljningen av utsläppsrätterna tas upp i resultaträkningen som antingen vinst eller förlust.
Det är fler anglosaxiska än kontinentala som gör det som upplyser att de gör på detta vis.
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5 Analys
5.1 Inledning
I detta kapitel söker vi förklara de empiriska observationerna i kapitel 4 utifrån vår
referensram i kapitel 3. Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser som vi presenterar i
kapitel 6. Slutligen disponeras detta kapitel på samma sätt som kapitel 4.

5.2 Upplysningar överlag
Överlag upplyser kontinentala företag relativt mer kring utsläppsrätter än vad anglosaxiska
företag gör, vilket framkommer i figur 4.1 (se avsnitt 4.3 Upplysningar i årsredovisningen).
Detta är förbryllande eftersom litteraturen pekar på att det motsatta förhållandet råder. Den
anglosaxiska gruppen, vars rättstradition härstammar från common law (Hoarau 1995 s. 223),
borde enligt Jaggi och Low (2000 s. 516) lämna relativt mer finansiella upplysningar. Även
Nobes (1998 s. 169) och Lhaopadchan (2010 s. 122) har samma uppfattning eftersom syftet
med de anglosaxiska rapporterna är att de ska ligga till grund för ekonomiskt goda beslut. För
att uppfylla syftet borde den anglosaxiska gruppen redovisa mer kring utsläppsrätter eftersom
vi, i likhet med Cook (2009 s. 460), anser att en utsläppsrätt är en tillgång enligt
tillgångsdefinitionen i IASBs föreställningsram som bör tas upp i de finansiella rapporterna.
Definitionen av en tillgång är enligt följande “en resurs över vilken företaget har det
bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära
ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” (IASBs Föreställningsram p. 49a). Vi anser att
det är befogat att förvänta sig att framtida ekonomiska fördelar tillfaller företag i samband
med ägande av utsläppsrätter. Företag kan antingen sälja vidare utsläppsrätter, vilket kommer
att resultera i ett inflöde av likvida medel, eller lämna in dem för att täcka upp för
förpliktelsen som uppstår i samband med utsläpp av växthusgaser. Denna förpliktelse kan
betraktas som en skuld till ansvarig myndighet och därmed kommer regleringen av denna att
betraktas som en ekonomisk fördel enligt IASBs föreställningsram p. 55 c. De kan även spara
utsläppsrätter till framtida nyttjande. Valmöjligheterna som beskrivits ovan är också argument
för att företag har det bestämmande inflytandet. Dessa utsläppsrätter ska enligt definitionen ha
kommit företaget till del genom inträffade händelser. Som nämnts tidigare finns det två sätt
som utsläppsrätter kan erhållas, antingen genom inköp eller genom gratis tilldelning från
staten. I båda fall kommer erhållandet av utsläppsrätter att uppfylla kraven för vad som räknas
som en inträffad händelse enligt IASBs föreställningsram p. 58. Vidare anser vi även att
utsläppsrätter uppfyller kraven i IASBs Föreställningsram p. 83 för att erkännas i
balansräkningen eftersom det är mer troligt än inte att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillfalla företaget. Utsläppsrätten kan även värderas på ett tillförlitligt sätt, exempelvis genom
anskaffningsvärdet eller genom verkligt värde då det finns en aktiv marknad för
utsläppsrätter. Utifrån ovan resonemang anser vi alltså att anglosaxiska företag i högre grad
borde upplysa om utsläppsrätter i den finansiella rapporten.
En förklaring till att anglosaxiska företag inte redovisar så mycket i de finansiella rapporterna
skulle dock kunna vara att revisionsprofessionen, tillsammans med kommersiella intressen, i
anglosaxiska länder har spelat en stor roll vid utvecklandet av vad som är en true and fair
view (Smith 2006 s. 68). Professionen har även varit drivande i skapandet av de detaljerade
regler som kännetecknar stora anglosaxiska normgivare och som syftar till att skydda dem
från stämningar (Smith 2006 ss. 69-70). Eftersom detta område saknar internationell
vägledning kan det tänkas att den anglosaxiska redovisningen undviker att redovisa
utsläppsrätter av den enkla anledning att det inte finns någon regel att förhålla sig till.
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En annan förklaring till varför kontinentala företag är relativt bättre på att redovisa
utsläppsrätter anser vi kan bero på att de anses vara mer försiktiga i sin redovisning (se Nobes
1998 s. 169). Smith (2006 s. 87) menar att försiktighet bland annat innebär att skulder inte ska
undervärderas, vilket i vårt fall skulle kunna betyda att kontinentala företag är snabbare på att
redovisa sina förpliktelser att återlämna utsläppsrätter till ansvarig myndighet. Detta ligger i
linje med våra empiriska resultat.
Vid en djupdykning i de olika finansiella delarna som vår undersökning berör kan vi dock
konstatera att de anglosaxiska företag som ändå valt att redovisa utsläppsrätter i den
finansiella rapporten upplyser relativt mer än vad de kontinentala företagen gör. De är
exempelvis bättre på att upplysa om hur de klassificerar och värderar de köpta
utsläppsrätterna. Den anglosaxiska gruppen är även bättre på att upplysa om hur de hanterar
förpliktelsen att lämna in utsläppsrätter till ansvarig myndighet. Slutligen är det även en större
andel av dem som redovisar i de finansiella rapporterna som upplyser kring de
resultaträkningsrelaterade posterna (se figur 4.7 i avsnitt 4.4.3 Resultaträkningen). Om bara
de som valt att upplysa analyseras, kan valen förklaras av syftet med den anglosaxiska
redovisningen. Lhaopadchan (2010 s. 122) skriver att finansiell rapportering i ett anglosaxiskt
företag främst syftar till att tillfredsställa investerarna och deras informationsbehov. Nobes
(2014 s. 31) anser vidare att investerare räknas till gruppen utomstående som därmed saknar
insyn i verksamheten. De finansiella rapporterna kommer därför att vara extra viktiga för att
investerarna ska kunna skapa sig en översikt över företaget, vilket gör att de kommer att
efterfråga mycket information som täcker många aspekter av verksamheten. Den anglosaxiska
redovisningen tenderar därför att innehålla relativt mer information jämfört med vad den
kontinentala redovisningen gör (Nobes 1998 s. 169). Dess syfte är istället att skydda
långivarna då finansieringen av företag i kontinentala länder främst sker genom lån från
närstående (Nobes 1998 s. 169). Dessutom är behovet av redovisningsinformation inte lika
stor i denna grupp eftersom närstående ofta har tillgång till privat redovisningsinformation
(Nobes 1998 s. 167), vilket kan förklara varför de kontinentala företagen i studien inte
upplyser lika omfattande som de anglosaxiska företagen.

