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Abstract
International companies are today exposed to several risks regarding their operations. These
risks are related to exchange rates, interests rates and commodity prices. In order to reduce
these risks companies use financial instruments. Financial instruments are today treated in the
International Accounting Standard IAS 39 Financial Instruments: Recognition and
Measurement. When financial instruments are used for hedging purposes they are titled
hedging instruments, whose changes in value are expected to develop in the opposite direction
in relation to the hedged item. In order to achieve a match between these components in the
financial statements hedge accounting is used. Hedge accounting is treated in IAS 39 and
since this standard was first introduced it has been criticized for being too complex and
difficult to apply in practise. The complexity can be traced to the options the standard offers.
In addition to this, hedge accounting is optional and can also be interrupted.
The purpose of this study is to examine in what way the application of current accounting
rules and Swedish tax rules regarding hedge accounting affect companies, the Swedish
government and shareholders. Furthermore, we intend to examine the consequences that arise
as a result of applying hedge accounting in practice. The study is qualitative in nature and
contains three scenarios designed to show how selected stakeholders are affected by the
current regulations. The study will also show the accounting and tax implications that may
arise when hedge accounting is applied.
The study shows that the criticism levelled against IAS 39 are eligible. When taxation of
hedging arrangements is taken into consideration a new dimension of complexity arises. This
can be explained by the fact that Swedish tax rules and IFRS standards do not advocate the
same valuation of financial instruments. Although RFR 2 is applied in order to reduce these
differences, the fact remains that hedge accounting is not functioning optimally for nonfinancial companies. This study also shows that the options hedge accounting offers have
more or less impact on the stakeholders of the entity. Corporate decisions on whether hedge
accounting should be applied or not do affect the financial reports of the company, which in
extension may influence stakeholders´ investment decisions. The options regarding hedge
accounting also influence corporate taxation, as they may give rise to arbitrage situations as
well as reduced or more irregular tax payments.
The conclusion of this study is that the accounting and tax treatment of financial instruments
is too complex and current regulations should therefore be reviewed in order to achieve a
better match between these two components.
This paper is hereinafter written in Swedish.

Keywords: Hedge accounting, financial instruments, valuation, IAS 39, Swedish Income
Tax Act, tax arbitrage
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Sammanfattning
Internationella företag kan idag utsättas för många olika typer av risker i sin verksamhet.
Dessa risker kan bland annat kopplas till valutor, räntor samt råvarupriser. I syfte att reducera
dessa risker används finansiella instrument som idag behandlas i den internationella
redovisningsstandarden IAS 39 Finansiella instrument, Redovisning och värdering. När ett
finansiellt instrument används i säkringssyfte benämns det säkringsinstrument, och dess värde
förväntas utvecklas i motsatt riktning i förhållande till den post som säkras. För att uppnå
matchning mellan dessa komponenter i redovisningen används säkringsredovisning. Även
säkringsredovisning behandlas i IAS 39 och sedan denna standard togs i bruk har den fått
mycket kritik för att vara alltför komplex och svår att tillämpa i praktiken. Komplexiteten kan
bland annat härledas till de valmöjligheter som standarden erbjuder. I tillägg till detta är
säkringsredovisning frivilligt att tillämpa och kan dessutom avbrytas.
Syftet med studien är att undersöka hur tillämpningen av dagens redovisningsmässiga och
skattemässiga regler kring säkringsredovisning påverkar företag, staten samt aktieägare.
Vidare ämnar vi undersöka vilka konsekvenser som uppkommer till följd av hur regler kring
säkringsredovisning tillämpas i praktiken. Studien är av kvalitativ karaktär och består att tre
typfall som konstruerats för att visa på hur utvalda intressenter påverkas av dagens regleringar
samt de redovisningsmässiga och skattemässiga problem som kan uppkomma vid tillämpning
av säkringsredovisning.
Studien visar att kritiken som riktats mot IAS 39 är berättigad. När beskattning av
säkringsarrangemang tas i beaktning träder en ny dimension av komplexitet in i bilden. Detta
kan förklaras genom att svenska beskattningsregler och IFRS standarder inte förespråkar
samma värdering av finansiella instrument. Trots att RFR 2 träder in för att reducera dessa
skillnader kvarstår det faktum att säkringsredovisning inte fungerar optimalt för ickefinansiella företag. Studien visar också att de valmöjligheter som säkringsredovisning
innefattar mer eller mindre påverkar företags intressenter. Företagens beslut gällande om
säkringsredovisning bör tillämpas i företaget eller inte påverkar dess finansiella rapporter
vilket i förlängning kan inverka på intressenters investeringsbeslut. Valmöjligheterna influerar
även företags beskattning, då de kan ge upphov till arbitragesituationer samt minskade eller
mer ojämna skatteinbetalningar.
Vår slutsats är att redovisningen och beskattningen av finansiella instrument är så pass
komplex att dagens regleringar bör ses över för att uppnå en bättre matchning mellan dessa
två komponenter.

Nyckelord: Säkringsredovisning,
inkomstskattelag, skattearbitrage
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning Europeiska Gemenskapen (EG) nr
1606/2002 är alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen (EU) skyldiga att upprätta
koncernredovisning från och med den 1 januari 2005 i enlighet med av EU antagna IFRS
(International Financial Reporting Standards). IFRS är en redovisningsstandard som ges ut av
det oberoende organet International Accounting Standards Board (IASB) med säte i London
(Wagoner 2009, s. 10, IAS 1 p. 7). Den amerikanska motsvarigheten till IASB, Financial
Accouting Standard Board (FASB) har haft inflytande vid utformningen av IFRS (Doupnik &
Perera 2015, s. 111). Exempelvis anses den internationella redovisningsstandarden IAS 39
Finansiella instrument: Redovisning och värdering, vara en kopia av den amerikanska
motsvarigheten FAS 133 (Ericsson 2010, s. 6). Det finns dock stora skillnader mellan de
utgivna standarderna.
En av de främsta skillnaderna standardsättarna emellan är huruvida de utgivna standarderna är
princip- eller regelbaserade (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). IASB:s standarder är
principbaserade, vilket ger utrymme för professionell bedömning när det kommer till
redovisningsval som grundas på de koncept som standarderna innefattar (Carvalho,
Albuquerque, Quirós & Justino 2015, s. 183). FASB:s redovisningsstandarder är istället
regelbaserade och bedöms ofta som komplexa i avseendet att de grundas på konceptuella
ramverk med detaljerade regler som ska följas. Syftet med standarderna är att de ämnar leda
till redovisningslösningar som följer den amerikanska lagstiftningen (Alexander &
Jermakowicz 2006, s. 134). FASB:s standarder försöker således säga vad användaren ska
göra. Detta till skillnad från de principbaserade standarderna som istället för att säga vad
användaren ska göra, försöker hjälpa användaren att bestämma vad som behöver göras
(Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). IASB:s standarder betraktas därför som betydligt
mer flexibla i förhållande till de amerikanska redovisningsstandarderna (Doupnik & Perera
2015, s. 119).
Övergången från nationella redovisningsregler till internationella redovisningsregler är idag
ett faktum för många företag på grund av internationaliseringen inom företagsvärlden (Véron
2007, s. 26). Eftersom landsöverskridande transaktioner blivit alltmer förekommande under
de senaste årtiondena ökar även behovet av internationella redovisningsregler (Satin &
Huffman 2015, s. 239). FASB och IASB tecknade därför år 2002 en överenskommelse, ”The
Norwalk Agreement”, som innebär att de båda standardsättarna ska ingå i ett
konvergensprojekt med syfte att minska meningsskiljaktigheterna hos de utgivna standarderna
(Satin & Huffman 2015, s. 240).
Den ökade internationaliseringen och handeln med utlandet samt den ökade handeln inom
internationella koncerner exponerar företag för olika typer av risker. Dessa risker kan bland
annat vara valutarisker, ränterisker och råvaruprisrisker (Ericsson 2010, s. 3). För att reducera
dessa risker kan företag välja att tillämpa olika typer av finansiella instrument i säkringssyfte,
vilket beskrivs i IAS 39. Rosenhouse (2011, s. 2) hävdar att säkringsredovisning är ett område
som har hög prioritet i det pågående konvergensprojektet mellan IASB och FASB.
Standardsättarnas mål är dock inte att konvergera dagens regleringar kring finansiella
instrument och säkringsredovisning till en enhetlig standard utan snarare att införa väsentliga
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förbättringar till det komplexa och svårhanterliga området för att förbättra jämförbarheten av
finansiell information gällande finansiella instrument världen över (Rosenhouse 2011, s. 2).
Före övergången till IFRS var säkringsredovisning i Sverige ett område som näst intill
saknade reglering (Ericsson 2010, s. 5). Övergången till IFRS för noterade företag innebar
därför en stor förändring eftersom IAS 39 skärpte regleringarna kring säkringsredovisning
avsevärt. Säkringsredovisning betraktas i mångas ögon som ett svårtolkat ämne som har ökat i
komplexitet sedan införandet av IFRS i börsnoterade företag (Ericsson 2010, s. 9).
Komplexiteten grundar sig bland annat i de valmöjligheter IAS 39 erbjuder. Nobes (2005, ss.
29-30) hävdar att komplexiteten i regleringarna kan härledas till det faktum att IAS 39 till
skillnad från andra IFRS-standarder är regelbaserad istället för principbaserad. En annan
bidragande faktor till att standarden uppfattas vara komplicerad är på grund av att
säkringsredovisning inte är tvingande, vilket innebär att företag själva får bedöma huruvida de
vill tillämpa denna typ av redovisning eller inte (Norberg 2009, s. 133). Även Skatteverket
belyser att komplexiteten inom säkringsredovisning beror på dennes icke-tvingande karaktär.
Knutsson (2005, s. 510) hävdar att det i Sverige råder en stark koppling mellan redovisning
och beskattning och att sambanden dessa emellan kommer till uttryck i 14 kap. 2 §
Inkomstskattelagen (IL).
Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen av resultatet
ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som
de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i
lag. Detta gäller även skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga.
(14 kap. 2 § IL)

Detta speglar huvudregeln gällande att redovisningen ligger till grund för beräkningen av det
skattemässiga resultatet (Knutsson 2005, s. 510). Sättet företaget redovisar sina
affärshändelser på kommer med anledning av sambandet alltså påverka dess beskattning. I
förlängning innebär detta att ett företags beskattning kan komma att påverkas av huruvida
företaget i fråga väljer att säkringsredovisa eller inte.
IAS 39 har blivit mycket omdebatterad och kritiserad för att vara alltför svårtolkad och därför
har IASB nu publicerat nya principer för finansiella instrument i IFRS 9 (KPMG 2014). De
nya principerna innebär bättre möjligheter för att öka den rättvisande bilden av redovisningen
av hur finansiella instrument används för att hantera finansiella risker. Tanken med de nya
reglerna är dessutom att underlätta de komplexa reglerna kring säkringsredovisning och dessa
beräknas börja gälla 1 januari 2018 (KPMG 2014).

1.2

Problemdiskussion

För att skydda sig mot värdeförändringar på tillgångar och skulder kan ett företag använda sig
av säkringar. Dessa värdeförändringar kan uppkomma genom förändrade räntor och
valutakurser (Skatteverket 2016). För att minska företagets exponering för dessa risker kan
man förvärva eller ställa ut ett finansiellt instrument, ett så kallat säkringsinstrument, som
förväntas utvecklas i motsatt riktning i förhållande till den säkrade positionen (Bierman,
Johnson & Peterson 1991, s. 7). I IAS 39 benämns det instrument som innehas i säkringssyfte
för ”säkringsinstrument” medan den position som säkras kallas för ”säkrad post”.
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Grundtanken med säkringsredovisning är således att värdeförändringarna på
säkringsinstrumentet och den säkrade posten ska ta ut varandra (Skatteverket 2016). Norberg
(2009, s. 133) hävdar att i det fall nettoresultatet av innehaven under en viss period varken har
gått med vinst eller förlust, det vill säga att säkringsinstrumentet och den säkrade posten har
tagit ut varandra, har företaget uppnått en perfekt säkrad position. Målet med denna typ av
riskreducering är att matcha säkringsinstrumentets och den säkrade postens resultateffekter
genom att få dessa två att påverka resultatet under samma period (Ericsson 2010, s. 4; Hilling
2007, ss. 159-160). På så vis berör säkringsredovisning matchningsprincipen.
Vid tillämpningen av säkringsredovisning ska ett säkringsinstrument och en säkrad post
värderas enligt samma redovisningsprincip (Skatteverket 2016). Det finns dock olika sätt att
värdera instrument beroende på vilket regelverk som implementeras inom företag. Bolag med
ett svenskt moderbolag som tillämpar internationella redovisningsregler (IFRS) ska tillämpa
Rådet för finansiell rapportering (RFR) - Redovisning för juridiska personer, i moderbolaget
det vill säga i den juridiska personen (PwC 2014). RFR 2 grundas på reglerna i IFRS men
undantag eller tillägg från dessa regler kan dock göras om de står i strid med svensk lag. I de
fall reglerna i IFRS strider mot svensk lag ska alltså RFR 2 tillämpas, vilket innebär att IFRS
inte längre styr utan att reglerna i Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) istället tillämpas
(RFR 2 IAS 39 p. 3).
Enligt IAS 39 p. 71-102 framgår att säkringsredovisning inte är tvingande för de som
använder sig av denna standard. Företag har därmed möjlighet att för varje säkring välja
huruvida de ska tillämpa säkringsredovisning eller inte. Alla företag får dock inte tillämpa
säkringsredovisning då standarden innehåller krav som ska vara uppfyllda för att företaget ska
få tillåtelse att göra det. Exempelvis kräver IAS 39 att säkringar måste kvalificera för
säkringsredovisning, vilket innebär att de bland annat måste testas för sin effektivitet (IAS 39
p. 88). Definitionen för att vara ett finansiellt instrument behöver också vara uppfyllt (IAS 39
p. 9). Således kan en orsak till att företag inte tillämpar säkringsredovisning vara att de inte
har tillåtelse att göra det utefter standardens krav men ytterligare en orsak kan vara att
företaget har gjort ett medvetet val att inte tillämpa denna typ av redovisning (Johnsson &
Swieringa 1996, s. 116). Detta val kan grunda sig i att tillämpningen av säkringsredovisning
ofta betraktas som besvärlig och kostsam, inte minst på grund av IAS 39:s regelbaserade
karaktär (Kun 2013, s. 27).
I ett företag där säkringsverksamhet förekommer med ett stort antal utestående
säkringsinstrument kan konsekvenser uppkomma om säkringsredovisning väljs bort. Detta på
grund av att företag då riskerar en ökad volatilitet i resultaträkningen i och med att eventuella
värdeförändringar på säkringsinstrument redovisas direkt i resultaträkningen (Ericsson 2010,
s. 11; Kun 2013, s. 27). Detta är något man enligt Ericsson (2010, s. 11) vill undvika med
tanke på vad för slags signaler det kan sända ut till investerare och analytiker.
Säkringsredovisning kan därmed vara ett bra alternativ för att uppnå ett jämnare resultat som
på ett bättre sätt speglar ekonomiska fluktuationer (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson
2013, s. 441).
De olika värderingsmetoderna i IAS 39 för företagets finansiella instrument kan även ha en
påverkan på volatiliteten i resultatet, då exempelvis en värdering till verkligt värde kan
försvåra tolkningen av resultaträkningen på grund av den volatilitet som uppstår. Å andra
sidan ger en värdering till anskaffningsvärde inte uttryck för företagets ställning just vid
tillfället då de finansiella rapporterna fastställs i och med att tillgångarnas värde i detta fall är
baserade på historiska värden, vilket försvårar jämförbarheten mellan företag (Smith,
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Brännström & Jansson 2015, s. 80). Verkligt värde ger i många fall en mer rättvisande bild av
företagets tillgångar än vad värdering till anskaffningsvärde gör.
Verkligt värde-baserad redovisning tar på ett symmetriskt sätt upp vinster och förluster vid
rätt tidpunkt i finansiella rapporter. Ebling (2001, s. 22) hävdar att vid värdering till
anskaffningsvärde, då försiktighetsprincipen tillämpas, kan vinster och förluster tas upp under
olika perioder vilket kan leda till en missvisande bild av den ekonomiska verkligheten.
Således blir valet av värderingsmetod också en fråga om periodisering. Enligt 2 kap. 4 § ÅRL
ska rätt kostnad eller intäkt tas upp till den period de hänför sig till för att på så vis visa upp
ett så rättvisande resultat som möjligt. Värderingen av finansiella instrument ligger således till
grund för periodiseringen av värdeförändringar och intäkter samt kostnader som är hänförliga
till instrumenten.
Panaretou, Shackleton och Taylor (2013, s. 136) hävdar att tillämpningen av IFRS kring
säkringsredovisning underlättar förutsägbarheten av företags framtida resultat. IFRS sägs
därmed minska felaktigheter i analytikers prognoser, förutsatt att företag lämnar full
information om sina säkringar. Ju mer öppen information ett företag lämnar angående sina
säkringar desto bättre kan ett framtida resultat förutspås (Panaretou, Shackleton & Taylor
2013, s. 117). Säkringsredovisning leder därmed till en minskning av asymmetrisk
information mellan ledningen, företaget och dess intressenter, vilket på ett fördelaktigt sätt
leder till mer korrekta prognoser (Dadalt, Gay & Nam 2002, s. 264).
Intressenter är alltså i behov av rättvisande information för att på ett korrekt sätt kunna
bedöma ett företags värde (Scordis, Barrese & Wang 2008, s. 45). Volatilitet i företags
kassaflöden kan dock leda till att intressenter underskattar företags prestationer, på grund av
den asymmetriska informationen. Enligt Scordis, Barrese och Wang (2008, s. 45) påverkas
därför intressenters investeringsbeslut i hög grad av asymmetrisk information och volatilitet i
kassaflöden. Säkringsredovisning används ofta för att reducera dessa variationer i företags
resultat (Smith & Stulz 1985, s. 391). Till följd av att variationerna i resultaten minskar kan
säkringsredovisning även innebära skattemässiga fördelar för företag (Smith & Stulz 1985, s.
392).

1.3

Forskningsfrågor

Vår problemdiskussion mynnar ut i följande forskningsfrågor:
• På vilket sätt är redovisning och beskattning kopplat i fråga om säkringsredovisning?
• Hur påverkas företag, staten samt aktieägare av dagens regleringar av finansiella
instrument?