5.3 Tillgångssidan
Gällande klassificering av utsläppsrätterna ser vi en tendens i båda grupperna att klassificera
som immateriella tillgångar där efterföljande värdering sker till anskaffningsvärdet.
Anskaffningsvärdet är även den generellt mest använda metoden oavsett om utsläppsrätterna
klassificeras som en immateriell tillgång eller inte, vilket framgår i tabell 4.4 (se avsnitt 4.4.1
Tillgångssidan). Det är inte förvånande att den kontinentala gruppen värderar enligt
anskaffningsvärdet eftersom Fasan, Fiori & Tiscini (2014 s. 17) menar att metoden är en
central del vid värdering i den kontinentala redovisningstraditionen. Vidare beskriver Nobes
(1998 s. 169) den kontinentala redovisningen som mer försiktig till sin natur, vilket vi hävdar
kan förklara varför majoriteten av gruppen väljer redovisning till anskaffningsvärdet. En
intressant observation är dock att denna grupp även använder andra värderingsmetoder som
traditionellt inte förknippas med den kontinentala redovisningstraditionen. Vi har både
observerat värdering till verkligt värde, till symbolisk summa samt värdering enligt lägsta
värdets princip. Värdering till symbolisk summa och verkligt värde är en företeelse som vi
bedömer hänger ihop med den tillbakadragna rekommendationen IFRIC 3. I tolkningen skulle
de gratis erhållna utsläppsrätterna betraktas som ett statligt bidrag som därmed motiverade
tillämpning av IAS 20. I denna standard ska värdering ske till verkligt värde eller symbolisk
summa vilket är i linje med våra resultat. Det företag som värderar enligt lägsta värdets
princip värderar troligen i enlighet med IAS 2 p. 9 där det står angivet att värdering ska ske
till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. Även de fyra företag som har två
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olika syften med utsläppsrätterna kan antas följa IAS 2 gällande de fall då syftet är försäljning
eftersom standarden anger att klassificering till lager ska ske för de tillgångar som är avsedda
för försäljning i den löpande verksamheten (IAS 2 p. 6a). I två av dessa företag har vi även
sett att värderingen skiljer sig åt mellan utsläppsrätterna. I dessa fall följer de dock inte
bestämmelserna i IAS 2 då de värderar till verkligt värde.
Värdering till verkligt värde och anskaffningsvärde kan dock tänkas vara motiverat ur ett
annat perspektiv. Smith (2006 s. 69) menar att kontinentala företag tenderar att välja det
lägsta tillåtna värdet för att skjuta på sina skattebetalningar. I dessa länder tillhandahåller
redovisningslagen alltså inte ett specifikt värde (Smith 2006 s. 69). Vi tolkar detta som att
kontinentala företag kommer att välja den värderingsmetod som ger lägst värde vilket vi anser
är en annan potentiell anledning till den observerade variationen av tillämpade
värderingsmetoder. I och med att utsläppsrättsområdet saknar lagreglering finns det här ett
fritt spelrum. Värdering till anskaffningsvärdet, vilket vi har förklarat tidigare, kan även
kopplas samman med detta resonemang då de gratis erhållna utsläppsrätterna kommer att
värderas till ett nollvärde. Det kan också vara motiverat att värdera de inköpta utsläppsrätterna
till anskaffningsvärdet, särskilt om marknadspriserna på utsläppsrätter förväntas stiga i
framtiden. Hur marknadspriserna fluktuerar är inget som denna studie har tagit i beaktning
men vi ser ändå detta som ett fullgott antagande som kan förklara varför kontinentala företag
väljer att värdera till anskaffningsvärdet. Om det å andra sidan finns en förväntning att
marknadspriserna på utsläppsrätter kommer att sjunka i framtiden är det möjligt att
kontinentala företag hellre kommer att föredra värdering till verkligt värde eftersom de då
kommer att värdera lägre än vad de kommer att göra om de använder anskaffningsvärdet.
Alltså skulle även värdering till det verkliga värdet kunna motiveras utifrån Smiths (2006 s.
69) antagande att företag kommer att vilja skjuta på sina skattebetalningar. Dessa
förväntningar grundar sig på företags subjektiva bedömningar vilket ytterligare förklarar den
observerade variationen vid val av värderingsmetod.
Mer förvånande är dock att vi ser en tendens att anglosaxiska företag konsekvent väljer att
värdera till anskaffningsvärdet. När det kommer till de inköpta utsläppsrätterna värderar alla
till anskaffningsvärdet. Även en stor del av de gratis erhållna utsläppsrätterna värderas till
anskaffningsvärdet, vilket innebär att de inte tas upp i balansräkningen överhuvudtaget
eftersom de då får ett nollvärde. Detta är även sant för de kontinentala företagens redovisning.
En majoritet av den anglosaxiska gruppen klassificerar de inköpta utsläppsrätterna som
immateriella tillgångar och borde därmed följa bestämmelserna i IAS 38. I denna standard
tillåts en flexibilitet då företag kan använda antingen anskaffningsvärdemetoden eller
omvärderingsmetoden. Omvärderingsmetoden bygger som tidigare nämnts på värdering till
verkligt värde, vilket traditionellt förknippas med den anglosaxiska redovisningen (Botzem &
Quack 2009 s. 991; Lhaopadchan 2010 s. 122). Resultaten i vår undersökning motsäger detta
då inte ett enda anglosaxiskt företag valt att värdera till verkligt värde. Vi hävdar att en
förklaring till att de värderar till anskaffningsvärdet kan vara syftet med anglosaxisk
rapportering, vilket är att tillgodose investerarnas behov (se Nobes 2014 s. 32; Lhaopadchan
2010 s. 122). MacKenzie (2009 s. 448) skriver att företag undviker vinstfluktuationer då de
tror att investerarna föredrar jämna vinster på både kort och lång sikt, vilket vi anser talar för
värdering till anskaffningsvärdet.
Ytterligare något som skiljer de båda redovisningsgrupperna åt är att de kontinentala
företagen är en aning bättre på att upplysa hur de klassificerar (jämför 53 procent och 13
procent i tabell 4.3 i avsnitt 4.4.1 Tillgångssidan) och värderar sina gratis erhållna
utsläppsrätter (jämför 77 procent och 75 procent i tabell 4.4 avsnitt 4.4.1 Tillgångssidan). De
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anglosaxiska företagen särskiljer sig genom att de upplyser betydligt mindre vid klassificering
av gratis erhållna utsläppsrätter och detta har vi redan förklarat ovan genom valet av att
värdera rättigheterna till anskaffningsvärdet.
En likhet som har observerats är att ingen av grupperna visat tecken på att använda IFRS 5.
Utifrån utsläppsmarknadens uppbyggnad har företag möjlighet att antingen sälja (MacKenzie
2009 s. 442; European Commission 2016b; Reizinger-Ducsai 2007 s. 56; Freedman & Park
2014 s. 31) eller spara (Black 2013 s. 233) på det eventuella överflöd av utsläppsrätter som
finns kvar efter att täckt upp för sin förpliktelse att lämna in utsläppsrätter till ansvarig
myndighet. Warwick och Ng (2012 s. 62) skriver att företags främsta syfte med utsläppsrätter
inom EU ETS är att använda dem för att täcka upp för sina egna utsläpp. I de fall som ett
företag räknas in till den grupp som inte använder utsläppsrätter i sin operationella
verksamhet och har ett överflöd av utsläppsrätter som de önskar sälja kan IFRS 5 bli
tillämplig. Detta förutsätter vidare att redovisning av utsläppsrätter för närvarande sker i
enlighet med IAS 38. IFRS 5 behandlar hur anläggningstillgångar ska redovisas när syftet är
att sälja dem (IFRS 5 p. 1). Vi anser att utsläppsrätter i detta fall borde omklassificeras till
anläggningstillgångar som innehas för försäljning i enlighet med kraven som ställs i IFRS 5 p.
6 och IFRS 5 p. 9 vilket medför att utsläppsrätterna även borde särredovisas i balansräkningen
(IFRS 5 p. 38). I tillägg till detta borde det även lämnas upplysningar i not (IFRS 5 p. 41a-c).
I den ekonomiska litteraturen framkommer det inte att redovisning av utsläppsrätter kan
redovisas enligt denna standard. Som nämnts ovan har inte heller våra empiriska resultat visat
att denna standard tillämpas men vi argumenterar ändå för att det borde vara fullt möjligt att
tillämpa IFRS 5 i denna situation.