1.4

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur tillämpningen av dagens redovisningsmässiga och
skattemässiga regler kring säkringsredovisning påverkar företag, staten samt aktieägare.
Vidare ämnar vi undersöka vilka konsekvenser som uppkommer till följd av hur regler kring
säkringsredovisning tillämpas i praktiken.
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1.5

Avgränsningar

För att kunna beakta de skattemässiga konsekvenserna av säkringsredovisning kommer syftet
att avgränsas till att endast behandla hur dessa regler påverkar börsnoterade icke-finansiella
företag och internationella koncerner vars moderbolag är skattskyldiga i Sverige. Till följd av
detta kommer fokus läggas på enheter som tillämpar IFRS samt RFR 2. Utländsk beskattning
kommer inte tas i beaktning i denna uppsats. Vid studiens utformning har gällande standard
för säkringsredovisning, IAS 39, använts som utgångspunkt. Vi reserverar oss därmed för
eventuella ändringar som kan uppstå vid tillämpningen av säkringsredovisning i och med
övergången till IFRS 9. Framställningen behandlar rättslägen fram till den 18e maj 2016.

1.6

Disposition

Uppsatsen kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt. Kapitel 2 behandlar
metodvalet som studien grundar sig på och ger också en förklaring kring studiens reliabilitet,
validitet och etiska överväganden. Studiens teoretiska referensram presenteras i kapitel 3.
Referensramen har två syften, nämligen att ge läsaren en förståelse kring hur
säkringsredovisning fungerar i praktiken, samt att med hjälp av den teori som presenteras
utgöra ett verktyg vid analys av studiens empiri. Av pedagogiska skäl har vi därför valt att
dela upp referensramen i två delar, där läsaren först erhåller en mer grundläggande förklaring
kring säkringsredovisning för att sedan gå över till det mer komplicerade området som rör
beskattning av säkringsarrangemang. I den andra delen av den teoretiska referensramen
kommer även intressentteorin samt olika typer av redovisningsprinciper att presenteras i syfte
att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Kapitel 4 behandlar uppsatsens empiri i form av
typfall. Efter varje typfall presenteras en analys av respektive fall. Slutligen innehåller kapitel
5 en slutdiskussion som mynnar ut i uppsatsens slutsatser. I detta avsnitt kommer även förslag
till vidare forskning presenteras.
Figur 1.1 Studiens disposition
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2 Metod
2.1

Inledning

I detta kapitel ges en beskrivning av studiens uppbyggnad. Inledningsvis presenteras vår
forskningsansats och forskningsmetod. Därefter redogörs för datainsamlingen, dataanalysen
samt för urvalen som låg till grund för studiens typfall. Detta mynnar ut i en redogörelse för
hur vi genom studien har försökt uppnå trovärdighet och relevans och avslutas sedan med en
genomgång av studiens källor och deras tillförlitlighet.

2.2

Forskningsansats

Enligt Jacobsen (2002, s. 34) finns det olika strategier man kan använda sig av för att få grepp
om verkligheten. De två ansatserna man kan använda sig av kallas för deduktiv och induktiv
ansats. I den deduktiva ansatsen utgår man från sina förväntningar och undersöker empirin för
att se huruvida dessa förväntningar stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Den
induktiva ansatsen går däremot motsatt väg. Här undersöker man verkligheten utan
förväntningar och skaffar sig istället teorierna ifrån en öppen ansats (Jacobsen 2002, s. 35).
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 24) finns det även ett tredje sätt att relatera teori och
empiri och detta sätt kallas abduktion. Detta arbetssätt anses vara en kombination av tidigare
nämnda ansatser. En abduktiv ansats antas då befintliga teorier testas för att sedan
vidareutvecklas (Patel & Davidson 2011, s. 25). I denna uppsats har en abduktiv ansats
antagits eftersom befintliga teorier testas på våra typfall. Vi anser dessutom att man kan se
tecken på både deduktiv och induktiv ansats i vår studie på grund av att vi delvis utgått från
tidigare förväntningar samtidigt som vi i vissa lägen inte haft någon förkunskap alls. Dessa
tecken på både deduktiv och induktiv ansats styrker användningen av en abduktiv ansats
ytterligare.

2.3

Forskningsmetod

En studie kan bygga på antingen en kvantitativ forskningsmetod eller en kvalitativ
forskningsmetod (Bryman & Bell 2015, s. 37). Patel och Davidsson (2011, s. 111) hävdar att
valet av metod grundas på hur den insamlade informationen komprimeras, systematiseras och
bearbetas för att slutligen kunna besvara ställda forskningsfrågor. Newman och Benz (1998, s.
13) beskriver en kvalitativ och kvantitativ metod som varandras motsatser vilket motiveras
genom de stora skillnaderna i karaktäristika som föreligger inom respektive metod. Den
kvantitativa forskningsmetoden innebär en insamling av numerisk data där informationen ska
gå att generalisera, vilket innebär att ett urval får representera populationen (Harding 2013, s.
9). Kvalitativa forskningsmetoder handlar istället om att generera en djupare kunskap inom ett
område för att kunna tolka och förstå vilka händelser som leder fram till
undersökningsområdet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillämpningen av dagens
redovisningsmässiga och skattemässiga regler kring säkringsredovisning påverkar företag,
staten samt aktieägare. I studien ämnas även säkringsredovisningens redovisningsmässiga och
skattemässiga konsekvenser undersökas. För att kunna uppfylla syftet och besvara ställda
forskningsfrågor har en kvalitativ metod använts.
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Starrin och Svensson (1994, s. 21) hävdar att målsättningen med en kvalitativ metod är att
identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser. Efter insamlingen av
information om säkringsredovisning kan det utan tvivel göras en bedömning att det finns
mycket skrivet om ämnet. Det saknas dock material som ger läsaren en grundläggande
förståelse över hur denna typ av redovisning går till då den större delen av det utgivna
materialet förutsätter en djupare förståelse. Därmed är en kvalitativ metod passande för
uppsatsen då den ämnar väga upp för dessa, till viss del, otillfredsställande publikationer som
idag finns att tillgå. Harding (2013, s. 10) hävdar att en kvalitativ metod ofta även kan
identifiera ett spann av olika perspektiv av en given situation. Syftet med typfallen som
konstruerats i empirin var just att spegla dessa olika perspektiv av säkringsredovisning och
vad de får för effekter på redovisning och beskattning. Vidare har informationen som ligger
till grund för typfallen hämtats och tolkats från internationella redovisningsstandarder och
svensk lagstiftning vilket är ytterligare en faktor som talar för användandet av en kvalitativ
metod. För att förtydliga antagandena rörande säkringsredovisning kommer även typfallen i
viss mån innefatta tolkningar av siffror. Detta kan enligt Nishishiba, Jones och Kraner (2014,
s. 91) karaktärisera en kvantitativ forskningsmetod eftersom den grundas på siffror. Då
siffrorna i uppsatsens typfall endast används i syfte att konkretisera den genomgående
kvalitativa metoden har dock en bedömning gjorts att det inte är fråga om en blandning av
dessa metoder utan enbart är fråga om en kvalitativ metod.

2.4

Datainsamling

Vilken faktainsamlingsmetod som används avgörs av undersökningens syfte,
problemformuleringen, grunden för empirin samt tillgängliga resurser (Andersen 1994, s. 73).
Syftet med denna uppsats är att kartlägga säkringsredovisningens effekter på redovisningen
samt dess skattemässiga konsekvenser och för att uppfylla syftet har dokumentstudier
genomförts. Några exempel på typer av dokument som ingår i dokumentstudier är bland annat
litteratur, tidskrifter samt årsredovisningar (Andersen 1994, s. 74). Olika typer av dokument
som använts i uppsatsen, såsom bland annat tidskrifter och litteratur, har noggrant granskats
före dem använts. Denna granskning har inneburit att en kontroll av källans relevans för vår
studie genomförts innan källan använts samt att fakta och information som inte längre gäller
enligt dagens bestämmelser har sållats bort.
Datainsamlingen inför uppsatsskrivandet genomfördes i tre steg. Vi påbörjade insamlingen
med en grundlig genomgång av IAS 39 eftersom denna standard ligger till grund för
uppsatsen som helhet. Även andra lagar och rekommendationer som berör
säkringsredovisning, såsom delar av ÅRL och RFR 2, har gåtts igenom från grunden för att ge
oss en grundläggande kunskap och överblick av ämnet. I denna fas studerades även relevanta
delar av IL. Steg nummer två bestod av att söka information genom att hitta relevant litteratur.
Detta gjordes via databaserna Summon och Karnov. Slutligen studerade vi även
årsredovisningar i syfte att erhålla inspiration till typfallen.
2.4.1 Primärdata och sekundärdata
Insamlat datamaterial kan härstamma från två typer av källor. Dessa benämns inom
forskningen som primär- eller sekundärkällor. Datamaterialet i sig kallas primär- eller
sekundärdata (Jacobsen 2002, ss. 152-153). Skillnaden mellan dessa två är att primärdata
består av information som forskaren själv samlat in medan sekundärdata består av redan
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insamlat material och information som forskaren sedan använt sig av (Erikson &
Wiedersheim 2011, s. 88). Eftersom primärdata hämtas av forskaren själv är denne vid
insamling av denna typ av data närmare informationen och informationslämnaren än vad
denne är vid inhämtning av sekundärdata. Enligt Jacobsen (2002, s. 153) utgörs oftast
kvalitativ sekundärdata av texter som analyseras och tolkas och i samband med denna
tolkning krävs en kritisk syn på urvalet av källor. Detta på grund av att informationen inte
hämtats vid den primära källan och risken finns att den information man tar del av från början
samlats in för ett annat ändamål. Genom att vara kritisk till insamlad sekundärdata får därmed
texter en ökad trovärdighet samt ökad relevans, eftersom information som tagits fram i ett
annat forskningsändamål sållats bort.
I denna uppsats har både primär- och sekundärdata använts i syfte att få fram användbar
information som slutligen mynnat ut i presenterade slutsatser. Genom användning och
tolkning av standarder och lagtexter såsom IFRS och IL har information hämtats direkt från
den primära informationskällan av forskaren själv. Denna typ av data är enligt Jacobsen
(2002, s. 152) att anse som primärdata. Efter en kritisk granskning av dess lämplighet har
även sekundärdata använts. Bryman och Bell (2015, s. 319) hävdar att sekundärdata är
information som är insamlad av andra. I vår studie har denna typ av data utgjorts av
kvalificerad ekonomisk litteratur, tidskriftsartiklar, avhandlingar, läroböcker samt uttalanden
från Skatteverket och andra relevanta organ. I uppsatsen har alltså både primär- och
sekundärdata använts för att samla in den information som ligger till grund för typfallen. De
siffror som använts för att konstruera studiens typfall är framtagna av författarna.

2.5

Dataanalys

För att besvara studiens forskningsfrågor och uppfylla dess syfte ansåg vi att det var lämpligt
att konstruera typfall i studiens empiri. Vi ansåg att typfallen på ett lämpligt sätt visar upp de
mest relevanta aspekterna i vår uppsats. Typfallen konstruerades utefter vår tolkning av den
data som har samlats in. Efter att ha samlat in data och erhållit en grundläggande kunskap
sammanställde vi informationen och valde ut de delar vi fann viktiga för att kunna besvara
våra forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte. Därför har varje typfall en egen nisch på
grund av att vi då på ett starkare sätt kan belysa det vi vill argumentera för samt att vi även
möjliggör för relevanta analyser av säkringsredovisningens effekter. Vi anser också att
typfallen är fördelaktiga på så vis att de innebär en möjlighet för oss att på ett mer
pedagogiskt sätt ge läsaren en grundlig överblick och förklaring till hur säkringsredovisning
fungerar i praktiken. Genom konstruktionen av typfall kan man ge läsaren den grundförståelse
som krävs för att sedan förstå den efterföljande analysen.

2.6

Urval

Locke, Spirduso och Silverman (2010, s. 43) beskriver att forskare sällan har möjlighet att
studera varje instans i ett fenomen. Istället låter man ett urval och dess karaktäristika användas
för att representera hela populationen. Hur forskaren väljer ut sina representanter har i många
studier en stor betydelse på huruvida undersökningen blir lyckad eller inte (Locke, Spirduso
& Silverman 2010, s. 43; Holme & Solvang 1997, s. 101).
Holme och Solvang (1997, s. 101) hävdar att statistisk generalisering och representativitet inte
är syften som behöver uppnås i en kvalitativ metod. Trots detta belyses vikten av att välja rätt
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representanter. Om inte detta görs finns risken att det som studien ämnar påvisa förlorar sin
kraft. Vidare hävdar Holme och Solvang (1997, s. 101) att man inte kan använda sig av ett
slumpmässigt urval för att erhålla den djupa förståelse om ett fenomen som en kvalitativ
metod strävar efter. Ett strategiskt urval är istället att föredra då urvalet sker systematiskt
utefter vissa medvetet teoretiska och strategiska formulerade kriterier. Detta innebär således
att forskaren själv kommer att välja ut representanterna till undersökningen utefter de
förkunskaper och förutfattade meningar som fanns innan studien påbörjades. I ett strategiskt
urval grundas valet av representanter inte på en teoretisk ståndpunkt, vilket de gör i ett
teoretiskt urval. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 151) menar att ett teoretiskt urval på
analytiska grunder beslutar vilken data som ska samlas in och vilken grupp av populationen
eller händelser man ska vända sig till härnäst. Det teoretiska urvalet bygger således på de
tankar och idéer som uppkommer under forskningens gång för att slutligen mynna ut i en teori
(Bell & Waters 2016, s. 31).
Det skulle kunna hävdas att vår studie grundar sig på ett teoretiskt urval på grund av att de
typfall som presenteras i empirin grundas på jämförelser mellan olika delar av dagens
regleringar om säkringsredovisning. Bell och Waters (2016, s. 31) hävdar att ett teoretiskt
urval ska möjliggöra jämförelser mellan och inom de urval forskaren valt att göra. Trots detta
anser vi inte att vår studie bygger på ett teoretiskt urval då vår studie inte ämnar utveckla en
teori. Vi finner ett strategiskt urval mer passande för vår studie på grund av att vi med hjälp av
vår förförståelse kommer välja ut de delar i IFRS, ÅRL samt IL som vi anser som väsentliga
för just vår studie.
2.6.1 Val av intressenter
Staten, i form av Skatteverket, har valts ut som en intressent gentemot företag i studien. Detta
på grund av att vi ämnar undersöka huruvida företags beslut gällande säkringsredovisning
inverkar på Skatteverkets arbete med att fastställa rätt underlag för skatt, vilket i förlängning
påverkar staten. Ytterligare en intressent som vi fann intressant att undersöka närmare i fråga
om säkringsredovisning var aktieägare. Aktieägare valdes ut på grund av att deras vilja att
investera i företag grundas på balansräkningens poster, företagets finansiella prestation samt
möjligheter till utdelning. Vi anser att företagets val om att tillämpa säkringsredovisning eller
inte möjligen kommer att påverka företagets resultat och att detta beslut därmed kan vara av
intresse för aktieägare. Slutligen ansåg vi även att företagen i sig kan vara intressanta att titta
närmare på, då de själva troligen påverkas av sitt val gällande om säkringsredovisning ska
tillämpas eller inte.
2.6.2

Val av principer

I säkringsarrangemang är matchningsprincipen på det redovisningsmässiga planet en mycket
viktigt princip, eftersom säkringsredovisning går ut på att matcha värdeförändringarna på
säkringsinstrumentet och den säkrade posten under samma redovisningsperiod. Ur
skattemässig
synpunkt
är
realisationsprincipen
en
viktig
princip,
likaså
periodiseringsprincipen, på grund av att dessa principer reglerar hur säkringsinstrumentet och
den säkrade posten ska beskattas. För att undersöka hur intressenter och företag påverkas av
säkringsredovisningens effekter samt hur de påverkas av de skattemässiga effekterna denna
typ av redovisning ger upphov till, har vi i vår studie valt att fokusera på rättvisande bild samt
de kvalitativa egenskaperna som presenteras i IASB:s föreställningsram.
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2.7

Studiens trovärdighet

Brink (1993, s. 35) hävdar att reliabilitet och validitet är viktigt när det kommer till forskning.
Dessa nyckelaspekter kan avgöra huruvida forskningen anses vara av hög kvalitet eller inte
och kommer att ha en avgörande roll i bedömningen av resultatens trovärdighet. Reliabilitet
och validitet anses vara särskilt viktiga i kvalitativ forskning där forskarnas subjektivitet i
många fall kan komma att påverka tolkningen av data (Brink 1993, s. 35).
2.7.1 Reliabilitet
Holme och Solvang (1997, s. 163) hävdar att en undersöknings reliabilitet påverkas av hur
undersökningen utförs samt hur noggrant informationen bearbetas. Hög reliabilitet erhålls i
det fall oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller i princip samma
resultat. Detta är vad LeCompte och Goetz (1982, s. 32) beskriver som extern reliabilitet, det
vill säga att oberoende forskare genom att utföra samma mätning i samma miljö bör komma
fram till samma resultat.
Vi anser att vår studie har hög reliabilitet på grund av att den relativt lätt skulle kunna
upprepas, trots att det är föga troligt att någon skulle genomföra en studie med exakt likadana
typfall. Våra typfall är konstruerade efter dagens redovisningsmässiga och skattemässiga lagar
och regleringar avseende säkringsredovisning vilket leder till att reliabiliteten i studien är hög.
Om dessa lagar och regleringar skulle komma att ändras skulle reliabiliteten av vår studie å
andra sidan försämras.
2.7.2 Validitet
Enligt Holme och Solvang (1997, s. 94) handlar validitet om huruvida informationen i en text
är giltig eller inte. Giltigheten kan påverkas av forskaren själv, vilket kan medföra problem.
Forskaren kan missuppfatta situationen och den information som ges, alternativt kan
forskarens förväntningar påverka hur informationen uppfattas. För att få en hög grad av
validitet i studien krävs det att vetenskapliga observationer i hög grad matchar med det som
existerar i verkligheten (LeCompte & Goetz 1982, s. 32).
Empirin i denna uppsats består av typfall som vi själva konstruerat för att belysa hur olika fall
av säkringsredovisning påverkar ett företags redovisning och beskattning. De typfall som
presenteras är inte verkliga scenarion som har inträffat och just dessa typfall kan därför inte
generaliseras till ett större sammanhang. Denna typ av validitet, som enligt Johannessen och
Tufte (2003, s. 240) kallas yttre validitet, kan därför uppfattas som bristfällig. Samtidigt har
standarders regleringar legat till grund då typfallen har konstruerats i syfte att påvisa möjliga
scenarion som hade kunnat inträffa i verkligheten, med undantag för vissa förenklingar.
Studien blir därmed relevant och giltig utifrån denna aspekt.