5.4 Skuldsidan
När det kommer till skuldsidan är de kontinentala och anglosaxiska företagen ungefär lika bra
på att upplysa om hur de hanterar förpliktelsen att lämna in utsläppsrätter till ansvarig
myndighet. I vilken grad de erkänner förpliktelsen skiljer sig dock åt. En större andel av den
kontinentala gruppen erkänner hela förpliktelsen i balansräkningen, ett tillvägagångssätt som
vi anser är mer försiktigt än att endast redovisa den del av förpliktelsen som inte kan täckas
upp med de nuvarande utsläppsrätterna. Detta kan kopplas till Nobes (1998 s. 169)
beskrivning av syftet med den kontinentala redovisningen som främst är att redovisa en vinst
som är tillförlitlig och försiktig. Det är dock värt att tillägga att majoriteten av den
kontinentala gruppen använder sig av netting, vilket motsäger Nobes (1998 s. 169) antagande
om att kontinentala företag ska redovisa en tillförlitlig och försiktig vinst. Netting innebär att
endast den del som företag inte kan täcka upp för med nuvarande utsläppsrätter tas upp i
balansräkningen. Observationen, att en stor andel kontinetala företag använder sig av netting,
kan förklaras utifrån det faktum att kontinentala företag tenderar att finansieras av lån från
närstående (se Nobes 1998 s. 169). Närstående karaktäriseras av att ha tillgång till privat
redovisningsinformation vilket kan resultera i att den publika finansiella rapporten inte blir
lika omfattande (Nobes 1998 s. 167). I vårt fall skulle detta kunna förklara varför kontinentala
företag inte väljer att redovisa hela förpliktelsen kring utsläppsrätter.
Vid en jämförelse mellan grupperna ser vi dock att netting är mer använd i de anglosaxiska
länderna. Då syftet med de anglosaxiska ländernas redovisning är att presentera en rättvisande
bild av verkligheten (Lhaopadchan 2010 s. 122) borde de vara relativt bättre på att redovisa
hela förpliktelsen. Smith (2006 s. 68) lyfter å andra sidan att begreppet i sig är föremål för
subjektivitet då kommersiella intressen tillsammans med revisionsprofessionen har en stor
påverkan på definitionen. Just de kommersiella intressenas påverkan skulle kunna tänkas
resultera i att företag i sin strävan att uppvisa en högre vinst undviker att ta upp hela
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förpliktelsen eftersom det skulle innebära, allt annat lika, att kostnaderna ökar till följd av att
skuldsidan växer. För de som strävar efter högre resultat är detta scenario inte optimalt vilket
gör att netting blir en avvägning mellan att uppvisa en rättvisande bild och samtidigt
tillgodose de vars intresse ligger i att redovisa en högre vinst. En annan tänkbar förklaring till
att anglosaxiska företag föredrar netting baseras återigen på syftet med redovisningen som är
att tillgodose investerarnas behov (se Nobes 2014 s. 32; Lhaopadchan 2010 s. 122). Eftersom
företag vill redovisa jämna vinster med hänsyn till deras investerare (se MacKenzie 2009 s.
448) föredrar de netting eftersom det bidrar till mindre fluktuationer under räkenskapsåret. I
de fall som hela förpliktelsen redovisas kommer vinsterna att fluktuera relativt mer eftersom
skulderna ökar i takt med att företag släpper ut.
Vidare ser vi att precis hälften av de anglosaxiska länderna redovisar förpliktelsen som en
skuld, medan majoriteten av den kontinentala gruppen redovisar förpliktelsen som en
avsättning. Även här lyser den kontinentala redovisningens underliggande syfte att redovisa
försiktigt igenom. Det skulle nämligen kunna argumenteras för att en avsättning är ett
försiktigare sätt att redovisa än en skuld. Jämför definitionen för respektive förpliktelse. En
skuld är enligt IASBs Föreställningsram p. 49b “en befintlig förpliktelse för företaget till följd
av inträffade händelser, vilken förväntas ge upphov till ett utflöde från företaget av resurser
som innefattar ekonomiska fördelar”. En avsättning räknas också som en skuld men är
förknippad med mycket mer osäkerhet. Enligt IAS 37 p. 10 är en avsättning “en skuld som är
oviss vad gäller förfallotid eller belopp” och ska redovisas i balansräkningen när det finns en
befintlig förpliktelse, när det är sannolikt att resurser kommer att försvinna från företaget samt
när det är möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning på avsättningens storlek (IAS 37 p. 14).
Genom att granska skillnaderna mellan definitionerna skulle det kunna argumenteras för att
redovisning som avsättning är mer försiktigt jämfört med redovisning som skuld. Detta på
grund av att företaget då upplyser sina intressenter om att denna skuld särskiljer sig från
övriga skulder, med tanke på den rådande osäkerheten, samtidigt som förpliktelsen
fortfarande belastar företagets skuldsida i balansräkningen. Det skulle därmed kunna ses som
mer oförsiktigt att redovisa förpliktelsen rörande utsläppsrätter som en skuld eftersom det då
inte går att urskilja den osäkerhet som finns förknippad med förpliktelsen. Detta stämmer
överens med de studiens empiriska resultat från de anglosaxiska företagen.
Gällande värdering av förpliktelsen som företag kan täcka upp för med befintliga
utsläppsrätter följer de empiriska resultaten de tidigare som vi har funnit när det kommer till
värdering av utsläppsrätter som tillgång. Vid värdering av den del av förpliktelsen som
företag inte kan täcka upp för ser vi däremot en större variation hos den kontinentala gruppen.
De anglosaxiska företag som valt att upplysa om detta värderar till marknadsvärdet. Värdering
till marknadsvärdet är även det mest populära tillvägagångssättet hos den kontinentala
gruppen. Förutom värdering till marknadsvärdet ser vi även att värdering av förpliktelsen kan
ske på basis av ett historiskt genomsnittspris, inköpspriset på terminskontraktet samt på basis
av uppskattningar om vad det kommer att kosta att köpa utsläppsrätter vid ett framtida
datum. Den stora variationen i värdering anser vi även här skulle kunna förklaras av att
regelverken i de kontinentala länderna inte har ett bestämt värde som de förväntas värdera till.
Enligt Smith är det istället bolagsstiftningen som sätter ett tak och skattelagstiftningen som
sätter ett golv på det högsta respektive det lägsta värdet som företagen tillåts värdera till
(Smith 2006 s. 69). Smith skriver vidare att företag kommer välja den värderingsmetod som
genererar lägst redovisat värde för att senarelägga skattebetalningarna. Det resonemang som
vi för i avsnitt 5.3 Tillgångssidan angående att kontinentala företag kommer att värdera till det
värde som de anser är mest optimalt utifrån en skattesynpunkt anser vi även kan appliceras i
detta fall. Vi argumenterar alltså för att val av värderingsmetoden kan tänkas styras av vilka
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förväntningar som finns på utsläppsrätters marknadspris. Eftersom förväntningarna på hur
utsläppsrättspriserna kommer att te sig i framtiden är grundat på subjektiva bedömningar hos
respektive företag kommer val av värderingsmetod även att variera. Detta gör att variationen
inte är förvånande vid en andra anblick.