2.8

Källkritik

Källkritikens syfte är att värdera de kunskapskällor som används samt att bedöma deras
tillförlitlighet (Thurén 2013, s. 4). För att undersöka dessa aspekter finns det, enligt Thurén
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(2013, ss. 7-8) fyra stycken källkritiska principer man kan använda sig av och dessa är äkthet,
tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Det är dessa kriterier vi använt oss av för att
bedöma våra källor. Äkthet i detta sammanhang belyser vikten av att det inte ska finnas ett
glapp mellan vad källan faktiskt är och vad den utger sig för att vara. Med tidssambandet
menas i detta fall tiden mellan det att händelsen ägde rum och källans berättelse om händelsen
i fråga, och ju längre tid som gått mellan dessa, desto mer tvivelaktig anses källan vara. Det är
också viktigt att källan är oberoende, vilket betyder att informationen inte ska ha gått i flera
led för att komma fram till informationsanvändaren. Det sista kriteriet enligt Thurén (2013, s.
8) är tendensfrihet som innebär att källan ska vara fri från någons personliga intressen,
politiska intressen, eller andra intressen som kan spela in eftersom dessa intressen kan ge en
falsk bild av verkligheten. I skrivandet av uppsatsen har vi bedömt våra källor utefter dessa
nämnda kriterier. Vi har även strävat efter att använda oss av primära källor i den utsträckning
det vart möjligt. Exempel på detta är att vi vänt oss direkt till lagar och standarder i de fall vi
stött på hänvisningar till dem i andra publikationer.
I denna studie har information hämtats från offentliga dokument, kvalificerad litteratur samt
webbplatser. Hur dessa behandlats presenteras var för sig nedan.
2.8.1 Offentliga dokument
Vi har i skrivandet av uppsatsen använt oss av ett flertal offentliga dokument såsom bland
annat IAS 39, RFR 2 samt publikationer från Skatteverket. Även lagar såsom IL och ÅRL har
använts. Övergripande har de offentliga dokument som använts ansetts uppfylla de krav vi
ställt utefter kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. IAS 39 uppfyller
dessa krav i och med att standarden är antagen av EU-kommissionen genom förordning
1126/2008/EG. Vår bedömning är att EU är en pålitlig standardsättare och lagstiftare. Även
Skatteverkets publikationer anser vi lever upp till kriterierna, eftersom Skatteverket är den
myndighet som idag ansvarar för skatteförfaranden i Sverige. Eftersom uppsatsen behandlar
skattemässiga konsekvenser av säkringsredovisning har Skatteverket vart en relevant källa i
studiens genomförande. De lagar som använts har även de bedömts som pålitliga källor.
2.8.2 Kvalificerad litteratur
Den litteratur vi använt oss utav har bestått av vetenskapliga artiklar, artiklar från tillförlitliga
tidskrifter samt läroböcker. Vi har även använt oss av den ekonomiska och juridiska litteratur
som vi bedömt vara trovärdig. Litteraturen som använts är av varierande ålder och de källor
som är utgivna nyligen har prioriterats först. Även äldre källor har använts i de fall de ansetts
vara lämpliga ur innehållssynpunkt och ansetts vara relevanta. Källorna som använts har alla
prövats mot uppsatsens syfte för att kontrollera deras användbarhet och för att öka både
relevansen och trovärdigheten.
Under informationsinsamlingen upptäckte vi att det skrivits ett begränsat antal vetenskapliga
artiklar om just kombinationen säkringsredovisning och skatt, som är ett av uppsatsens
huvudämnen. Det har därför under arbetets gång vart svårt för oss att hitta relevanta
vetenskapliga artiklar om detta ämne. I och med att vi bara haft intresse för svenska artiklar,
då utländsk beskattning inte är föremål för vår undersökning, har vi funnit urvalet av artiklar
begränsat. Relevanta vetenskapliga artiklar har däremot använts i andra delar av studien.
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Vid skrivandet av uppsatsen har vi granskat och valt ut artiklar ur tidningen SkatteNytt som vi
sedan använt. Vi har använt oss av SkatteNytt eftersom vi anser att detta är en erkänd och
därmed pålitlig tidskrift. Vid urval ur SkatteNytt har vi tagit hänsyn till vilka författarna varit
för att bilda oss en uppfattning om varje artikels trovärdighet. Enligt Booth, Colomb och
Williams (2004, s. 83) ökar en källas tillförlitlighet då källan är publicerad av ett ansett förlag,
om författaren är känd som forskare eller om denne har givit ut ett flertal böcker. De mest
kända författarna, och de författarna som till största del använts som referenser av andra, har
enligt oss ansetts ha en hög grad av tillförlitlighet och äkthet och dessa har därför använts.
2.8.3 Webbplatser
Under studiens genomförande har vi i vissa fall funnit relevant information på webben. De
organisationer och företag vars webbplatser vi använt oss av är IFRS, KPMG, PwC samt
Skatteverket. Anledningen till att vi ansett dessa som lämpliga och tillförlitliga för
användning är att de är publicerade av välkända organisationer och multinationella
revisionsbyråer. På grund av den osäkerhet som råder vid hämtning av information från
webbplatser har vi angett datum för hämtningen vid denna typ av informationshämtning.

2.9

Etiska överväganden

I vår studie har vi främst utgått från publicerat material som är tillgängligt för allmänheten.
Skatteverkets publikationer har använts i hög grad då vi finner dessa trovärdiga. Vi anser
också att våra hänvisningar till lagar och standarder höjer uppsatsens trovärdighet. På grund
av säkringsredovisningens mycket komplexa karaktär har dagens regleringar studerats mycket
noggrant. Viktigt är dock att poängtera att vi själva har tolkat relevanta lagar och standarder.
Ett möjligt etiskt dilemma skulle således kunna vara att någon annan, till en viss grad, hade
tolkat lagtexten annorlunda. Om så skulle vara fallet hade studiens validitet kunnat påverkas.
Eftersom det är relativt svårt att hitta information om de skattemässiga konsekvenserna av
säkringsredovisning valde vi i empirin att utföra typfall istället för att göra en innehållsanalys.
För att undvika att utsätta studien för andra etiska risker avstod vi även från att göra
intervjuer, då detta tillvägagångssätt hade kunnat innebära feltolkningar av respondenterna.
Ytterligare etiska överväganden som enligt Bryman och Bell (2015, s. 134) bör tas i beaktning
är att undvika att utsätta respondenterna för skada och för intrång i privatlivet. Genom att inte
utföra en intervju i vår studie anser vi att vi har undvikit dessa risker.
Ytterligare ett etiskt dilemma som har uppkommit under studiens gång är den förenkling av
verkligheten som ansetts nödvändig vid skapandet av typfallen. Detta är ett medvetet val från
vår sida då vi av pedagogiska skäl har prioriterat att visa effekter av säkringsredovisning i sin
helhet snarare än att visa på detaljer. Vi anser att denna helhetsbild av säkringsredovisning
kommer att leda till en sammantaget bättre förståelse av ämnet för den som läser vår uppsats.
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3 Teoretisk referensram
3.1

Inledning

Detta kapitel ämnar ge läsaren en grundlig överblick av förfarandet säkringsredovisning.
Eftersom denna typ av redovisning anses vara komplex är ett syfte med kapitlet att ge läsaren
en möjlighet att förstå säkringsredovisning från grunden. Ytterligare ett syfte med
referensramen är att utgöra ett verktyg vid analys av studiens empiri. Eftersom den teoretiska
referensramen ämnar uppfylla båda dessa syften är den av pedagogiska skäl uppdelad i två
delar. Den första delen av kapitlet innefattar beskrivningar av relevanta lagar och standarder
som reglerar säkringsredovisning. Därefter ges en utförlig förklaring till hur
säkringsredovisning tillämpas i praktiken. Den andra delen av referensramen behandlar
redovisningsprinciper och andra utgångspunkter enligt de svenska och internationella
regleringarna. I denna del presenteras också en förklaring till hur säkringsarrangemang
beskattas och avslutas med en beskrivning av intressentteorin, som vi finner relevant för vår
studie. Vi anser att en grundläggande förståelse inom dessa områden är förutsättningar för att
kunna tillgodogöra sig studiens empiri och analys.

3.2

Säkringsredovisning

3.2.1 Årsredovisningslag (1995:1554)
Årsredovisningslagens fjärde kapitel ”Värderingsregler” är det kapitel som i lagen styr
säkringsredovisning. Innan bestämmelsen gällande att noterade bolag inom EU ska upprätta
koncernredovisning i enlighet med IFRS trädde i kraft, förespråkade ÅRL en värdering av
finansiella instrument till anskaffningsvärde. På grund av att denna värdering inte stämmer
överens med de regler som förespråkas av IFRS, det vill säga att finansiella instrument ska
värderas till verkligt värde, har ÅRL på senare år harmoniserats med internationella regler
(Andersson 2007, s. 744). Denna harmonisering ledde till ändringar i ÅRL, som numera
tillåter värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Enligt 4 kap. 14 a § ÅRL får
derivatinstrument och andra finansiella instrument tas upp till sitt verkliga värde, om inte
annat anges i 4 kap. 14 b § ÅRL. I 4 kap. 14 b § anges att finansiella instrument som hålles till
förfall och som inte utgör derivatinstrument, samt lånefordringar och andra fordringar som
härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål, inte ska värderas enligt 4 kap.
14 a § ÅRL. Andersson (2007, s. 745) menar dock att det bara är finansiella instrument som
anses vara lager i ett företag som får värderas till verkligt värde.
Värdeförändringar sedan föregående balansdag kan antingen redovisas i resultaträkningen
eller i en fond för verkligt värde, det vill säga direkt i eget kapital (4 kap. 14 d § ÅRL). I det
fall värdering skett enligt 4 kap. 14 a § ÅRL ska denna värdeförändring redovisas i
resultaträkningen. Värdeförändringar ska istället redovisas i en fond för verkligt värde då
värdeförändringarna avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för
säkringsredovisning tillåter att en del av, eller hela värdeförändringen, inte redovisas i
resultaträkningen. Detta gäller även då värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på
en monetär post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet. Dessutom
får en värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handelsändamål och inte
heller är ett derivatinstrument redovisas i fond för verkligt värde istället för i resultaträkningen
(4 kap. 14 d § ÅRL).
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ÅRL innehåller även bestämmelser angående värdering av säkrade poster. I 4 kap. 14 e §
ÅRL anges att om en tillgång, avsättning eller skuld har säkrats eller om del därav har säkrats
mot ett finansiellt instrument som värderas enligt 14 a §, ska även den säkrade posten
värderas enligt den paragrafen. Detta gäller under förutsättning att de tillämpade principerna
för säkringsredovisning tillåter denna värdering. Även den säkrade posten ska värderas till
verkligt värde i detta fall och 14 d § ska tillämpas. Detta innebär alltså att 4 kap. 14 e § ÅRL
förespråkar att den säkrade posten ska värderas utefter säkringsinstrumentet.
3.2.2 RFR 2
Sedan den 1 januari 2005 ska de företag, som på balansdagen har värdepapper noterade på en
reglerad marknad inom EU, upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS (RFR 2016).
För juridiska personer är det dock ett upprättande av finansiella rapporter enligt ÅRL som
gäller. Företag som upprättar koncernredovisning med IFRS som utgångspunkt kan välja
mellan att använda sig av regelverket K3 och RFR 2 Redovisning för juridiska personer (PwC
2014). RFR 2 har som utgångspunkt att företag ska följa IFRS, med vissa undantag och
tillägg. Dessa tillägg och undantag görs i det fall då tillämpningen av IFRS strider mot svensk
lag, då tillämpningen av IFRS leder till en avvikande beskattningssituation för företaget
jämfört med situationen för andra svenska företag, eller om det finns andra tungt vägande skäl
för Rådet att rekommendera något som avviker från huvudprincipen (RFR 2016).
RFR 2 IAS 39 p. 3 poängterar att företag inte behöver använda sig av IAS 39 med hänsyn till
sambandet mellan redovisning och beskattning. De företag som väljer att inte tillämpa IAS 39
ska, för samtliga finansiella instrument, tillämpa en metod med utgångspunkt i
anskaffningsvärde, enligt de bestämmelser som finns att tillgå i ÅRL.
3.2.3 Internationella redovisningsstandarder
Enligt Norberg (2009, s. 129) finns det, utöver IAS 39, ett flertal andra standarder som
behandlar redovisningen av transaktioner med finansiell anknytning. Detta är också en av
anledningarna till varför redovisningen av finansiella instrument anses vara komplex. Utöver
IAS 39 kan även IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering samt IFRS 7 Finansiella
instrument: Upplysningar kopplas till denna typ av redovisning. Även IAS 21 Effekterna av
ändrade valutakurser anses ha en koppling till IAS 39 (Holmqvist-Larsson, Pilebjer-Bossom
& Wideroth 2004, s. 3). IAS 39 har många gånger ansetts vara en komplex standard med
svårtolkade regler, vilket exempelvis gäller för reglerna kring inbäddade derivat och
borttagandet av säkringsredovisning (Caulfield 2007, s. 89). På grund av standardens
komplexitet kommer den år 2018 ersättas med IFRS 9: Finansiella instrument. För att få en
enhetlig bild av hur IFRS behandlar finansiella instrument är det viktigt att läsa alla ovan
nämnda standarder för att få en verklighetstrogen bild av hur finansiella instrument ska
redovisas.
3.2.3.1

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering

IAS 39 är idag den standard som reglerar finansiella instrument. Standarden kan delas upp i
tre delar, där den första delen behandlar hur man i de finansiella rapporterna aktiverar eller tar
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bort finansiella instrument. Del nummer två tar upp värderingen av finansiella instrument
enligt standarden, och del tre tar slutligen upp säkringsredovisning.
Syftet med IAS 39 står skrivet i standardens första punkt och lyder:
Syftet med denna standard är att ange principer för redovisning och värdering av finansiella
tillgångar, finansiella skulder och vissa avtal avseende köp eller försäljning av ickefinansiella poster. Krav på klassificering av finansiella instrument återfinns i IAS 32
Finansiella instrument: Klassificering. Upplysningskrav rörande finansiella instrument
återfinns i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.
(IAS 39 p. 1)

De principer som anges i standarden gäller för redovisning och värdering av finansiella
instrument i ett företags finansiella rapporter (Holmqvist-Larsson, Pilebjer-Bossom &
Wideroth 2004, s. 1). Ett finansiellt instrument definieras som varje form av avtal som ger
upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett
egetkapitalinstrument i ett annat företag (IAS 32 p. 11). Vidare definieras i IAS 32 p. 11
finansiella tillgångar vilka enligt definitionen omfattar kontanter, egetkapitalinstrument i ett
annat företag samt avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från
annat företag, eller rätten att byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag
under villkor som kan vara förmånliga för företaget. Slutligen omfattas även avtal som
kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna egetkapitalinstrument under vissa
förutsättningar. Exempel på en finansiell tillgång kan vara kontanter eller derivat. En
finansiell skuld är, enligt IAS 32 p. 11, en avtalsenlig förpliktelse att erlägga kontanter eller
annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller en förpliktelse att byta en finansiell tillgång
eller finansiell skuld med annat företag under villkor som kan vara oförmånliga för företaget.
Hit räknas även avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna
egetkapitalinstrument under vissa förutsättningar. En finansiell skuld kan till exempel vara
leverantörsskulder eller utgivna kortfristiga värdepapper (Holmqvist-Larsson, PilebjerBossom & Wideroth 2004, s. 2).
IAS 39 skiljer på värdering av finansiella instrument vid första redovisningstillfället och på
den efterföljande värderingen av dessa. Vid redovisning vid första redovisningstillfället av en
finansiell tillgång eller en finansiell skuld ska instrumentet i fråga värderas till det verkliga
värdet (IAS 39 p. 43). Vid efterföljande värdering av finansiella tillgångar gäller som
huvudregel redovisning till verkligt värde, med undantag för de tillgångar som klassificeras
som ”lånefordringar och kundfordringar” respektive ”investeringar som hålles till förfall”
(IAS 39 p. 46). Huvudregeln för finansiella skulder vid efterföljande värdering är att de
värderas till upplupet anskaffningsvärde, med undantag av de skulder som är klassificerade
som ”finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet” (IAS 39 p. 47).
Ett säkringsförhållande uppfyller villkoren för säkringsredovisning i någon av dessa
kategorier endast om vissa villkor är uppfyllda. De villkor som ska vara uppfyllda beskrivs i
IAS 39 p. 88:
•

När säkringsförhållandet ingås ska en formell identifiering och dokumentation av
säkringsförhållandet samt företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi
för säkringen finnas tillhands. Denna dokumentation ska bland annat omfatta
identifiering av säkringsinstrumentet samt karaktären på den risk som säkras.
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•

Säkringen ska förväntas vara mycket effektiv gällande att uppnå motverkande
förändringar i verkligt värde eller kassaflöden som är hänförliga till den säkrade
risken.

•

För kassaflödessäkringar måste en prognostiserad transaktion som är föremål för
säkring vara mycket sannolik och måste innebära en exponering för förändringar i
kassaflöden som kan påverka resultatet.

•

Effektiviteten i säkringen ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att det
verkliga värdet eller kassaflödena för den säkrade posten som är hänförlig till den
säkrade risken och det verkliga värdet på säkringsinstrumentet ska kunna mätas på ett
tillförlitligt sätt.

•

Säkringen ska bedömas löpande och fastställas som att ha varit mycket effektiv under
den räkenskapsperiod för vilken säkringen identifierades.

IAS 39 kräver alltså att regelbundna tester av säkringars effektivitet upprättas löpande. I det
fall det inte är möjligt att demonstrera en säkrings effektivitet är det enligt standarden inte
tillåtet att tillämpa säkringsredovisning. Det är heller inte tillåtet med säkringsredovisning då
standardens krav på dokumentation inte är uppfylld. Kraven för att som företag få tillämpa
säkringsredovisning är således höga.
I IAS 39 p. 91 samt i IAS 39 p. 101 beskrivs att företag kan avbryta sin säkringsredovisning. I
p. 91 anges kriterier för att upphöra med säkringsredovisning då det rör sig om säkring av
verkligt värde. Kortfattat anger kriterierna att företaget i detta fall ska upphöra med
säkringsredovisning om säkringsinstrumentet förfaller, avvecklas, löses in eller säljs.
Säkringsredovisning ska också upphöra om kriterierna för säkringsredovisning inte längre är
uppfyllda eller om företaget häver identifieringen av säkringen (IAS 39 p. 91) Reglerna för att
avbryta en kassaflödessäkring är mycket lika reglerna som anges i IAS 39 p. 91. Ett kriterium
läggs dock till i detta fall. Företaget ska, utöver i de fall som nämns ovan, även upphöra med
säkringsredovisning om den prognostiserade transaktionen inte längre förväntas inträffa (IAS
39 p. 101). När det gäller säkring av en nettoinvestering i utlandsverksamhet finns inga
specifika regler gällande avbruten säkringsredovisning angivna i standarden. I IAS 39 p. 102
anges dock att denna typ av säkring ska redovisas på ett liknande sätt som
kassaflödessäkringar.
3.2.3.2

IFRS 9 Finansiella Instrument

IASB arbetar nu med att ersätta IAS 39 med en ny standard vars namn kommer att bli IFRS 9.
Målet med denna standard är att förse användarna av finansiella rapporter med mer användbar
information (Wyk & Steenkamp 2014, s. 19). En av anledningarna till utgivningen av IFRS 9
är att man genom användning av denna standard ska kunna öka redovisningens rättvisande
bild av hur man med hjälp av finansiella instrument hanterar finansiella risker (KPMG 2014).
Det finns även ett behov av en förenkling av gällande standard och målet med IFRS 9 är bland
annat att uppfylla just detta behov.
Utvecklingen av IFRS 9 kommer att ske i tre steg där första steget kommer bli att klargöra
klassificeringen och värderingen av finansiella instrument. Tanken är att dagens regelbaserade
regleringar som är svåra att tillämpa kommer att ersättas med principbaserade regleringar
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(IFRS u.å). Det har dessutom identifierats svagheter i dagens redovisningsstandarder då
kreditförluster och lån redovisas för sent. Målet med IFRS 9 är således att reducera dessa
svagheter genom införandet av en mer korrekt redovisning tidsmässigt. Slutligen kommer
IFRS 9 innefatta nya regleringar kring säkringsredovisning som bättre kommer spegla dess
effekter på finansiella rapporter, vilket i förlängning kommer innebära att användare av
finansiella rapporter kommer bli försedda med bättre information om företags riskhantering
(IFRS u.å).
3.2.4 Säkring
En säkring handlar om att finna en finansiell position vars avkastning utvecklas i motsatt
riktning i förhållande till den säkrade postens avkastning (Hilling 2007, s. 159). Förhållandet
mellan ett säkringsinstrument och en säkrad post kallas säkringsrelation och förfarandet
säkringsredovisning beskrivs i IAS 39 som följer:
I säkringsredovisning sker en redovisning i resultatet av motverkande förändringar i
verkligt värde på säkringsinstrumentet och den post som säkras.
(IAS 39 p. 85)

Säkringsredovisning går alltså ut på att en säkrad post och ett säkringsinstrument redovisas
under samma period och därmed tar ut varandra (Ericsson 2010, s. 4). Hilling (2007, s. 186)
beskriver att en säkring anses effektiv i det fall då säkringsinstrumentet och den säkrade
posten behandlas som en och samma enhet. Företag kan säkra på grund av att de vill minska
de finansiella kostnaderna som kan uppstå vid ett ekonomiskt nödläge (Smith & Stulz 1985, s.
398). En annan anledning till att företag säkrar kan vara att det är skattemässigt fördelaktigt.
Detta på grund av att säkringen kan verka stabiliserande på den beskattningsbara inkomsten
för olika år. Säkringar reducerar även osäkerhet som råder kring storleken av företagets
framtida kassaflöden. Säkringsverksamheten underlättar därför också internt arbete som
exempelvis budgetering och resultatuppföljning (Ericsson 2010, s. 25). Sammantaget är det
sannolikt en kombination av olika faktorer som ger ett företag anledning till att säkra en viss
riskexponering.
3.2.5 Säkrad post
En säkrad post kan vara en redovisad tillgång eller skuld, ett ej redovisat bindande åtagande,
en mycket sannolik prognostiserad transaktion eller en nettoinvestering i en
utlandsverksamhet (IAS 39 p. 78). En säkrad post exponerar företaget för risk för förändringar
i framtida kassaflöden eller för förändringar i verkligt värde, samt är identifierad som säkrad
(IAS 39 p. 9). Som huvudregel gäller att en specifik risk, eller flera specifika risker, i en post
säkras (Holmqvist-Larsson, Pilebjer-Bossom & Wideroth 2004, s. 25). Ett undantag görs dock
gällande ränterisken i investeringar som hålles till förfall. Enligt IAS 39 ska endast de poster
som innefattar en extern part identifieras som säkrade poster. En extern part betyder i detta
fall en part som står utanför den koncern eller det enskilda företag som rapporteringen gäller.
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3.2.6 Säkringsinstrument
Enligt IAS 39 p. 9 är ett säkringsinstrument ett identifierat derivat. Vid säkring av valutarisker
kan även en identifierad finansiell tillgång eller skuld som inte är ett derivat anses vara ett
säkringsinstrument. Detta om den finansiella tillgången eller skuldens verkliga värde
alternativt kassaflöden förväntas utjämna förändringar i en säkrad posts verkliga värde eller
kassaflöden. Endast instrument som innefattar en extern part kan identifieras som
säkringsinstrument (IAS 39 p. 73). I övrigt begränsar IAS 39 inte de omständigheter under
vilka ett derivat kan identifieras som ett säkringsinstrument, såvida villkoren i IAS 39 p. 88 är
uppfyllda. Ett annat undantag är också vissa utfärdade optioner. Endast när det gäller
säkringar av en valutarisk kan en finansiell tillgång som inte är ett derivat eller en finansiell
skuld som inte är ett derivat identifieras som ett säkringsinstrument (IAS 39 p. 72).
3.2.7 Derivatinstrument
Ett derivatinstrument är ett finansiellt instrument vars värde varierar i förhållande till
värdeförändringar i en underliggande variabel (IAS 39 p. 9). Ett derivats värde kan därför
ändras till följd av ändringar i räntesatser, råvarupris, valutakurser, priser på finansiella
instrument samt kreditindex. Derivatinstrument fungerar således som ett avtal som regleras
vid en framtida tidpunkt (IAS 39 p. 9). Ett derivat klassas som en tillgång eller skuld beroende
på om avtalsvillkoren är potentiellt förmånliga eller inte. Catlere (2009, s. 58) hävdar att
värdeförändringar i räntesatser, valutakurser och priser på råvaror kan ge upphov till oönskad
volatilitet i kassaflöden. Ett derivatinstrument kan därför användas för att kontrollera att ett
företags framtida kassaflöden blir som man förutspått (Catlere 2009, s. 58). Det huvudsakliga
syftet med ett derivatinstrument är således att reglera olika typer av risker (Císar & Dufala
2010, s. 109).
Enligt Marton et al. (2013, s. 447) är swappar, terminer och optioner de mest förekommande
derivatinstrumenten. Marton et al. (2013, s. 448) beskriver en swap som ett kontrakt där två
parter ingår ett avtal om att exempelvis byta betalningsströmmar eller lånevillkor med
varandra. Swappen innebär ett bindande avtal där båda parter är skyldiga att fullfölja
förpliktelsen. Ränteswappar är det vanligaste instrumentet för att säkra sig mot ränterisker och
en ränteswap innebär att man byter ett fast ränteflöde mot ett rörligt eller vice versa (Ramirez
2007, s. 32). En valutaswap är ett sätt för företag att minska sin exponering för framtida
valutakursförändringar. Denna typ av swap innebär således att kassaflöden i olika valutor byts
mot varandra (Marton et al. 2013, s. 448). Ett terminskontrakt är en överenskommelse om att
antingen köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris vid en specifik tidpunkt (Hull
2012, s. 5) Ett terminskontrakt innebär ett bindande avtal för parterna och parterna är således
skyldiga att genomföra affären. Vidare finns två olika typer av optioner och dessa är
köpoptioner och säljoptioner. En köpoption ger innehavaren rätten att köpa en underliggande
tillgång till ett förutbestämt pris vid en specifik tidpunkt (Hull 2012, s. 7). En säljoption ger
istället innehavaren rätten att sälja en underliggande tillgång till ett fast pris vid en specifik
tidpunkt. En optionsinnehavare behöver inte utnyttja rätten om denne inte vill, vilket innebär
att innehavaren av en option har rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en
underliggande tillgång till ett visst pris vid en specifik tidpunkt (Hull 2012, s. 8). Om
innehavaren av optionen önskar utnyttja sin rätt har utställaren av optionen alltid en
skyldighet att genomföra avtalet.
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3.2.8 Värdering och kategorisering av finansiella instrument
Finansiella instrument kan delas in i två grupper, primära finansiella instrument och derivat
(RR 27 p. 9). De primära finansiella instrumenten utgörs exempelvis av kundfordringar,
leverantörsskulder och aktier. Derivat kan exempelvis vara swappar, terminer och optioner
(RR 27 p. 9).
Marton et al. (2013, s. 434) beskriver att det finns tre saker man måste ha i åtanke när man ska
värdera ett finansiellt instrument:
• Hur ska posten värderas första gången den tas upp i de finansiella rapporterna?
• Hur ska efterföljande värdering ske?
• Hur ska eventuella värdeförändringar tas upp i redovisningen?
Enligt IAS 39 p. 43 ska ett finansiellt instrument vid första värderingstillfället värderas till
verkligt värde. När det gäller efterföljande värdering av finansiella instrument kommer de
värderas olika beroende på vilken kategori de tillhör. De olika kategorierna finns beskrivna i
IAS 39 p. 9 samt i IAS 39 p. 45 för finansiella tillgångar och IAS 39 p. 47 för finansiella
skulder. Det finns därmed sex olika kategorier varav fyra kategorier hör till finansiella
tillgångar och två kategorier hör till finansiella skulder.
I tabellen nedan presenteras de olika kategorierna utefter huruvida instrumentet i fråga är en
finansiell tillgång eller finansiell skuld. Vidare presenteras hur instrumentet värderas i
balansräkningen samt hur eventuella vinster och förluster som uppkommer ska hanteras i
räkenskaperna.
Tabell 3.1 Efterföljande värdering av finansiella tillgångar i balansräkningen1
Kategori

Värdering

Vinster och förluster

IAS 39 p. 45

IAS 39 p. 46

IAS 39 p. 45-46

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultatet
Investeringar som hålls till
förfall
Lånefordringar och
kundfordringar
Finansiella tillgångar som
kan säljas

Verkligt värde

Redovisas via resultatet

Upplupet anskaffningsvärde

Ej aktuellt

Upplupet anskaffningsvärde

Ej aktuellt

Verkligt värde

Redovisas i övrigt
totalresultat

I tabellen ovan beskrivs kategorierna som finansiella tillgångar kan delas in i samt
värderingen av dess. Slutligen presenteras hur vinster och förluster redovisas. En liknande
tabell för finansiella skulder presenteras i tabell 3.2.

1

Kategoriseringar och värderingar av finansiella tillgångar och skulder liknande de som återfinns i tabell 3.1 och
3.2 har även gjorts i Marton et al. (2013, s. 437).
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Tabell 3.2 Efterföljande värdering av finansiella skulder i balansräkningen
Kategori
IAS 39 p. 47

Värdering
IAS 39 p. 47

Finansiell skuld värderad till Verkligt värde
verkligt värde via resultatet
Övriga finansiella skulder
Upplupet anskaffningsvärde

Vinster och förluster
IAS 39 p. 47

Redovisas via resultatet
Ej aktuellt

Som tidigare nämnt redovisas finansiella instrument till verkligt värde vid första
värderingstillfället enligt IAS 39 p. 43. Detta på grund av att det verkliga värdet vid
anskaffningstidpunkten kan ses som anskaffningsvärdet (Marton et al. 2013, s. 434). Endast
vid värdering till verkligt värde tas orealiserade värdeförändringar i beaktning och här krävs
en bedömning av huruvida vinster och förluster ska tas upp i resultatet eller i övrigt
totalresultat (fond för verkligt värde i eget kapital i Sverige). Detta görs inte vid värdering till
upplupet anskaffningsvärde då tillgången eller skulden vid den efterföljande värderingen
kommer att vara värderad till samma belopp i företagets balansräkning som den var vid
tidpunkten för första värderingstillfället. Detta innebär att man vid värdering till upplupet
anskaffningsvärde inte kommer erhålla orealiserade vinster eller förluster, därav beteckningen
”ej aktuellt” i ovanstående tabeller.
Enligt tabellerna ovan kan således värderingen av finansiella instrument antingen ske till
verkligt värde eller anskaffningsvärde. Norberg (2009, s. 132) hävdar att finansiella
instrument kommer att värderas olika beroende på syftet med innehavet. Värdering till
verkligt värde blir aktuellt då derivat ska värderas till verkligt värde enligt standarden eller för
finansiella instrument som kan säljas. En värdering till anskaffningsvärde kommer att ske i
övriga fall och denna värdering innebär att instrumentet kan behövas skrivas ned vid
eventuella värdeförändringar (Norberg 2009, s. 132).
När det istället kommer till värderingen av den säkrade posterna beskriver IAS 39 p. 46 att
finansiella tillgångar som är identifierade som säkrade poster ska värderas enligt
bestämmelserna om säkringsredovisning i IAS 39 p. 89-102. Detta gäller även för finansiella
skulder. Enligt IAS 39 p. 47 ska finansiella skulder som är identifierade som säkrade poster
värderas enligt bestämmelserna avseende säkringsredovisning i IAS 39 p. 89-102.
3.2.9 Säkringsförhållanden
Enligt IAS 39 p. 86 finns det tre slags säkringsförhållanden och dessa är säkring av verkligt
värde, kassaflödessäkring och säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet.
Säkringsförhållandena innebär således olika metoder för hur säkringsredovisning tillämpas.
De olika metoderna har även en koppling till vilken typ av risk det är som säkras.
3.2.9.1

Säkring av verkligt värde

Exponeringar av verkligt värde härrör från företagets befintliga tillgångar, skulder och fasta
åtaganden som utsätter företaget i fråga för en risk för förändring i verkligt värde alternativt
priset på en vara (Johnson & Swieringa 1996, s. 114). För att minska risker av detta slag kan
företag använda sig av säkring av verkligt värde. I denna metod redovisas vinster och förluster
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på säkringsinstrumentet och den säkrade posten över resultaträkningen (Ericsson 2010, s. 80).
Marton et al. (2013, s. 442) hävdar att värderingen av den säkrade posten kopplas samman
med värderingen av säkringsinstrumentet vid säkring av verkligt värde. Som ett resultat av
detta uppstår en matchning av värdeförändringarna och eventuell ineffektivitet visas i
resultaträkningen. I det fall den säkrade posten redovisas till anskaffningsvärde redovisas dess
vinster och förluster som avser den säkrade risken genom att en justering görs av postens
redovisade värde motsvarande vinsten, alternativt förlusten. Denna justering redovisas sedan
över resultaträkningen. Om den säkrade posten däremot är redovisad till verkligt värde är
säkringsredovisning inte nödvändigt på grund av att värdeförändringar i detta fall matchas
över resultaträkningen automatiskt (Ericsson 2010, ss. 80-81).
3.2.9.2

Säkring av kassaflöde

Kassaflödessäkringar härrör enligt Johnson och Swieringa (1996, s. 114) från prognostiserade
transaktioner som utsätter företaget för risk för förändringar i förväntade kassaflöden.
Riskerna som företaget exponeras för kan exempelvis vara en ökning eller minskning i
förväntade kassaflöden som grundas på framtida försäljningar eller framtida inköp. I IAS 39
p. 86 b beskrivs kassaflödessäkring som en säkring av exponeringen för variationer i
kassaflöden som är hänförliga till en viss risk som är kopplad till en redovisad tillgång eller
skuld. Enligt Marton et al. (2013, s. 442) kommer värderingen av säkringsinstrumentet att
kopplas ihop med värderingen av den säkrade posten i en kassaflödessäkring. När det kommer
till frågan om hur vinster och förluster ska redovisas belyser Pirchegger (2006, s. 116) vikten
av att vinsterna och förlusterna på säkringsinstrumentet och den säkrade posten påverkar
resultatet under samma period, vilket upprätthålls genom specifika regler för
säkringsinstrument.
I IAS 39 p. 95 beskrivs att den effektiva delen av en vinst eller förlust på ett
säkringsinstrument ska redovisas i fond för verkligt värde och den ineffektiva delen av en
vinst eller förlust på ett säkringsinstrument ska redovisas i resultatet. Vidare ska de vinster
eller förluster på ett säkringsinstrument som redovisats i fond för verkligt värde
omklassificeras från denna post till resultatet och tas upp i resultaträkningen under samma
period som de säkrade prognostiserade kassaflödena påverkar resultatet (IAS 39 p. 97). Detta
innebär att först när den framtida transaktionen äger rum och påverkar resultatet kommer
vinsterna eller förlusterna omvandlas från eget kapital och istället påverka resultatet
(Pirchegger 2006, s. 116).
3.2.9.3

Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet

Denna metod är endast tillåten för dotterbolag som har en funktionell valuta som skiljer sig
från koncernens prestationsvaluta (Holmqvist-Larsson, Pilebjer-Bossom & Wideroth 2004, s.
31). I IAS 39 p. 102 beskrivs att en säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet
redovisas på ett liknande sätt som kassaflödessäkringar. Även en säkring av en monetär post
som redovisas som en del av en nettoinvestering ska redovisas på detta sätt.
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3.2.10 Tillämpning i praktiken
Enligt IAS 39 har företag en möjlighet att välja huruvida de vill tillämpa säkringsredovisning
eller inte. Enligt standarden är företag därmed inte tvungna att säkringsredovisa för de
säkringar som görs (Ericsson 2010, s. 11). Detta innebär att företag kan göra en bedömning
för varje säkring om de önskar tillämpa säkringsredovisning. För att erhålla en grundläggande
förståelse över hur säkringsredovisning påverkar ett företags resultat kommer det nedan att
presenteras tre exempel som tydligt visar på den valmöjlighet i redovisningen som standarden
erbjuder.
Tabell 3.3 Effekt på resultaträkningen utan säkring

Osäkrad post
Resultateffekt

År 1
0
0

År 2
+400
+400

Ett företag har i detta fall en osäkrad post som värderas till anskaffningsvärde. Detta innebär
att en värdeökning alternativt värdeminskning kommer att påverka resultatet först när posten
avyttras år 2. Exemplet ovan beskriver hur en posts värdeökning på 400 kommer att påverka
resultatet positivt med en ökning på 400. Fallet hade likväl kunnat vara det motsatta, det vill
säga att postens värde minskat, vilket hade lett till en negativ resultateffekt.
Tabell 3.4 Effekt på resultaträkningen med säkring utan säkringsredovisning2

Säkrad post
Säkringsinstrument
Resultateffekt

År 1
0
-400
-400

År 2
+400
0
+400

I detta exempel har företaget genomfört en säkring men de har valt att inte tillämpa
säkringsredovisning. Detta kallas för en ekonomisk säkring. Den säkrade posten och
säkringsinstrumentet är värderade enligt olika värderingsprinciper. Säkringsinstrumentet är
värderat till verkligt värde, vilket innebär att värdeförändringar påverkar resultatet direkt år 1.
Den säkrade posten är istället värderad till anskaffningsvärde, vilket innebär att
värdeökningen i detta fall först kommer att påverka resultatet vid avyttringen år 2. Enligt Kun
(2013, s. 27) kan valet att inte tillämpa säkringsredovisning leda till ökad volatilitet i företags
resultat, vilket tydligt visas i exemplet ovan.
Tabell 3.5 Effekt på resultaträkningen med säkringsredovisning

Säkrad post
Säkringsinstrument
Resultateffekt

År 1
+400
-400
0

År 2
0
0
0

Detta exempel beskriver resultateffekten vid tillämpning av säkringsredovisning. I detta fall är
värderingen av den säkrade posten kopplad till värderingen av säkringsinstrumentet.
2

Liknande presentation av tabell 3.4 och 3.5 finns att hitta i Marton et al. (2013, s. 441).