5.5 Resultaträkningen
Förutom de resultaträkningsrelaterade poster som har redogjorts för ovan är det ytterligare tre
poster som är intressanta att titta på. Som framgått tidigare är det bara anglosaxiska företag
som klassificerar de inköpta rättigheterna som immateriella tillgångar som tillämpar
avskrivning på sina utsläppsrätter. Vi ser även här likheter till IAS 38, där tillämpning av
anskaffningsvärdemetoden kräver avskrivningar för immateriella tillgångar som har en
bestämbar nyttjandeperiod (IAS 38 p. 89). Det ska dock påpekas att de flesta företagen, både
anglosaxiska och kontinentala, inte skriver av sina utsläppsrätter klassificerade som
immateriella tillgångar och det kan ha att göra med att de anser att utsläppsrätten har en
obestämbar nyttjandeperiod. Black (2013 s. 233) argumenterar också för detta genom att
hänvisa till att utsläppsrätter kan sparas och nyttjas vid framtida utsläpp. Författaren (2013 s.
233) menar därmed att det vore olämpligt att göra avskrivningar på utsläppsrätter som
klassificeras som immateriella tillgångar. En utsläppsrätts nyttjandeperiod är med andra ord
en bedömningsfråga som med rätt argumentation kan försvara ett företags redovisningsval.
Frågan är om denna bedömning kommer att färgas av den redovisningstradition som företaget
tillhör. Kvaal och Nobes (2010 s. 185; 2012 s. 368) har nämligen empiriskt fastställt att på de
områden inom IFRS som det finns valmöjligheter kommer dessa val att influeras av företagets
nationella redovisningstradition. Det faktum att de anglosaxiska företagen skriver av i större
utsträckning än de kontinentala är inte vad vi förväntade oss. Det hade varit mer naturligt att
kontinentala företag hade tillämpat avskrivningar eftersom dessa företag har en stark
sammankoppling mellan skattelagstiftningen och redovisningsreglerna (Hoarau 1995 s. 223).
Detta skapar incitament för att minska kostnaderna, vilket görs genom avskrivningar, för att
på så sätt minska det redovisade resultatet som ligger till grund för hur mycket företag ska
betala i bolagsskatt. Det skulle därmed kunna konstateras att just på denna punkt speglar inte
de anglosaxiska företagens val att göra avskrivningar deras redovisningstradition.
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6 Slutsatser
6.1 Inledning
I detta kapitel besvaras studiens forskningsfråga som lyder: Hur kan skillnaderna i
utsläppsrättsredovisningen förklaras med hjälp av de egenskaper som är typiska för en
anglosaxisk respektive en kontinental redovisningstradition? För att besvara denna
forskningsfråga kommer även den underordnade frågan att besvaras vilken är: Finns
skillnader i anglosaxiska och kontinentala företags redovisning av utsläppsrätter?