- 22 -

Värderingen kommer ske till verkligt värde, vilket innebär att värdeökningar respektive
värdeminskningar på den säkrade posten och säkringsinstrumentet kommer påverka resultatet
direkt år 1. Bierman, Johnson och Peterson (1991, s. 7) beskriver att i det fall då
säkringsredovisning tillämpas förväntas säkringsinstrumentet utvecklas i motsatt riktning i
förhållande till den säkrade positionen. Fallet ovan beskriver en säkrad posts värdeökning på
+ 400 som möts upp av ett säkringsinstrument som har utvecklats i motsatt riktning, det vill
säga - 400. Detta innebär att nettoeffekten blir 0 och det har således skett en matchning av den
säkrade postens och säkringsinstrumentets resultateffekter under samma redovisningsperiod
(år 1). Det är just denna matchning som Ericsson (2010, s. 4) beskriver som syftet med
säkringsredovisning. Exemplet ovan beskriver vad Norberg (2009, s. 133) hävdar är en
perfekt säkrad position, det vill säga att säkringsinstrumentet och den säkrade positionen har
tagit ut varandra helt.
Säkringsredovisning kommer leda till ett jämnare resultat över tiden (Marton et al. 2013, s.
441). På lång sikt kommer effekten på resultatet att bli samma i tabell 3.4 och 3.5. Över tiden
kommer alltså effekten på resultatet vid tillämpningen av säkringsredovisning bli densamma
som effekten på resultatet när man väljer att inte säkringsredovisa. Det kan dock uppkomma
stora fluktuationer i resultatet som visas i tabell 3.4, medan resultatet vid säkringsredovisning
kommer att hållas på en jämnare nivå.
Tabell 3.6 Säkring av verkligt värde

Säkrad post
Säkringsinstrument
Resultateffekt

År 1
+400
-400
0

År 2
0
0
0

I en säkring av verkligt värde kopplas värderingen av en säkrad post ihop med värderingen av
ett säkringsinstrument (Marton et al. 2013, s. 442). Låt oss utgå ifrån att det är fråga om ett
säkringsinstrument som ska värderas till verkligt värde. Detta innebär att den säkrade posten
också ska värderas till verkligt värde, även om den normalt skulle värderats till
anskaffningsvärde. På så sätt har redovisningen av den säkrade posten anpassats till
redovisningen av säkringsinstrumentet (Andersson 2007, s. 746). Värdeförändringarna på
både säkringsinstrumentet och den säkrade posten kommer då att påverka resultatet år 1,
vilket leder till att nettoeffekten blir 0 för båda åren.
Tabell 3.7 Kassaflödessäkring/nettoinvestering i utlandsverksamhet

Säkrad post
Säkringsinstrument
Resultateffekt

År 1
0
0
0

År 2
+400
-400
0

En säkring av en nettoinvestering i utlandet behandlas redovisningsmässigt som en
kassaflödessäkring (IAS 39 p. 102). I dessa fall kopplas värderingen av ett säkringsinstrument
till värderingen av den säkrade posten (Marton et al. 2013, s. 442). Låt säga att den säkrade
posten redovisas till anskaffningsvärde, vilket innebär att värdeökningen i detta fall påverkar
resultatet år 2. Eftersom det är fråga om en värdeökning av den säkrade posten i detta fall (det
kunde likväl varit fråga om en värdeminskning), kommer säkringsinstrumentet utvecklas i
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motsatt riktning. Förlusten på säkringsinstrumentet kommer därför också påverka resultatet år
2, vilket leder till att nettoresultatet för båda åren blir 0. Redovisningen av
säkringsinstrumentet har således anpassats till redovisningen av den säkrade posten
(Andersson 2007, s. 747).
Vi vill upplysa läsaren om att dessa exempel endast är förenklingar av den mycket komplexa
struktur som säkringsredovisning innebär. I tabell 3.7 kommer exempelvis den effektiva delen
av förlusten på säkringsinstrumentet först att redovisas i övrigt totalresultat (IAS 39 p. 95) för
att sedan omklassificeras från eget kapital och tas upp i resultaträkningen under samma period
som de säkrade kassaflödena påverkar resultatet (IAS 39 p. 97). Vårt exempel belyser således
nettoeffekten efter att dessa punkter tagits i beaktning. Ericsson (2010, s. 4) och även Norberg
(2009, s. 132) beskriver att resultateffekterna på säkringsinstrumentet och den säkrade posten
matchas över samma redovisningsperiod för att på ett bättre sätt avspegla den ekonomiska
innebörden av säkringarna. Syftet med våra ovanstående exempel var således att påvisa just
detta.

3.3

Teori som grund för analys av studiens empiri

Del två av denna referensram är till för att läsaren ska förstå studiens komplexa ämne och
syftar till att utgöra ett verktyg vid analys av studiens empiri. Denna del inleds med en
förklaring kring vilka utgångspunkter och principer redovisningen ska följa enligt svenska
respektive internationella regleringar. Därefter presenteras grundläggande information om
beskattning i Sverige som mynnar ut i en förklaring till hur säkringsarrangemang beskattas.
Avslutningsvis presenteras intressentteorin.
3.3.1 Rättvisande bild
Rättvisande bild kan beskrivas som redovisningens sanningsenlighet. Den syftar till att
finansiell information ska ge en sann och ärlig bild av ett företags finansiella position och
resultat (Marculescu & Dondera 2013, s. 66). Den rättvisande bilden kan skilja sig beroende
på vilken typ av redovisningstradition som tillämpas. Enligt den anglosaxiska
redovisningstraditionen där redovisning och skatt till huvudsak är frikopplat ska
redovisningen visa en sann och rättvisande bild av den ekonomiska verkligheten (Marculescu
& Dondera 2013, s. 66). Enligt den kontinentala redovisningstraditionen används
redovisningen bland annat för fiskala ändamål. En rättvisande bild enligt denna tradition
innebär således att den finansiella informationen ska spegla den ekonomiska verkligheten på
ett sådant sätt att beskattning ska kunna grundas på den. Alexander och Eberhartinger (2009,
s. 574) beskriver att oavsett vilken juridisk miljö ett företag verkar inom kommer huvudsyftet
med redovisningen att vara detsamma, nämligen att presentera en rättvisande bild på så sätt att
redovisningen kommer att presentera en korrekt och inte vilseledande bild av ett företag.
Företag är måna om att uppnå en rättvisande bild av redovisningen. Rättvisande bild
härstammar ursprungligen från England och återfinns både i internationella
redovisningsstandarder och i svenska ÅRL. Då IAS-förordningen antogs och gavs ut och IAS
1 utgavs som EU-förordning, infördes rättvisande bild som en målsättning för redovisningen
för noterade företag vid upprättande av finansiella rapporter för koncerner inom EU
(Johansson 2010, s. 90). Vid tillämpning av IFRS finns följande krav på att finansiella
rapporter ska ge en rättvisande bild.
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Finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning,
finansiella resultat och kassaflöden. Rättvisande bild kräver ett korrekt återgivande av
transaktioners effekter, andra händelser och förhållanden enligt de definitioner av och
redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som framställs i
föreställningsramen. Tillämpning av IFRS, med ytterligare upplysning där så krävs,
förutsätts leda till finansiella rapporter som ger en rättvisande bild.
(IAS 1 p. 15)

En skillnad vid implementeringen av rättvisande bild i ÅRL och enligt IAS 1 är att en
overridingregel implementeras enligt de regler som återfinns i IAS. Regeln nämns dock inte i
ÅRL. En overridingregel innebär att företaget i vissa fall har en skyldighet att avvika från
standarders eller rekommendationers krav för att kunna uppnå en mer rättvisande bild
(Johansson 2010, s. 90). Overridningreglen beskrivs i IAS 1 p. 19 och lyder:
I de ytterst sällsynta fall där företagsledningen kommer fram till att iakttagande av ett
krav i en IFRS skulle vara så missvisande att det skulle strida mot de finansiella
rapporternas syfte, såsom det framställs i föreställningsramen, ska företaget avvika från
kravet på det sätt som anges i punkt 20 om det relevanta tillsynsregelverket kräver, eller
i annat fall inte förbjuder, en sådan avvikelse.
(IAS 1 p. 19)

För att uppnå en rättvisande bild presenteras även ett antal kvalitativa egenskaper i IASB:s
föreställningsram som företag ska ta i beaktning vid utformningen av sin redovisning. En
utförligare förklaring kring vad de kvalitativa egenskaperna innebär presenteras i avsnitt
3.3.3.
3.3.2 Redovisningsprinciper
3.3.2.1

Svensk lagstiftning

Tidigare innehöll svensk lagstiftning inga redovisningsprinciper och det hänvisades istället till
god redovisningssed (Lönnqvist 2011, s. 30). Bokföringsnämnden (BFN) har det
huvudsakliga ansvaret vid utformningen av god redovisningssed och innefattar även allmänna
råd om tillämpningen av Bokföringslagen (BFL) samt ÅRL (Holmström 2003, s. 27). Dessa
råd ges ut med benämningen ”Bokföringsnämndens allmänna råd”. God redovisningssed
innebär således att lagar och praxis gällande redovisning ska följas genom ett allmänt
accepterat tillvägagångssätt.
Numera beskrivs olika redovisningsprinciper som ska tas i beaktning vid upprättandet av en
årsredovisning enligt ÅRL. De principer som ansetts vara mest relevanta i denna studie är
realisationsprincipen och periodiseringsprincipen.
Realisationsprincipen berör främst bestämmandet av tidpunkten för när intäkter tas upp i
redovisningen (Artsberg 2005, s. 161). Principen innebär att endast intäkter som konstaterats
under räkenskapsåret får tas med i resultaträkningen (2 kap. 4 § p. 3 a ÅRL). Det finns två
olika synsätt på realisering och dessa är formsynsättet och substanssynsättet. Om
formsynsättet tillämpas måste en transaktion ha ägt rum för att en intäkt ska redovisas där
företaget i fråga måste vara ena parten (Artsberg 2005, s. 162). Inom ramen för
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substanssynsättet räcker en värdeökning på marknaden för att uppnå samma effekt. Artsberg
(2005, ss. 162-163) beskriver dock hur man traditionellt antagit ett formsynsätt inom
realisationsprincipen men att utvecklingen för flera poster inom redovisningen rör sig mer och
mer åt ett substanssynsätt. Periodiseringsprincipen som beskrivs i 2 kap. 4 § p. 4 ÅRL innebär
att intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten
för betalningen. Detta har även kallats för principen om bokföringsmässig redovisning.
Utöver de principer som finns beskrivna i ÅRL finns ytterligare principer som inte är
lagstadgade men som ska tas i beaktning vid upprättningen av årsredovisningar. Den princip
som är relevant för denna uppsats är matchningsprincipen. Matchningsprincipen innebär att
en periods intäkter ska matchas mot kostnaderna för samma period (Holmström 2003, s. 26).
Artsberg (2005, s. 163) hävdar att matchning innebär att ett samband mellan kostnader och
intäkter bestäms i syfte att redovisa dessa under samma period. Det finns även de som menar
att matchning är synonymt med bokföringsmässiga grunder. Matchning syftar i detta fall till
att redovisning bör vara periodiserad på både kostnads- och intäktssidan (Artsberg 2005, s.
164). Matchningsprincipen berör säkringsredovisning på så vis att resultateffekterna på post
och instrument ska matchas över samma period (Ericsson 2010, s. 4).
3.3.2.2

Internationell normgivning

Redovisningsprinciper existerar även på internationell nivå. IAS 1 Utformning av finansiella
rapporter beskriver också några av de redovisningsprinciper som återfinns i ÅRL. IAS 1 p. 25
beskriver fortlevnadsprincipen. IAS 1 p. 27 beskriver periodiseringsprincipen, och
kvittningsförbudet finns i IAS 1 p. 32. Jämförbarhetsprincipen beskrivs i avsnittet om
konsekvent utformning i IAS 1 p. 45. Vid utformning av finansiella rapporter i enlighet med
IFRS ligger i största mån så kallade kvalitativa egenskaper till grund för hur redovisningen
ska utvecklas och appliceras. De kvalitativa egenskaperna fungerar som ett samlingsnamn för
de egenskaper en rapport ska ha för att uppnå vad som anses vara god redovisning. Dessa
egenskaper presenteras i IASB:s föreställningsram The Conceptual Framework for Financial
Reporting.
3.3.3 Kvalitativa egenskaper
Smith et al. (2015, s. 71) hävdar att de kvalitativa egenskaperna har uppkommit som ett
resultat av att de finansiella rapporternas användare har behov av information. I motiven till
IASB:s föreställningsram p. OB8 beskrivs att ett företags intressenter kan ha olika typer av
informationsbehov och önskemål. Finansiella rapporter bör därför främst konstrueras i syfte
att tillgodose en så stor del av de primära intressenternas behov som möjligt. För att de
finansiella rapporterna ska kunna ligga till grund för intressenters beslut presenteras det i
föreställningsramen ett antal kvalitativa egenskaper som de finansiella rapporterna bör inneha.
Dessa kvalitativa egenskaper kommer se till att informationen blir så användbar som möjligt
för bland annat potentiella investerare, långivare och andra fordringsägare (IASB 2010, p.
QC1). De kvalitativa egenskaperna består enligt IASB:s föreställningsram både av
grundläggande egenskaper samt förbättrande egenskaper (Smith et al. 2015, s. 72). Relevans
och en trovärdig presentation hör till de grundläggande egenskaperna och är viktiga för att
den finansiella informationen ska uppfattas som användbar (IASB 2010, pp. QC4-QC5).
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Enligt föreställningsramen har relevant finansiell information förmågan att förändra
användarnas beslut (IASB 2010, p. QC6). För att finansiell information ska bedömas som
användbar krävs inte bara att den är relevant utan den måste även på ett trovärdigt sätt
presentera det som den ämnar presentera (IASB 2010, p. QC12). Föreställningsramen
beskriver vikten av att båda de grundläggande egenskaperna ska vara uppfyllda för att hjälpa
användaren att fatta rätt beslut (IASB 2010, p. QC17). Detta grundar sig på tankesättet att en
trovärdig presentation av ett irrelevant fenomen eller en osanningsenlig presentation av ett
relevant fenomen inte på något vis kommer att hjälpa användarna att fatta beslut. I p. QC19 i
föreställningsramen presenteras de förbättrande egenskaperna. Det finns två olika aspekter av
den förbättrande egenskapen jämförbarhet, nämligen jämförbarhet mellan företag och
jämförbarhet över tiden för ett och samma företag (IASB 2010, p. QC20). Jämförbarhet
uppnås också genom att rapporterna är konsekventa, på så sätt att man använder samma
metoder för samma sak i fråga.
3.3.4 Beskattning i Sverige
Riksdagen har i Sverige ensam rätt att besluta om skatteregler, vilket beskrivs i den svenska
regeringsformen (8 kap. 3 § RF). Skatteregler ges alltså i form av lagar vilket garanterar en
viss förutsebarhet (Eriksson 2014, s. 23). Inkomstskattelagen som behandlar
inkomstbeskattningen i Sverige, har tillämpats från 2002 års taxering och är mycket
omfattande i sin karaktär. Andra relevanta lagar på skatteområdet är Skatteförfarandelagen
(2011:1244) (SFL), samt lagen (1995:575) mot skatteflykt. Andra tillgängliga rättskällor i
skatterätten utöver lagarna är förarbeten till lagtexter, rättspraxis, Skatteverkets publikationer
samt doktriner.
Beskattningens huvudsakliga syfte, det vill säga skatternas fiskala funktion, är att finansiera
offentliga utgifter (Eriksson 2014, s. 17). Skatterna som betalas in till staten används också i
syfte att utjämna inkomstskillnader samt inom den ekonomiska stabiliseringspolitiken. I
Sverige idag tas skatter huvudsakligen ut på inkomster, på konsumtion samt på innehav av
tillgångar (Gyland & Jakobsson 2015, s. 12). Både fysiska och juridiska personer kan vara
skattesubjekt, det vill säga skyldiga att betala skatt.
För att en inkomst ska anses vara skattepliktig måste den kunna hänföras till ett inkomstslag
(Eriksson 2014, s. 37). För fysiska personer och dödsbon är inkomstslagen tjänst,
näringsverksamhet samt kapital aktuella (1 kap. 3 § IL; 4 kap. 2 § IL). Juridiska personer ska
betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet (1 kap. 3 § 2 st
IL).
3.3.4.1