6.2 Redogörelse för studiens slutsatser
Våra empiriska resultat som vi har erhållit från den kvantitativa innehållsanalysen visar att det
föreligger skillnader på olika nivåer mellan gruppernas redovisningsval. Vidare visar studien
att dessa kan förklaras med hjälp av redovisningstraditionernas egenskaper. När det kommer
till hur många som valt att redovisa utsläppsrätter i den finansiella rapporten ser vi att
betydligt fler kontinentala än anglosaxiska företag gör detta. En förklaring kan vara att
kontinental redovisning beskrivs som mer försiktig. Försiktighet innebär bland annat att
skulder inte ska undervärderas, vilket i vårt fall skulle kunna betyda att kontinentala företag är
snabbare på att redovisa sina förpliktelser att återlämna utsläppsrätter till ansvarig myndighet.
Inom den kontinentala gruppen har vi observerat att redovisning av förpliktelsen är det
område där flest företag upplyser, vilket ligger i linje med antagandet att kontinentala länder
är mer försiktiga utifrån ovan förda resonemang. Det faktum att en så liten andel av den
anglosaxiska gruppen redovisar utsläppsrätter kan tänkas ha sin förklaring i att
revisionsprofessionen, tillsammans med kommersiella intressen, i anglosaxiska länder har
spelat en stor roll vid utvecklandet av vad som är en true and fair view. Professionen har även
varit drivande i skapandet av de detaljerade regler som kännetecknar stora anglosaxiska
normgivare och som syftar till att skydda dem från stämningar. Eftersom redovisning av
utsläppsrätter saknar internationell vägledning kan det tänkas att anglosaxiska företag
undviker att redovisa dessa av den enkla anledning att det inte finns någon regel att förhålla
sig till.
Om fokus ändras till att endast gälla de som valt att redovisa utsläppsrätter kan vi dra
slutsatsen att anglosaxiska företag upplyser i större omfattning än vad kontinentala företag
gör. Med detta menas att en relativt stor andel anglosaxiska företag väljer att upplysa om
utsläppsrätterna i både balans- och resultaträkning. De upplyser alltså relativt mer vilket
stämmer överens med att anglosaxiska företag tenderar att redovisa relativt mer finansiell
information eftersom syftet med den finansiella rapporten är att tillfredsställa investerarna.
En annan skillnad är att de anglosaxiska företagen i stora drag är mer konsekventa gällande
hur de redovisar utsläppsrätter inom gruppen jämfört med de kontinentala länderna. Med
konsekvent redovisning menas att de i stora drag tillämpar samma redovisningspraxis.
Inkonsekvensen i den kontinentala gruppens redovisningspraxis är som mest tydlig när det
kommer till klassificerings- och värderingsfrågor. Bland de kontinentala företagen
förekommer flera olika värderingsmetoder, vilket kan förklaras av den kontinentala
redovisningens starka koppling till skattelagstiftningen. Även denna skillnad kan därmed
förklaras med hjälp av redovisningstraditionen.
Gällande klassificering av förpliktelsen ser vi här att det skiljer sig åt mellan grupperna då
anglosaxiska företag tenderar att klassificera förpliktelsen som skuld medan kontinentala
företag hellre klassificerar som avsättning. I den kontinentala redovisningstraditionen, som
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anses vara försiktig, finns det en större benägenhet att klassificera som avsättning eftersom
klassificeringsdefinitionen indikerar att det råder större osäkerhet kring belopp och tidpunkt
för skulden. En slutsats är alltså att de olika redovisningstraditionernas syfte påverkar graden
av försiktighet vilket gör att vi åtminstone kan förklara vilka faktorer som ligger bakom de
kontinentala företagens redovisningsval. Någon förklaring till varför de anglosaxiska länderna
föredrar en skuld har vi dock inte hittat i litteraturen om redovisningstraditioner.
I båda grupperna kan vi utläsa att tillämpliga standarder i stora drag följts. Ett tecken på detta
är att alla i den anglosaxiska samt de flesta i den kontinentala gruppen som klassificerar som
immateriell tillgång även väljer att värdera till anskaffningsvärdet, vilket är tillåtet i enlighet
med IAS 38 (se figur 4.6). En annan likhet mellan grupperna är att de båda i hög grad har valt
att upplysa om förpliktelsen i balansräkningen. Hur de redovisar förpliktelsen skiljer sig dock
åt då en större andel anglosaxiska företag föredrar netting. Skillnaden skulle kunna förklaras
med hjälp av de anglosaxiska rapporternas syfte som är att tillfredsställa investerarnas behov,
vilket kan tänkas motivera företag att använda netting då det motverkar vinstfluktationer.
Sammanfattningsvis ser vi att det finns skillnader mellan anglosaxiska och kontinentala
företags redovisning av utsläppsrätter vilket besvarar vår underordnade fråga. Vi har även
besvaras studiens forskningsfråga då vi klargör hur dessa skillnader kan förklaras med hjälp
av de egenskaper som är hänförliga till respektive redovisningstradition. Litteraturen har i
vissa fall erbjudit motsägelsefulla beskrivningar om de två redovisningstraditionerna. I dessa
fall har förklaringar ändå kunnat ges utifrån respektive redovisningstraditions syfte med de
finansiella rapporterna. Tydligast är detta i den anglosaxiska redovisningen där det främsta
syftet är att tillhandahålla investerarna med relevant information och därför argumenterar vi
för att redovisningspraxisen kommer att förändras i takt med att detta informationsbehov
förändras. Utgår vi från att investerarna efterfrågar jämna resultat kan vi dra slutsatsen att
företag kommer att välja den praxis som bäst stämmer överens med denna önskan. Genom att
den anglosaxiska gruppen observerats ha investerarfokus sammanfaller karaktärsdragen med
det som beskrivs vara anglosaxisk redovisningstradition. Netting, ett fenomen som kan
betraktas som mer riskfyllt än att ta upp hela förpliktelsen, används i stor grad av de
kontinentala företagen. Detta skulle kunna betraktas som motsägelsefullt eftersom den
kontinentala redovisningstraditionen beskrivs som mer försiktig. Vi anser dock att
finansieringssystemet är en förklaring till varför de använder netting eftersom kontinentala
företag till stor del finansieras av lån från närstående. De behöver inte redovisa lika mycket
information i de publika finansiella rapporterna eftersom information angående utsläppsrätter
kan erhållas på andra sätt.
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7 Avslutning
7.1 Inledning
I detta kapitel reflekterar vi över hur studiens slutsatser kan kopplas samman med
utsläppsmarknaden överlag. Vi lyfter även vikten av att accepterad vägledning gällande
redovisning av utsläppsrätter kommer till stånd för att uppnå målet med utsläppsmarknader.
Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning.

7.2 Avslutande reflektion
Det faktum att det finns skillnader i hur företag redovisar utsläppsrätter är känt sedan tidigare
(se bland annat Warwick & Ng 2012 s. 63-64; Deac 2013 s. 47; Lovell et al. 2013 s. 17),
något som även bekräftas i vår studie. Vi inför dock ett nytt perspektiv på området då vi
kommer fram till att skillnaderna i redovisningen av utsläppsrätter kan förklaras med hjälp av
att företag tillhör en anglosaxisk eller kontinental redovisningstradition. Dessa slutsatser
bekräftar även Nobes (2006 s. 237) hypotes om att nationella redovisningstraditioner kommer
att lysa igenom på oreglerade områden.
Det som förvånade oss mest var att majoriteten av de undersökta företagen i vår studie inte
redovisar utsläppsrätter överhuvudtaget i de finansiella rapporterna. Med tanke på att syftet
med utsläppsmarknader är att ta itu med växthuseffekten genom att skapa ekonomiska
incitament för företag att minska sina utsläpp, kan detta ses som ett misslyckande. Genom att
inte redovisa utsläppsrätter är det svårt att se de ekonomiska fördelarna som kan erhållas när
man minskar sina utsläpp. Raiborn och Massoud (2010 s. 119) beskriver detta misslyckande
på följande vis:
For the moment, environmentalists wait for businesses to focus on the “cap”
portion of cap and trade systems rather than on the “trade” portion. Businesses
wait on governments to create financial incentives to make pollution reduction
cost-effective. Governments wait on constituents to voice, through votes and
legislation, the importance of combating greenhouse gases and other pollutants.
Constituents wait on financial markets to indicate good corporate investments.
Financial markets wait on accountants to provide meaningful information by
which to judge organizational performance. Accountants wait on standards setters
to provide the proper guidance on accounting for emissions allowances.
Unfortunately, the degradation of the Earth waits for no one.
(Raiborn och Massoud 2010 s. 119)
Vi anser att detta citat på ett bra sätt illustrerar den mentalitet som finns i debatten kring ett
hållbart samhälle. Citatet klargör också den roll som internationella normgivare inom
redovisning har i denna fråga. För att få bollen i rullning krävs det vägledning om hur
utsläppsrätter ska behandlas i den finansiella redovisningen då denna åtgärd i slutändan
kommer att ge företag riktiga ekonomiska incitament att driva en hållbar verksamhet.
I skrivande stund pågår arbetet med framtagandet av ny vägledning inom IASB. Förra
försöket möttes av massiva protester vilket ledde till tillbakadragandet av IFRIC 3. Vi hoppas
att nästa försök inte möter lika starkt motstånd hos företagen och att normgivarna denna gång
tar större hänsyn till vad företag anser är god redovisning. Ett sätt att göra detta på är att
försöka förstå hur och om redovisningstraditioner spelar in och påverkar åsikter. Denna studie
belyser detta perspektiv och visar att nationella redovisningstraditioner fortfarande existerar.
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7.3 Förslag till vidare forskning
Vår studie har bidragit till ett nytt perspektiv inom redovisningen av utsläppsrätter då vi
undersöker om redovisningstraditioner kan förklara företags redovisningsval. Ingen annan
studie som vi kommit över har applicerat detta perspektiv på utsläppsrättsredovisning. Inom
en snar framtid kommer IASB förhoppningsvis att publicera ny vägledning gällande
utsläppsredovisning. Om och när detta sker skulle det vara intressant att se om
redovisningstraditionerna fortfarande lyser igenom i de fall som flexibilitet tillåts. Om
vägledning dröjer kan det även vara av intresse att göra en kvalitativ undersökning i syfte att
bekräfta att redovisningsvalen beror på företags redovisningstraditioner. Detta skulle
exempelvis kunna ske genom intervjuer.
Ett sista förslag som vi lämnar till framtida forskning är att inkludera företag som redovisar
enligt FASB. Då varken IASB eller FASB i nuläget ger någon vägledning i hur företag ska
redovisa utsläppsrätter i de finansiella rapporterna kan det vara intressant att undersöka om
denna studies slutsatser består när företag som redovisar enligt en annan normgivare
inkluderas.
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Redovisningsstandarder
IASBs Föreställningsram
IAS 2
IAS 20
IAS 37
IAS 38
IFRIC 3
IFRS 5