Inkomst av näringsverksamhet

Både fysiska och juridiska personer kan beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. I denna
uppsats kommer dock fokus läggas på juridiska personers verksamhet och beskattning.
Näringsverksamhet definieras som en verksamhet som är av ekonomisk karaktär som bedrivs
självständigt och i viss omfattning (Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & SimonAlmendal 2015, s. 289). Ofta benämns näringsverksamhet för ”företagande” och den skatt
man betalar inom inkomstslaget kallas till vardags för ”företagsbeskattning”.
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En verksamhets redovisning avslutas varje år med en resultaträkning som återger
verksamhetsårets resultat samt med en balansräkning som visar verksamhetens
förmögenhetsställning vid årets slut. I 4 kap. 14 § IL beskrivs att i det fall räkenskaper förs för
näringsverksamheten, ska dessa läggas till grund för beräkningen av resultatet när det gäller
beskattningstidpunkten. Även Norberg (1999, s. 692) hävdar att företags bokföring till stor del
påverkar tidpunkten för beskattningen av inkomster i näringsverksamhet. När skattepliktig
inkomst av näringsverksamhet beräknas ligger alltså redovisningen som grund för
beräkningen. Det redovisade resultatet justeras sedan enligt vissa bestämmelser i IL vid
beräkningen av denna typ av inkomst (Lodin et al. 2015, s. 290). Dessa regler innebär
avvikelser från den vanliga intäkts- och kostnadsredovisningen i resultaträkningen.
Justeringar görs främst då resultaträkningen innehåller intäkter som inte är skattepliktiga eller
kostnader som inte är avdragsgilla enligt de regler som återfinns i IL, eller då periodiseringen
i resultaträkningen skiljer sig från vad som är tillåtet enligt IL:s regler (14 kap. 5 § IL).
Flera olika inkomsttyper kan förekomma i en resultaträkning och det råder fullständig
skatteplikt för alla typer av inkomster (Lodin et al. 2015, s. 298). I företagets redovisning
delas inkomster upp utifrån om de är huvud- eller biinkomster. De inkomster som anses
härröra från den egentliga verksamheten benämns rörelseintäkter och andra intäkter kan
exempelvis vara finansiella intäkter eller extraordinära intäkter. De betecknas intäkter istället
för inkomster därför att det nu rör sig om periodiserade inkomster. Regler för utgifter i
näringsverksamhet återfinns i 16 kap. IL. Enligt 16 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva
och bibehålla inkomster dras av som kostnad. Denna paragraf anger även att ränteutgifter och
kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter. I 15 kap. 1 § IL beskrivs vad
som ska tas upp som intäkt inom inkomstslaget. Exempel på vad som ska tas upp som intäkter
är enligt paragrafen bland annat ersättningar för varor och tjänster samt kapitalvinster.
3.3.4.2

Beskattning av juridiska personer

Generellt är alla juridiska personer förutom handelsbolag att betrakta som skattesubjekt
(Lodin et al. 2015, s. 59). Juridiska personers inkomster hänförs endast till ett inkomstslag,
näringsverksamhet (Gyland & Jakobsson 2015, s. 27; Lodin et al. 2015, s. 66). En juridisk
person, exempelvis ett aktiebolag, kan därmed inte ha inkomst av tjänst. Däremot kan ett
aktiebolag förvärva kapitalinkomster. Både kapitalvinster och kapitalinkomster räknas dock
till inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom även de inkomster som inte härrör från
inkomstslaget näringsverksamhet ändå ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet (13
kap. 2 § IL). Bolagsskatten är idag 22 % (Lodin et al. 2015, s. 275).
Svensk företagsbeskattning har som utgångspunkt att den inkomst som företaget genererar i
näringsverksamheten ska periodiseras enligt bokföringsmässiga grunder (Hilling 2010, s.
124). Bokföringsmässiga grunder berör beskattningstidpunkten. I prop. 1999/2000:2 del 2 s.
176 står det skrivet att begreppet är väl inarbetat i skattelagstiftningen, och enligt Möller
(2005, s. 663) är bokföringsmässiga grunder ett skattemässigt begrepp. Enligt 14 kap. 2 § IL
ska resultatet beräknas enligt just bokföringsmässiga grunder. I andra stycket samma paragraf
står det också angivet att, vid beräkningen av resultatet, ska inkomster tas upp som intäkt och
utgifter dras av som kostnader det beskattningsår som de hänför sig till enligt god
redovisningssed. IL ger inte någon mer grundlig förklaring till begreppet, dock finns
uttalanden i författningskommentaren till 14 kap. 2 § IL som utförligare förklarar begreppet.
Regeringen konstaterar:
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Att resultatet i näringsverksamheten skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder
innebär att inkomsterna och utgifterna i näringsverksamheten skall periodiseras.
Inkomster skall tas upp och utgifter dras av den period som de belöper sig på.
(Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 176)

Även i 4 kap. 4 § p. 4 ÅRL återfinns bestämmelser om bokföringsmässiga grunder. IL knyter
dock inte uttryckligen an till denna bestämmelse (Möller 2005, s. 664). Möller (2005, ss. 663664) hävdar vidare att det inte finns någon egentlig skillnad på bokföringsmässiga grunder
som begreppet beskrivs i skatte- och redovisningssammanhang.
Inkomst som på annat sätt intjänats av företaget ska däremot periodiseras enligt IL:s särskilda
regler. Lodin et al. (2015, ss. 394-395) beskriver också hur juridiska personers inkomst, med
undantag för kapitalvinster och kapitalförluster, ska beskattas enligt bokföringsmässiga
grunder i periodiseringshänseende. Ett exempel då juridiska personer däremot tillämpar regler
från inkomstslaget kapital är vid beräkning av skattemässiga vinster och förluster vid
avyttring av tillgångar, då främst vid avyttring av värdepapper och fastigheter (Gyland &
Jakobsson 2015, ss. 27-28).
3.3.4.3

Beskattning av koncerner

Lodin et al. (2015, s. 419) definierar ordet ”koncern” som ett antal företag mellan vilka ett
starkt ägarmässigt samband råder. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) uppstår en
koncern när ett aktiebolag (moderbolag) har ett bestämmande inflytande över en annan
juridisk person (dotterbolag). Detta kan bland annat ske genom att moderbolaget innehar mer
än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, eller när
moderbolaget på annat sätt förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller
andelar (1 kap. 11 § ABL).
I Sverige erkänns inte koncerner som skattesubjekt (Gyland & Jakobsson 2015, s. 93; Lodin
et al. 2015, s. 428). Varje aktiebolag anses vara ett eget skattesubjekt. Trots det finns det
möjligheter för koncernbolagen att utjämna resultaten bolagen emellan, vilket styrs av
reglerna om koncernbidrag i 35 kap. IL. De skattemässiga resultaten för bolagen utjämnas
genom att ett företag beviljas avdrag för ett koncernbidrag och ett annat företag tar upp
motsvarande belopp till beskattning (Wiker 2006, s. 581). Systemet måste vara reciprokt.
Detta betyder alltså att koncernbidraget är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för
mottagaren (Gyland & Jakobsson 2015, s. 93).
3.3.5 Beskattning av säkringsarrangemang
Beskattning och redovisning är i fallet för redovisning av finansiella instrument frikopplade
områden (Norberg 2009, s. 135). Både skatteregler och god redovisningssed för
redovisningen utgår dock från ett transaktionssynsätt, vilket gör att det ändå finns likheter
mellan redovisning och beskattning. Dagens skatteregler bygger på realisationsprincipen, det
vill säga att endast realiserade vinster och förluster tas upp till beskattning alternativ dras av
(Norberg 2009, s. 135).

- 29 -

När det kommer till beskattning av finansiella instrument skiljer sig beskattningen beroende
på om företaget i fråga är av finansiell karaktär eller av icke- finansiell karaktär. Ett finansiellt
företag är ett företag som huvudsakligen bedriver handel med värdepapper i sin verksamhet.
De finansiella instrumenten anses alltså vara en del av ett företags vardagliga, yrkesmässiga
aktivitet endast om företaget har som huvudsyfte att bedriva säkringsverksamhet (Hilling
2007, s. 61). Ett icke-finansiellt företag är ett företag som inte huvudsakligen bedriver handel
med finansiella instrument och även dessa företag har ofta derivat för att säkra vissa typer av
risker i verksamheten. Derivaten anses dock i detta fall ligga utanför företagets vardagliga och
huvudsakliga verksamhet. Beskattningen av finansiella instrument kommer således grundas
på en indelning av huruvida intäkterna från instrumenten härrör från yrkesmässig verksamhet
eller från icke-yrkesmässig verksamhet.
Det är viktigt att veta att indelningen i yrkesmässig och icke yrkesmässig verksamhet endast
inverkar på beskattningen (Johansson 1997, s. 745). De vanliga reglerna för bokföring gäller
oavsett vilka skattemässiga regler som tillämpas. Detta innebär att värdering och periodisering
i redovisningen ska ske enligt god redovisningssed även för de instrument som skattemässigt
hänförs till icke-yrkesmässig verksamhet, det vill säga för de företag vars huvudverksamhet
inte består av handel med värdepapper.
3.3.5.1

Bakgrund till beskattningens regler

Eftersom all inkomst för en juridisk person anses härröra från näringsverksamhet (se avsnitt
3.3.4.2) ska redovisningen av intäkter och kostnader i princip ske enligt bokföringsmässiga
grunder (Lodin et al. 2015, s. 81). Undantag från detta görs endast för egendom som för en
fysisk person vid avyttring ska kapitalvinstbeskattas. Företaget beskattas i detta fall alltså
fortfarande i inkomstslaget näringsverksamhet men tillämpar dock regler från inkomstslaget
kapital så som de gäller för fysiska personer. För ett företag är realisationsvinst vid icke
yrkesmässig avyttring av tillgångar ett exempel på då inkomstberäkningen sker enligt reglerna
för inkomst av kapital (Johansson 1997, s. 745). I de flesta fall tillämpas alltså reglerna för
näringsverksamhet vid inkomstberäkning, med vissa undantag då istället kapitalvinstreglerna
träder i kraft. Detta innebär att intäkter från finansiella instrument kan ses som antingen
kapitalintäkter eller som intäkter som härrör från den ordinarie verksamheten (Hilling 2007, s.
61). Beroende på vilken typ av intäkt det är fråga om kommer de att redovisas enligt olika
principer, då kapitalintäkter redovisas enligt realisationsprincipen och intäkter av vanlig
verksamhet redovisas enligt bokföringsmässiga grunder.
En anledning till att dagens regleringar anger just ovan nämnda bestämmelser är att
Regeringsrätten år 1997 avgjorde en viktig ansökan om ett förhandsbesked (RÅ 1997 ref. 5
1.). Ställning togs till ifall vissa derivatinstrument, som av ett icke-finansiellt företag användes
i deras vanliga affärsverksamhet i säkringsändamål, skulle beskattas enligt bokföringsmässiga
grunder eller enligt reavinstreglerna, det vill säga i enlighet med kapitalvinstreglerna. Beslut
togs om att företaget skulle beskatta säkringsinstrumenten enligt reavinstreglerna i
näringsverksamhet (Johansson 1997, s. 744).
3.3.5.2

Beskattning av finansiella instrument i finansiella företag

Som tidigare nämnts beskattas juridiska personer endast i inkomstslaget näringsverksamhet.
En avgränsning mellan huruvida inkomsterna härrör från rörelseverksamheten (den ordinarie
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verksamheten) eller från andra inkomster måste därmed göras (Melz 2001, s. 476). Ett företag
som bedriver värdepappershandel som verksamhet uppfyller kraven Melz (2001, s. 477) anger
för att intäkter från denna verksamhet ska klassificeras som intäkter från rörelseverksamhet.
Detta innebär att de finansiella instrumenten i detta fall anses vara en del av ett företags
yrkesmässiga verksamhet och betraktas därmed som lager. I 17 kap. 20 a § IL beskrivs de
regler som gäller för företag som innehar ett lager av finansiella instrument där
säkringsinstrument ingår.
Om det i ett lager av finansiella instrument ingår säkringsinstrument, ska dessa tas upp till
anskaffningsvärdet. Med säkringsinstrument avses i denna paragraf ett finansiellt
instrument som säkrar andra poster i företaget än sådana som är lager och som i
räkenskaperna får redovisas enligt principerna för säkringsredovisning.
(17 kap. 20 a § IL)

Med andra ord betyder detta att ett säkringsinstrument ska värderas till anskaffningsvärde om
instrumentet säkrar poster i företaget som inte är lager och om säkringsredovisning får
tillämpas på posten som säkringsinstrumentet säkrar. Syftet med bestämmelsen är att få
värdeförändringarna på säkringsinstrument och den säkrade posten att ta ut varandra
skattemässigt (Andersson 2007, s. 747). Dessutom ser bestämmelsen till att orealiserade
förluster inte dras av samt att orealiserade vinster inte beskattas.
Hilling (2007, s. 63) beskriver att intäkter från finansiella instrument som härrör från
företagets yrkesmässiga verksamhet ska redovisas till verkligt värde. Om redovisningen av
intäkterna följer god redovisningssed bedöms företags finansiella rapporter vara tillräckliga
för att utgöra en grund för beskattning (Hilling 2007, s. 61). Detta innebär att de finansiella
instrumenten kommer att beskattas enligt bokföringsmässiga grunder och därmed få direkt
genomslag på beskattningen. Reglerna beskrivna i detta avsnitt berör alltså finansiella
instrument i ett företag som bedriver värdepappershandel, det vill säga att de finansiella
instrumenten betraktas som lager i verksamheten. Om värdepappren dock inte anses vara
lager skattemässigt, ska de beskattas enligt kapitalvinstreglerna i inkomstslaget
näringsverksamhet (Andersson 2007, s. 746).
3.3.5.3

Beskattning av finansiella instrument i icke-finansiella företag

Även i de företag som inte i huvudsak bedriver värdepappershandel används finansiella
instrument för att reducera företags exponering för olika typer av risker (Ericsson 2010, s. 3).
I dessa företag anses de finansiella instrumenten inte utgöra lager i verksamheten och kommer
att beskattas enligt kapitalvinstreglerna (Andersson 2007, s. 746). Hilling (2007, s. 63) hävdar
att avkastning från finansiella instrument i icke-finansiella företag kan uppkomma antingen
under instrumentets innehavstid eller då instrumentet förfaller. Avkastning från instrument
under innehavstiden är vanligtvis ränta eller utdelning medan avkastning från instrument vid
förfall klassificeras som kapitalvinster och kapitalförluster. Då värdeförändringar på en
tillgång eller skuld uppstår på grund av oförutsägbara händelser, som inte härrör från
tillgången i sig, uppstår en kapitalvinst eller kapitalförlust (Hilling 2007, s. 64).
Enligt Andersson (2008 s. 677) innebär kapitalvinstreglerna att beskattning av de finansiella
instrumenten sker enligt realisationsprincipen. Både den säkrade posten och
säkringsinstrumentet omfattas således av denna princip vid säkringsarrangemang.
Beskattningstidpunkten blir då den tidpunkt då kapitalinkomsten anses som realiserad, vilket
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sker vid avyttring (Lodin et al. 2015, s. 181). Detta gäller dock inte för monetära poster i
utländsk valuta som inte är del av ett säkringsarrangemang, vilka istället kommer beskattas
löpande enligt 14 kap. 8 § IL, eftersom paragrafen beskriver att poster som inte är säkrade ska
omräknas till balansdagens kurs. I IAS 21 och 4 kap. 13 § ÅRL beskrivs också att monetära
poster i utländsk valuta ska omräknas till balansdagens kurs och att värdeförändringar på
dessa redovisas över resultatet. Säkringsinstrumentet omfattas inte av 14 kap. 8 § IL utan av
kapitalvinstreglerna, vilket innebär att det inte beskattas löpande utan först vid avyttring.
Orealiserade vinster och förluster på säkringsinstrument påverkar inte det skattepliktiga
resultatet (Skatteverket a u.å).
Fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta, som inte tas upp till
det verkliga värdet enligt 17 kap. 20 §, ska värderas till kursen vid beskattningsårets
utgång. Om det finns ett terminskontrakt eller någon annan liknande
valutasäkringsåtgärd för en sådan post, ska posten tas upp till det värde som motiveras
av valutasäkringen under förutsättning att
– samma värde används i räkenskaperna, och
– värderingen står i överensstämmelse med god redovisningssed.
Om den säkrade posten är sådant lager som tas upp till anskaffningsvärdet enligt 17
kap. 20 § ska inte första strecksatsen i första stycket tillämpas.
(14 kap. 8 § IL)

I förarbetena prop. 1990/91:54 s. 237 beskrivs att praxis rörande kursvinster och kursförluster
som uppstått på grund av poster i utländsk valuta, som behandlas av 14 kap. 8 § IL, ska
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. På grund av detta är dessa vinster och förluster i
sin helhet skattepliktiga och avdragsgilla vid beräkning av ett företags inkomst.
Andersson (2008, s. 677) hävdar att det uppstår problem för ett IFRS-företag att tillämpa 14
kap. 8 § IL. Redovisningsmässigt ska den säkrade posten och säkringsinstrumentet enligt
IFRS ofta värderas till verkligt värde för att uppnå en matchning mellan dessa. Problem
uppstår vid beskattningen då 14 kap. 8 § IL förespråkar att den säkrade posten ska värderas
till anskaffningsvärde. Säkringsinstrumentet omfattas inte av 14 kap. 8 § IL utan kommer att
tas upp till anskaffningsvärde och beskattas enligt kapitalreglerna (Andersson 2008, s. 677).
För att reducera dessa skillnader i värdering redovisningsmässigt och skattemässigt behöver
företag enligt RFR 2 IAS 39 p. 3 inte tillämpa IAS 39 i de fall då standarden strider mot
svenska beskattningsregler.
Med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning behöver företag inte
tillämpa IAS 39. Företag som inte följer IAS 39 ska, för samtliga finansiella instrument,
tillämpa en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt ÅRL.
(RFR 2 IAS 39 p. 3)

Vid tillämpning av RFR 2 i säkringsarrangemang kommer ingen omräkning till balansdagens
kurs ske på den säkrade posten, eftersom omräkning enligt 14 kap. 8 § IL inte gäller för
säkrade poster. Företag kommer istället värdera den säkrade posten och säkringsinstrumentet
till anskaffningsvärde i redovisningen. På grund av värderingen till anskaffningsvärde bokförs
inga löpande värdeförändringar på den säkrade posten och säkringsinstrumentet, vilket
redovisningsmässigt kallas för tyst kvittning. Värdeförändringarna på den säkrade posten och
säkringsinstrumentet kommer istället att redovisas först vid avyttring. Enligt 14 kap. 8 § IL
ska den säkrade posten tas upp till det värde som motiveras av valutasäkringen under
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förutsättning att samma värde används i räkenskaperna och att värderingen stämmer överens
med god redovisningssed. Detta betyder att posten kommer att värderas till anskaffningsvärde
i beskattningen på grund av att den värderades till anskaffningsvärde i redovisningen. Som
nämns ovan omfattas säkringsinstrumentet inte av 14 kap. 8 § IL utan omfattas istället av
kapitalreglerna, vilket innebär en värdering till anskaffningsvärde skattemässigt. Med andra
ord innebär detta att värdering av både säkrad post och säkringsinstrumentet kommer att ske
till anskaffningsvärde både redovisningsmässigt och skattemässigt. På så vis har RFR 2 sett
till att det skett en matchning mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet genom att
båda tas upp till anskaffningsvärde (Andersson 2008, s. 678).
3.3.6 Skattearbitrage
I Sverige ligger realisationsprincipen och verkligtvärdeprincipen till grund för
intäktsredovisning. När båda dessa principer sedan implementeras i skattesystemet kan det
leda till möjligheter för skattearbitrage, eller så kallat periodiseringsarbitrage (Hilling 2007, s.
55). Om intäkter tas upp enligt verkligtvärdeprincipen innebär det att en värdeökning tas upp
varje år medan intäkter enligt realisationsprincipen tas upp vid avyttring. Det är fråga om
arbitrage då en komponent har exakt samma karaktär men hanteras på olika sätt. Ett exempel
på detta är då intäkter tas upp under olika perioder och därmed beskattas olika. Om det finns
en möjlighet att välja mellan de olika sätten att redovisa intäkter kommer man att välja den
som är mest fördelaktig och det råder således en arbitragemöjlighet (Hilling 2007, s. 56). Man
kan uttrycka det som att ett företag som fått valmöjligheten att antingen ta upp, och därmed
beskatta, en intäkt under en tidigare eller en senare period, kommer välja den senare. Detta på
grund av att den uppskjutna skatten kan investeras under ett år extra och generera intäkter som
man inte annars hade kunnat erhålla. Man kan således se det som att staten har erbjudit
företaget ett års räntefritt lån. Ett skattesubjekt som har utnyttjat uppskjutna skatter sägs ha
använt en ”tax credit” (Hilling 2007, s. 56).
En arbitragesituation i säkringsredovisning kan i förlängning uppstå genom att avkastning på
ett säkringsinstrument och avkastning på en säkrad post behandlas olika. Kapitalvinster eller
förluster på säkringsinstrumentet kommer att beskattas enligt realisationsprincipen, medan
den säkrade posten i vissa fall kommer att beskattas enligt periodiseringsprincipen (Hilling
2007, s. 166).
Andersson (2008, s. 684) beskriver att ytterligare en skatteplaneringsåtgärd för ickefinansiella företag ligger i att det är frivilligt att tillämpa RFR 2. RFR 2 träder in då en
värdering enligt IFRS inte överensstämmer med vad 14 kap. 8 § IL förespråkar (se avsnitt
3.3.5.3). Andersson (2008, s. 684) beskriver att om ett företag exempelvis har en fordran eller
skuld som minskat i värde på grund av valutakursförändringar, kan företag välja att inte
tillämpa RFR 2 på grund av att dess frivilliga karaktär. Genom att inte tillämpa RFR 2 får
företaget avdrag för sina värdeminskningar på den säkrade posten medan
säkringsinstrumentet beskattas enligt kapitalvinstreglerna (Andersson 2008, s. 684).
3.3.7 Intressentteori
Intressentteorin förklarar förhållandet mellan en organisation och dess omvärld och
interaktionen däremellan. Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 855) beskriver att
intressentteorin bygger på en uppdelning av vilka intressenter som förtjänar eller kräver
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uppmärksamhet från organisationen och vilka intressenter som inte gör det. Miles (2012, s.
287) hävdar att det råder stor förvirring och oenighet med vad definitionen på en intressent
bör vara då definitionen tenderar att skilja sig beroende på vem användaren är. Mitchell, Agle
och Wood (1997, s. 855) hävdar dock att en intressent kan betraktas som en person, grupp,
organisation, institution eller till och med omgivningen som företaget verkar i. Fassin (2009,
s. 116) menar att den klassiska intressentdefinitionen som presenterades av
intressentmodellens grundare, Freeman, är den mest accepterade. En intressent är enligt den
definitionen en grupp eller individ som kan påverka eller bli påverkad av uppfyllandet av en
organisations mål (Freeman 2010, s. 46).
Intressentmodellen presenterades år 1984 där företaget och dess omgivning är beskrivet som
ett hjul, där företaget är i centrum av hjulet och intressenterna presenteras var för sig vid
ändarna av ekrarna. Den vanligaste varianten av Freemans intressentmodell innehåller sju
intressenter, nämligen aktieägare, leverantörer, kunder, anställda, konkurrenter, regeringen
och samhället (Fassin 2009, ss. 114-115).
Rowley (1997, s. 887) menar att modellen innebär att man klassificerar intressenter i olika
grupper för att få en förståelse för hur vissa typer av intressenter påverkar ett företags
verksamhet. Modellen ger även en förståelse över hur företag svarar på intressenternas
influenser. Rowley (1997, s. 887) beskriver vikten av att se hur alla intressenter påverkar en
organisations beteende snarare än att kolla på individuella intressenters influenser på
företaget. Intressentteorin ger därmed ledningen en möjlighet att förstå intressenter för att på
ett strategiskt sätt kunna hantera dem (Frooman, 1999 s. 191). Frooman (1999, s. 193)
beskriver dessutom att intressentteorin grundar sig i förmågan att kunna hantera konflikter
som uppstår som ett resultat av åtskiljande intressen. Även motiven till IASB:s
föreställningsram (IASB 2010, p. OB8) beskriver hur användarna av finansiella rapporter har
olika och möjligen motstridande intressen och informationsbehov. Intressekonflikter grundar
sig främst på skillnader mellan företag och intressenter (Frooman 1999, s. 199). Det är således
viktigt att kunna identifiera och klassificera dessa olika intressen för att kunna hantera
företagets intressenter på bästa sätt. Intressenters förmåga att påverka företaget grundar sig på
relationen mellan företaget och intressenterna, det vill säga om den ena parten är mer
beroende av den andra eller om det är fråga om ett ömsesidigt beroende.
Donaldson och Preston (1995, ss. 66-67) hävdar att intressentteorin bygger på tre teser,
nämligen att teorin är beskrivande, bidragande och normativ. Teorin bygger som tidigare
nämnt på en intressentmodell vilken på ett beskrivande sätt beskriver en organisation som en
enhet som byggs på samverkande och konkurrerande intressen av väsentlig betydelse.
Intressentteorin antas vara instrumentell på så sätt att den undersöker om det existerar något
samband mellan hur ett företag hanterar sina intressenter och uppfyllandet av företagets mål
(Donaldson & Preston 1995, s. 67). Utgångspunkten är att företag som tillämpar
intressenthantering presterar bättre i termer av vinst, stabilitet och tillväxt. Den tredje tesen
bygger på att teorin är normativ vilket bygger på tankesättet att intressenter är personer eller
grupper som har ett legitimt intresse i företagets aktiviteter. En intressent beskrivs således
som en person som har ett intresse i företaget utan att företaget nödvändigtvis har ett
motsvarande intresse för intressenten. Enligt intressentteorin är varje intressent av väsentlig
betydelse då varje intressent i huvudsak kommer att värna om sina egna intressen (Donaldson
& Preston 1995, s. 67).
Gibson (2000, s. 247) hävdar att ett företag har skyldigheter gentemot sina investerare och att
detta uttrycks i form av en principal-agentrelation. Detta tankesätt grundar sig i
- 34 -

aktieägarteorin som innebär att ledningen bör investera i projekt som kommer maximera
nyttan för just aktieägare, då dessa är de intressenter som bidrar med kapital till företaget (Tse
2011, s. 52). Gibson (2000, s. 247) menar dock att företag på liknande sätt har skyldigheter
gentemot andra intressenter. En verksamhet bör således inte bedrivas utifrån att endast
tillfredsställa aktieägares behov utan fokus bör även läggas på övriga intressenter oavsett om
det antas vara lönsamt eller inte (Gibson 2000, s. 248).
Av IASB:s föreställningsram framgår tre intressenter vars behov ska tillgodoses av de
finansiella rapporter företag ger ut. Dessa är existerande och potentiella investerare, långivare
och andra fordringsägare (IASB 2010, p. QC1). Dessa intressenter beskrivs i motiven till
föreställningsramen som de primära användarna av utgivna finansiella rapporter (IASB 2010,
p. OB5). Av motiven nämns även andra intressenter såsom exempelvis allmänheten och
staten, dock utformas inte rapporterna i huvudsak för att tillgodose dessa intressenters behov
(IASB 2010, p. OB10). Utifrån detta kan det konstateras att IASB bedömer att sistnämnda
intressenter inte har samma behov som förstnämnda intressenter. I motiven framgår det även
att ledningen i den rapporterande enheten intresserar sig för ekonomisk information som rör
denne. Ledningen behöver dock inte vända sig till finansiella rapporter för att erhålla sådan
information utan erhåller informationen internt (IASB 2010, p. OB9).
Tanken är att finansiella rapporter ska ligga till grund för intressenters beslut (IASB 2010, p.
OB2). Både potentiella och nuvarande investerare grundar sina investeringsbeslut på huruvida
de bedömer att en investering kommer att leda till utdelning (IASB 2010, p. OB3).
Aktieägarna använder således de finansiella rapporterna för att avgöra hur lönsamt ett företag
är ur investeringssynpunkt. Långivare och andra fordringsägare använder istället finansiella
rapporter för att avgöra om ett företag är berättigat ett lån eller om företaget i framtiden
förväntas kunna betala fordringsägarna (IASB 2010, p. OB3). Beroende på vem intressenten
är förekommer således olika ekonomiska intressen.
Staten (i form av Skatteverket) innehar ett särskilt ekonomiskt intresse, nämligen att driva in
skatt till allmännyttiga ändamål (Skatteverket b u.å). Målet är att rätt skatt ska betalas, vilket
uppnås genom noggranna kontroller av områden där det råder hög risk för fel inbetald skatt.
Ur ett företags synvinkel förekommer det motstridigheter i redovisning och beskattning. En
konflikt kan uppstå då företag vill presentera ett högt resultat i syfte att tillfredsställa sina
intressenter men samtidigt redovisa ett lägre resultat i syfte att minska sin beskattning
(Alhager & Alhager 2004, s. 20).
Nedan presenteras en figur som visar relationen mellan ett företag och relevanta intressenter
för studien.
Figur 3.1 Ett företag och studiens utvalda intressenter
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Gibson (2000, s. 248) beskriver att företag kan erhålla egna fördelar genom att på ett
moraliskt sätt värna om alla sina intressenter och därigenom uppfylla moraliska skyldigheter.
Det gäller därför att se intressenter för vad dem är och inte bara som ett verktyg för att
maximera företagets vinst. Intressenter kan erbjuda företaget konkurrensfördelar i form av
resurser och kompetenser (Verbeke & Tung 2013, s. 534; Hillman & Keim 2001, s. 128).
Exempelvis kan intressenterna ha stor kunskap om marknaden, teknisk kunskap eller annan
typ av kunskap som är nödvändig för att erhålla och upprätthålla konkurrensfördelar för
företaget. Nyckeln till framgång är således att skapa en uppfattning om att företaget agerar på
ett legitimt sätt gentemot sina intressenter (Verbeke & Tung 2013, s. 534). Tse (2011, s. 57)
beskriver att intressentfokus på senare tid har skiftat från aktieägare till övriga intressenter.
Genom att fokusera på alla intressenter ökar man i slutändan värdet för aktieägarna (Hillman
& Keim 2001, s. 128). Fokus bör läggas på alla intressenter för att bygga upp starka relationer
med sina intressenter vilket leder till konkurrensfördelar (Hillman & Keim 2001, s. 135; Tse
2011, s. 57). Dessa starka relationer kan vara svåra för konkurrenter att själva upprätta, vilket
leder till att företaget differentierar sig från sina konkurrenter (Hillman & Keim 2001, s. 135).
Även om intressentteorin i många fall antas generera stora fördelar för företag har den sina
nackdelar. Tse (2011, s. 58) beskriver att för att kunna hantera flertalet relationer med
intressenter krävs det divisioner som kan hantera flera olika mål, vilket kan leda till stor
förvirring. Ytterligare ett problem är att trots den stora mängd forskning som beskriver och
diskuterar intressentteorin råder det en brist på hur den bör tillämpas i praktiken. Detta blir
därmed en svår uppgift för ledningen att alstra på grund av teorins omfattning och de många
olika synvinklarna på vad teorin faktiskt innebär (Tse 2011 s. 58).
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4 Empiri och analys
4.1

Inledning

I detta kapitel beskrivs tre typfall som utgör studiens empiri. Typfallen grundas på hur
säkringsredovisning i olika typer av situationer tillämpas i praktiken och är konstruerade för
att ligga till grund för besvarandet av våra forskningsfrågor. Alla typfall är uppbyggda på så
vis att de inleds med en grundlig förklaring till hur situationen i fråga ser ut för att sedan
mynna ut i en förklaring till hur redovisningen och beskattningen sker i praktiken. För att
underlätta för läsaren har vi dessutom valt att efter varje typfall direkt presentera en analys.
Eftersom typfallen är detaljrika finner vi detta upplägg passande då behovet av
återupprepning minskar.
I typfallen som presenteras nedan kommer effekter som påverkar företagen positivt anges
med ett plustecken och effekter som påverkar företagen negativt kommer att anges med ett
minustecken. Vi kommer vid ett flertal tillfällen i typfallen använda benämningen ”utan
tillämpning av säkringsredovisning” och det vi i dessa fall syftar på är en ekonomisk säkring,
det vill säga att företaget innehar en säkrad post och ett säkringsinstrument men inte tillämpar
säkringsredovisning för dessa. Vidare kommer statens intresse analyseras och detta intresse
kommer beskrivas utifrån hur Skatteverkets arbete påverkas. När Skatteverket nämns i detta
kapitel syftar vi således på staten, eftersom Skatteverket är ett statligt organ.
Slutligen vill vi upplysa läsaren om att våra typfall endast är förenklingar av verkligheten och
att vissa aspekter som vi inte finner relevanta för vår uppsats inte tagits i beaktning.

4.2

Empiri - Typfall 1

AB Maskrosen är ett icke-finansiellt moderbolag i en koncern med säte i Sverige. Eftersom
företaget är ett noterat bolag ska det tillämpa det internationella regelverket IFRS. AB
Maskrosen handlar ofta med utlandet och erhåller den 1 januari 2015 en fordran i Euro
(EUR), som klassas som en kapitaltillgång, på ett utländskt företag. I syfte att skydda sig mot
de eventuella valutakursförändringar som kan uppkomma tills dess att köparen betalar
skulden till AB Maskrosen terminssäkrar bolaget sin fordran för att veta att de säkert får betalt
i den förmånliga kurs som nu råder. Terminskontraktet förfaller den 31 december år 2016.
Fordran blir en säkrad post och terminen blir ett säkringsinstrument i företaget och tanken är
alltså att eventuella värdeförändringar på tillgången ska kompenseras med motsvarande
förändring på säkringsinstrumentet.
Den 31 december 2015 minskar fordrans (det vill säga den säkrade postens) värde markant på
grund av, för AB Maskrosen, ofördelaktiga valutakursförändringar. Denna värdeminskning är
ursprungligen i EUR eftersom fordran är i denna valuta. För enkelhetens skull har vi dock valt
att ange värdet på fordran i svenska kronor och värdeminskningen uppgår vid denna tidpunkt
till 2 500 000 kr. Den fastställda värdeminskningen behandlas på samma sätt men uppgår
dock endast till 1 000 000 kr den 31 december 2016. AB Maskrosens redovisade resultat för
både 2015 och 2016 uppgår till 60 000 000 kr.
AB Hästhoven är också ett icke-finansiellt noterat moderbolag i en koncern som verkar under
samma förutsättningar som AB Maskrosen. AB Hästhoven innehar även de en fordran som är
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en kapitaltillgång och som är terminssäkrad under 2015. AB Hästhoven utsätts för en
värdeminskning på sin fordran till ett belopp på 2 500 000 kr. Skillnaden företagen emellan är
dock att denna värdeminskning håller i sig för AB Hästhoven fram till slutet av 2016. Även
AB Hästhovens redovisade resultat för år 2015 och 2016 uppgår till 60 000 000 kr.

4.3

Empiri – Typfall 1 a

Typfall 1 a grundar sig på förutsättningarna beskrivna i typfall 1. Eftersom kraven i IAS 39 p.
88 är uppfyllda väljer AB Maskrosen och AB Hästhoven att tillämpa säkringsredovisning.
4.3.1 Styrande regelverk och regleringar
För att beskattningen ska kunna grundas på redovisningen i detta fall krävs det att instrument
och post är värderade på samma sätt både redovisningsmässigt och skattemässigt.
Redovisningsmässigt förespråkar IFRS en värdering av säkrade poster till verkligt värde (IAS
39 p. 89-102). Detta ställer till med problem då 14 kap. 8 § IL förespråkar att den säkrade
posten ska värderas till anskaffningsvärde skattemässigt. Säkringsinstrumentet omfattas dock
inte av 14 kap. 8 § IL utan kommer istället att beskattas enligt kapitalreglerna, det vill säga
vid avyttring. Detta innebär att i det fall IAS 39 tillämpas kommer den säkrade posten och
säkringsinstrumentet inte värderas på samma sätt skattemässigt som redovisningsmässigt. På
så vis strider IFRS mot vad svensk lag förespråkar. Enligt RFR 2 IAS 39 p. 3 behöver dock
företag inte tillämpa IAS 39 i de fall då standarden strider mot svenska beskattningsregler.
I detta fall kommer företagen i fråga därför att tillämpa RFR 2 och värdera den säkrade posten
till anskaffningsvärde i enlighet med ÅRL i redovisningen. Säkringsinstrumentet kommer
också värderas till anskaffningsvärde i redovisningen. Eftersom den säkrade posten tas upp till
anskaffningsvärde i redovisningen ska den även tas upp till anskaffningsvärde i beskattningen
(14 kap. 8 § IL). Säkringsinstrumentet omfattas inte av 14 kap. 8 § IL utan av kapitalreglerna,
vilket innebär en värdering till anskaffningsvärde skattemässigt. Detta innebär att post och
instrument för båda företagen kommer att värderas till anskaffningsvärde både i
redovisningen och i beskattningen.
4.3.2 Redovisningsmässig
Maskrosen

påverkan

av

säkringsredovisning

för

AB

Eftersom terminskontraktet förfaller år 2016 och värdering av både post och instrument sker
till anskaffningsvärde, kommer värdeförändringarna på den säkrade posten (fordran) och
värdeförändringarna på säkringsinstrumentet (terminskontraktet) att påverka resultatet först
detta år. Med andra ord innebär en värdering till anskaffningsvärde att inga värdeförändringar
på varken den säkrade posten eller säkringsinstrumentet bokförs förrän vid förfall eller
avyttring. Då företaget erhållit en värdeminskning på sin säkrade post kommer de alltså
erhålla en värdeökning på säkringsinstrumentet med samma belopp, eftersom dessa går i
motsatt riktning och tar ut varandra under samma period vid tillämpning av
säkringsredovisning. Effekten av hur detta påverkar företagets resultaträkning presenteras i
tabell 4.1 nedan.