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter
Varulager
Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
Immateriella tillgångar
Emission Rights
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och
avvecklande verksamheter
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Bilaga 1 Lista över de undersökta företagen
Maersk
Carlsberg
C&C Group
Smurfit Kappa
Israel Chemicals
Fortress Paper
Kruger Products
Roger Sugar
Suncor Energy
Tembec
Felda Global Ventures Holdings
KLK
YTL Power International
Cemex
NXP Semiconductors
Royal Imtech
Unilever
Hydro
Yara International
Astra Zeneca
BAE Systems
BP global
BT Group
Centrica
Diaego
GlaxoSmithKline
Infinis Energy
Johnson Matthey
Pennon Group
Rio Tinto
Royal Dutch Shell
SSE

Anheuser-Busch InBev
Etex
Braskem
Magnesita Refratrios
UPM
Compagnie de Saint-Gobain
Electricite de France
GDF-suez
Lafarge
Sequana
Total. S.A
NSG Group
ArcelorMittal
Alpiq Group
Glencore
Holcim
Novartis
Sca
Trelleborg
Bayer Group
Evonik Industries
Hella KGaA Hueck & Co.
Infineon Technologies
Osram Licht
Pfleiderer
Porsche
RWE
Thyssenkrupp
Wacker Chemie
Borealis
Mayr-Melnhof
OMW
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Bilaga 2 Utdrag ur kodschemat
Observation
1

Kodning
Immateriell tillgångar

Ekonomisk händelse
Inköpta utsläppsrätter

10

Immateriell tillgångar

Inköpta utsläppsrätter

51

Immateriell tillgångar

Inköpta utsläppsrätter

21
31

Immateriell tillgångar
Immateriell tillgångar

Inköpta utsläppsrätter
Inköpta utsläppsrätter

58

Immateriell tillgångar

Inköpta utsläppsrätter

1

Immateriella tillgångar

Gratis erhållna

51

Immateriella tillgångar

Gratis erhållna

21
31

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar

Gratis erhållna
Gratis erhållna

48

Lager

Inköpta

51

Lager

Inköpta

48

Lager

Gratis erhållna

18

Lager

Gratis erhållna
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Citat
CO2 emission allowances and certificates for renewable
energies are accounted for as intangible assets and
reported under other assets. Allowances which are
purchased and allowances allocated free of charge are
both stated at cost and are not amortised.
CO2 emission allowances purchased to meet the
Group’s generation requirements are initially recorded
at cost within intangible assets
Acquired emission allowances are recognized at cost as
intangible assets.
Emission rights are reported as intangible assets
As IFRIC 3 “Emission Rights” has been withdrawn by the
IASB, definite regulations concerning the accounting
treatment of emission rights are missing. Therefore these
emission rights are recognized in accordance with IAS 38
“Intangible Assets” as intangible assets in “Prepaid
expenses and other current assets”, measured at cost
amounting to zero, if the rights have been allocated free
of charge.
Purchased carbon dioxide emissions allowances are
recognised initially at cost (purchase price) within
intangible assets.
CO2 emission allowances and certificates for renewable
energies are accounted for as intangible assets and
reported under other assets. Allowances which are
purchased and allowances allocated free of charge are
both stated at cost and are not amortised.
Acquired emission allowances are recognized at cost as
intangible assets.
Emission rights are reported as intangible assets
As IFRIC 3 “Emission Rights” has been withdrawn by
the IASB, definite regulations concerning the accounting
treatment of emission rights are missing. Therefore these
emission rights are recognized in accordance with IAS
38 “Intangible Assets” as intangible assets in “Prepaid
expenses and other current assets”, measured at cost
amounting to zero, if the rights have been allocated free
of charge.
Gäller båda: Står under rubriken "inventories". (I):
Purchased emissions allowances are recognized at the
lower of cost or net realizable value. (S): Analogously to
IAS 20 Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance, a token amount is
recognized for emissions allowances allocated free of
charge.
Gäller båda: Står under rubriken "inventories". (I):
Purchased emissions allowances are recognized at the
lower of cost or net realizable value.
Analogously to IAS 20 Accounting for Government
Grants and Disclosure of Government Assistance, a
token amount is recognized for emissions allowances
allocated free of charge.
Gäller båda: Står under rubriken "inventories". (I):
Purchased emissions allowances are recognized at the

51

Lager

Gratis erhållna

1

Anskaffningsvärde

Inköpta

7

Anskaffningsvärde

Inköpta

11

Anskaffningsvärde

Inköpta

31

Anskaffningsvärde

Inköpta

10

Anskaffningsvärde

Inköpta

1

Anskaffningsvärde

Gratis erhållna

11

Anskaffningsvärde

Gratis erhållna

31

Anskaffningsvärde

Gratis erhållna

10

Anskaffningsvärde

Gratis erhållna

69
83

Verkligt värde –
handla med dem
Verkligt värde

1

Tar upp hela förpliktelsen

-

18

Tar upp hela förpliktelsen

-

7

Netting

-

11

Netting

-

31

Netting

-

18

Värdering av den del av
förpliktelsen som inte kan
täckas
upp
för:
Genomsnittspriset de senaste
tre månaderna från tidpunkten
för rapportering och tre
månader bakåt

-

syfte

att

Inköpta
Gratis erhållna
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lower of cost or net realizable value. (S): Analogously to
IAS 20
emission rights are classified as inventories, as they are
consumed in the production process;
renewable energies are accounted for as intangible
assets and reported under other assets. Allowances
which are purchased and allowances allocated free of
charge are both stated at cost and are not amortised.
Any additional rights purchased are recognised at cost
and they are not subsequently remeasured.
Purchased emission rights are initially recognized at
cost (purchase price) within intangible assets.
Government granted and purchased CO2 emission
allowances expected to be used towards XX´s own
emissions are recognized as intangible assets at nominal
value (cost).
CO2 emission allowances purchased to meet the
Group’s generation requirements are initially recorded
at cost within intangible assets
Allowances which are purchased and allowances
allocated free of charge are both stated at cost and are
not amortised.
Granted emission rights received in a period are initially
recognized at nominal value (nil value).
Government granted and purchased CO2 emission
allowances expected to be used towards XX´s own
emissions are recognized as intangible assets at nominal
value (cost).
Allocated CO2 emission allowances are initially
recognised at nominal value (nil value).
Rights held under the “Trading” model are included in
inventories at fair value.
They are measured at cost, if purchased in the market, or
at fair value, if received through government grants.
If a portion of the obligation is not covered with the
available allowances, the provision for this portion is
measured using the market price of the emission
allowances or certi cates for renewable energies on the
reporting date.
Provisions are recognized for the obligation to return
emissions allowances insofar as such allowances are
available, at the amount capitalized for such allowances.
If the return obligation exceeds the allowances
capitalized, the difference is recognized at the average
price for the three months preceding the reporting date.
A provision is only recognised when actual emissions
exceed the emission rights granted.
A provision is recognized when the level of emissions
exceeds the level of allowances granted.
Actual CO2 emissions which exceed the level covered by
emission rights are recognized as a liability.
If the return obligation exceeds the allowances
capitalized, the difference is recognized at the average
price for the three months preceding the reporting date
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