- 38 -

Tabell 4.1 Nettoeffekt av säkringsredovisning för AB Maskrosen

Säkrad post
Säkringsinstrument
Nettoeffekt

År 2015
0
0
0

År 2016
- 1 000 000
+ 1 000 000
0

Som visas ovan blir resultateffekten av tillämpning av säkringsredovisning således 0 för båda
åren. Säkringsförhållandet beskriver en perfekt säkring.
4.3.3 Redovisningsmässig
Hästhoven

påverkan

av

säkringsredovisning

för

AB

AB Hästhoven kommer redovisningsmässigt att påverkas på samma sätt som AB Maskrosen
ovan. Den enda skillnaden är att värdeminskningen inte förändrades under den resterande
delen av 2016, utan fastställdes till 2 500 000 vid årets slut. Detta innebär att
värdeminskningen på den säkrade posten blir 2 500 000 och att företaget erhåller en
värdeökning på säkringsinstrumentet med samma belopp. Effekten av detta visas i tabellen
nedan.
Tabell 4.2 Nettoeffekt av säkringsredovisning för AB Hästhoven

Säkrad post
Säkringsinstrument
Nettoeffekt

År 2015
0
0
0

År 2016
- 2 500 000
+ 2 500 000
0

Precis som i AB Maskrosens fall blir resultateffekten 0 både år 2015 och 2016.
4.3.4 Skattemässig påverkan av säkringsredovisning för AB Maskrosen
I och med att AB Maskrosen har en förlust på tillgången har de också en vinst på
terminskontraktet. Förlusten på tillgången är således inte avdragsgill på grund av att företag
har en vinstposition på terminen. Terminen, det vill säga säkringsinstrumentet omfattas inte
av 14 kap. 8 § IL och beskattas enligt kapitalvinstreglerna och vinsten kommer därmed tas
upp till beskattning då kontraktet förfaller, det vill säga i slutet av 2016 i detta typfall.
Skattemässigt blir effekten att AB Maskrosens redovisade resultat år 2016 kommer att
justeras positivt med vinsten på terminskontraktet på 1 000 000 kr. Orsaken till att förlusten
på 2 500 000 kr inte påverkar företaget skattemässigt är på grund av det säkringsförhållande
som råder. Eftersom värdering sker till anskaffningsvärde beskattas värdeförändringar endast
vid förfall eller avyttring. Den skattemässiga effekten av vinsten på terminskontraktet
presenteras i tabell 4.3 nedan.
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Tabell 4.3 Inkomst av näringsverksamhet AB Maskrosen
Inkomst av näringsverksamhet
Redovisat resultat
Skattemässig justering av säkringsinstrument
Skattepliktigt resultat

60 000 000 kr
+ 1 000 000 kr
+ 61 000 000 kr

4.3.5 Skattemässig påverkan av säkringsredovisning för AB Hästhoven
AB Hästhovens situation blir även i detta fall likt fallet för AB Maskrosen. Förlusten som AB
Hästhoven har på sin tillgång är inte avdragsgill men vinsten på säkringsinstrumentet ska
dock tas upp till beskattning. Enda skillnaden blir således att AB Hästhoven kommer att ta
upp en vinst på 2 500 000 kr till beskattning och med detta belopp kommer företagets
redovisade resultat justeras positivt. Företagets skattepliktiga resultat redovisas i tabell 4.4
nedan.
Tabell 4.4 Inkomst av näringsverksamhet AB Hästhoven
Inkomst av näringsverksamhet
Redovisat resultat
Skattemässig justering av säkringsinstrument
Skattepliktigt resultat

4.4

60 000 000 kr
+ 2 500 000 kr
+ 62 500 000 kr

Empiri – Typfall 1 b

Typfall 1 b utgår från de förutsättningar som beskrivs i typfall 1. AB Maskrosen och AB
Hästhoven beslutar sig i detta typfall för att avbryta sin säkringsredovisning den 31 december
2015. Eftersom fordran vid denna tidpunkt har minskat i värde på grund av
valutakursförändringar ser bolagen en möjlighet att utnyttja situationen skattemässigt.
4.4.1 AB Maskrosen
Vid balansdagen år 2015, det vill säga ett år innan terminskontraktet löper ut, upptäcker
företaget att valutan som tillgången är värderad i har minskat, vilket ligger till grund för en
markant valutakursförlust på tillgången som vid denna tidpunkt uppgår till 2 500 000 kr. Om
företaget väljer att följa praxis och därmed fullfölja säkringsredovisningen kommer denna
förlust inte att påverka företaget än, med tanke på att fordran är säkrad, terminskontraktet
väger alltså upp för värdeminskningen på posten. Med tanke på att det dock är fråga om en
mycket stor valutakursförlust i detta fall, finns det en risk att AB Maskrosen ser en möjlighet
till att utnyttja situationen skattemässigt. Företaget kan utnyttja denna situation om möjlighet
finns till att värdera tillgången till balansdagens kurs. Då det inte är tillåtet att byta
redovisningsprincip är en värdering till balansdagens kurs möjlig genom att
säkringsredovisningen avbryts.
Om AB Maskrosen väljer att avbryta säkringsredovisningen i slutet av 2015 kan bolaget
istället övergå till vanliga regler, det vill säga att man värderar fordran till balansdagens kurs
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enligt 14 kap. 8 § IL. Säkringsinstrumentet omfattas dock inte av 14 kap. 8 § IL och kommer
därmed att värderas till anskaffningsvärde och beskattas enligt kapitalvinstreglerna. När
säkringsförhållandet avbryts råder det inte längre någon matchning mellan fordran och
terminskontraktet och fordran ses inte längre som en säkrad post enligt 14 kap. 8 § IL.
Fordran och terminskontraktet kommer dock fortfarande ligga kvar och röra sig i motsatt
riktning i förhållande till varandra, vilket i praktiken innebär att företaget innehar en säkring
utan att tillämpa säkringsredovisning (se avsnitt 3.2.10).
Enligt grundregeln (14 kap. 8 § IL) tas valutaförluster fram genom omräkning till
balansdagens kurs. När företaget avbryter sin säkringsredovisning kommer således en
valutaförlust på tillgången (fordran) att uppstå eftersom tillgången vid detta tillfälle värderas
till just kursen på balansdagen. Eftersom denna värdeminskning ses som en kapitalförlust
kommer AB Maskrosen därför att få ett avdrag på 2 500 000 kr år 2015 och
anskaffningsutgiften justeras enligt 16 kap. 1 § IL och 48 kap. 17 § IL. Avdraget ses som en
skattefördel för företaget. Vinsten på säkringsinstrumentet vid detta tillfälle uppgår till
2 500 000 kr. Denna vinst kommer bolaget dock inte behöva beskatta förrän terminskontraktet
löper ut, då instrumentet beskattas enligt kapitalvinstreglerna. Trots att ett företag väljer att
avbryta sin säkringsredovisning kommer som tidigare nämnt både säkrad post (som i detta fall
inte längre är säkrad) och säkringsinstrument fortfarande verka inom företaget och sträva i
motsatt riktning i förhållande till varandra. Detta innebär att när terminskontraktet löper ut år
2016 och vinsten på säkringsinstrumentet ska beskattas finns det en chans att det inte längre
finns någon vinst alls som ska tas upp till beskattning. Detta på grund av att man i förväg inte
kan veta hur fordran och terminen kommer att utvecklas. Eftersom AB Maskrosens förlust
och avdrag nu år 2015 är definitivt, samtidigt som dess framtida intäkt är oviss, kan en
arbitragesituation uppstå. Effekterna av avdraget år 2015 presenteras nedan.
Tabell 4.5 Inkomst av näringsverksamhet år 2015
Inkomst av näringsverksamhet
Redovisat resultat
Skattemässig justering
Valutakursförlust
Skattepliktigt resultat

60 000 000 kr
- 2 500 000 kr
+ 57 500 000 kr

Efter det att AB Maskrosen avbröt sin säkringsredovisning och valutakursförlusten uppgick
till 2 500 000 kr efter omräkning till balansdagens kurs, har värdeminskningen på tillgången
minskat till 1 000 000 kr vid slutet av 2016. Detta innebär att säkringsinstrumentet kommer
att visa en vinst på 1 000 000 kr när terminskontraktet löper ut, vilket tas upp till beskattning i
enlighet med 44 kap. 30 § IL. Detta fall beskriver en fördelaktig situation skattemässigt för
AB Maskrosen på så sätt att de får ett avdrag på 2 500 000 kr för kapitalförlusten och endast
behöver skatta på 1 000 000 kr för vinsten på säkringsinstrumentet. Dessa effekter presenteras
i tabell 4.6 nedan.
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Tabell 4.6 Inkomst av näringsverksamhet år 2016
Inkomst av näringsverksamhet
Redovisat resultat
Skattemässig justering
Vinst på terminskontrakt
Skattepliktigt resultat

60 000 000 kr
+ 1 000 000 kr
+ 61 000 000 kr

4.4.2 AB Hästhoven
År 2015 är situationen för AB Hästhoven likadan som situationen för AB Maskrosen. AB
Hästhoven avbryter precis som AB Maskrosen sin säkringsredovisning i slutet av 2015 i hopp
om att erhålla ett avdrag för valutakursförlusten samtidigt som de hoppas på att intäkten från
terminskontraktet inte kommer uppgå till ett lika stort belopp som avdraget. På så vis hoppas
AB Hästhoven att kunna utnyttja skatteläget till sin egen fördel.
Skillnaden mellan AB Hästhovens och AB Maskrosens situation är att den stora
valutakursförlusten som uppstår i slutet av 2015 håller i sig för AB Hästhovens del ända fram
till slutet av 2016 då terminskontraktet löper ut. Orsaken till detta är att värdeförändringarna
på fordran och terminen fortfarande rör sig i motsatt riktning trots att särkringsredovisningen
upphört. I AB Hästhovens fall har värdet på fordran inte ökat igen efter värdeminskningen på
2 500 000 kr år 2015, på grund av att valutakursen sedan dess har varit oförändrad. Eftersom
värdeminskningen på fordran uppgår till samma belopp år 2016 som den gjorde i slutet av
2015, det vill säga att värdet sedan dess är oförändrat, kommer säkringsinstrumentet i slutet
av 2016 när terminskontraktet löper ut att visa en vinst på 2 500 000 kr.
Enligt 16 kap. 1 § IL får AB Hästhoven i slutet av 2015 göra ett avdrag på 2 500 000 kr för
sin valutakursförlust. Intäkten på 2 500 000 kr tas dock upp till beskattning i slutet av 2016 i
enlighet med 15 kap. 1 § IL. Den effekt AB Hästhoven hade önskat, det vill säga att intäkten
vid beskattningstidpunkten skulle ha minskat till ett mindre belopp än avdraget har i detta fall
inte inträffat. Denna situation innebär då att AB Hästhoven har fått ett avdrag med samma
belopp som senare tas upp till beskattning och detta innebär således att situationen inte blev
riktigt så skattemässigt fördelaktig som företaget hoppades på. Trots detta ser troligtvis AB
Hästhoven en fördel i att ha fått ett avdrag på 2 500 000 kr år 2015. Företagets skattepliktiga
resultat för båda åren presenteras nedan.
Tabell 4.7 Inkomst av näringsverksamhet år 2015
Inkomst av näringsverksamhet
Redovisat resultat
Skattemässig justering
Valutakursförlust
Skattepliktigt resultat

60 000 000 kr
- 2 500 000 kr
+ 57 500 000 kr
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Tabell 4.8 Inkomst av näringsverksamhet år 2016
Inkomst av näringsverksamhet
Redovisat resultat
Skattemässig justering
Vinst på terminskontrakt
Skattepliktigt resultat

4.5

60 000 000 kr
+ 2 500 000 kr
+ 62 500 000 kr

Analys – Typfall 1

Hilling (2007, s. 56) hävdar att om ett skattesubjekt har möjlighet att välja tidpunkt för
beskattning, kommer denne oftast välja den senare tidpunkten. Detta på grund av att den
uppskjutna skatten i sådana fall kan investeras under ytterligare en period och därmed komma
att generera intäkter. Situationer som innebär att företag kan välja vilken period intäkten ska
tas upp till beskattning kallas för periodiseringsarbitrage (Hilling 2007, s. 56). I ovanstående
fall är det inte fråga om möjlighet till att besluta om beskattningstidpunkt, dock innebär
avdraget AB Maskrosen och AB Hästhoven erhåller år 2015 till följd av förlusten som
uppstod då tillgången omräknades till balansdagens kurs enligt 14 kap. 8 § IL, att pengar som
annars skulle gått till beskattning istället kan gå till andra ändamål. Dessa pengar kan
investeras eller användas till sådant som genererar mer intäkter i företaget. I det fall man drar
nytta av en skattemässig situation som denna kan alltså skattefördelar uppstå i företag.
En skattearbitragesituation likt den i typfall 1 b uppstår genom att avkastningen på
säkringsinstrumentet och avkastningen på den säkrade posten behandlas olika. Värdet av den
säkrade posten omräknas då till balansdagens kurs, vilket innebär en tillämpning av
periodiseringsprincipen medan säkringsinstrumentet behandlas av realisationsprincipen och
därmed beskattas enligt kapitalvinstreglerna. Nedan presenteras de skattemässiga fördelarna
som AB Maskrosen har erhållit genom avbruten säkringsredovisning i jämförelse med
situationen då terminskontraktet behålls av företaget tills det löper ut.
Tabell 4.9 Skillnader i skattepliktigt resultat AB Maskrosen
Skattepliktigt resultat
Med säkringsredovisning
Avbruten
säkringsredovisning
Differens

2015
60 000 000

2016
61 000 000

57 500 000
- 4,17 %

61 000 000
0%

Här visas differensen mellan det skattepliktiga resultatet beroende på om AB Maskrosen
väljer att fullfölja sin säkringsredovisning eller att avbryta den. Som visas i tabellen ovan blir
AB Maskrosens skattepliktiga resultat år 2015 4,17 % lägre då säkringsredovisningen avbryts
i förhållande till det fall man väljer att fullfölja den. Då det skattepliktiga resultatet i detta fall
blir lägre blir även skatten företaget betalar lägre. Eftersom bolagsskatten är 22 % kommer
den avbrutna säkringsredovisningen innebära att AB Maskrosen betalar 550 000 kr
((60 000 000 kr * 22 %) – (57 500 000 kr * 22 %) = 550 000 kr) mindre i skatt år 2015 än
vad företaget hade gjort med säkringsredovisning detta år. År 2016 blir dock det skattepliktiga
resultatet oförändrat då man i båda fallen beskattar säkringsinstrumentet vid avyttring enligt
kapitalvinstreglerna. Nedan presenteras AB Hästhovens skattepliktiga resultat för båda åren.
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Tabell 4.10 Skillnader i skattepliktigt resultat AB Hästhoven
Skattepliktigt resultat
Med säkringsredovisning
Avbruten
säkringsredovisning
Differens

2015
60 000 000

2016
62 500 000

57 500 000
- 4,17 %

62 500 000
0%

I AB Hästhovens fall blir utfallet likt det ovan beskrivna fallet i AB Maskrosen på så vis att
även AB Hästhoven minskar sitt skattepliktiga resultat med 4,17 % vid avbruten
säkringsredovisning. År 2016 blir effekten 0 på grund av att säkringsinstrumentet beskattas
enligt kapitalvinstreglerna. Även i detta fall betalar alltså företaget 550 000 kr mindre i skatt
tack vare avdraget år 2015.
Orsaken till att det skattepliktiga resultatet år 2016 skiljer sig åt mellan företagen är på grund
av de olika stora vinsterna som uppstått på terminskontrakten. Dessa har i sin tur uppstått till
följd av olika utveckling av valutakurserna. AB Maskrosens fastställda värdeminskning på
fordran var 1 000 000 kr år 2016 medan AB Hästhovens var 2 500 000 kr, vilket ger upphov
till olika skattepliktiga resultat år 2016. Eftersom företagen har olika skattepliktiga resultat
kommer de även betala olika mycket skatt. Situationen som uppstått år 2016 på grund av
avbruten säkringsredovisning kan vara värt att titta lite närmare på.
Tabell 4.11 Betald bolagsskatt vid avbruten säkringsredovisning
2016
Skattepliktigt resultat
Bolagskatt 22 %

AB Maskrosen
61 000 000
13 420 000

AB Hästhoven
62 500 000
13 750 000

De olika arbitragesituationerna som uppstod har i slutändan gett följande skattemässiga
effekter. AB Maskrosen betalade 330 000 kr mindre i skatt i förhållande till AB Hästhoven,
på grund av att de endast behövde ta upp 1 000 000 kr i vinst på sitt säkringsinstrument till
beskattning år 2016 i enlighet 15 kap. 1 § IL. AB Hästhoven betalar därmed mer skatt på
grund av att de fick ta upp en vinst på säkringsinstrumentet på 2 500 000 kr. Trots att AB
Maskrosen och AB Hästhoven hade samma förutsättningar från början har de ändå fått betala
olika mycket skatt på grund av externa omständigheter, valutakursförändringar i detta fall. En
arbitragesituation har uppstått för båda företagen eftersom både AB Maskrosen och AB
Hästhoven har fått avdrag för sin förlust på fordran år 2015 i enlighet med 16 kap 1 § IL. Hur
säkringsinstrumentet skulle utvecklas i förhållande till den säkrade posten och därmed vilket
belopp som instrumentet ska tas upp till i beskattning år 2016 var alltså inte fastställt när
säkringsredovisningen bröts. Säkringsinstrumentets utveckling ledde till en för AB Maskrosen
betydligt mer fördelaktig situation skattemässigt i förhållande till AB Hästhoven. Trots att AB
Hästhovens situation inte blev riktigt så skattemässigt fördelaktig som de hoppats på ser de en
fördel i att ha erhållit ett avdrag för förlusten år 2015. Hilling (2007, s. 56) menar att om ett
skattesubjekt har möjlighet att välja tidpunkt för beskattning, kommer denne oftast välja den
senare tidpunkten och på så sätt investera pengarna ytterligare en period. Detta uttalande
stämmer väl överens med AB Hästhovens situation då bolaget troligtvis ser denna möjlighet.
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Som visats i tabell 4.9 och 4.10 kan företag utnyttja dagens regleringar och dra nytta av
situationer skattemässigt. Detta är ett tydligt exempel på när ett företags ekonomiska intresse
inte matchar statens intresse (som i detta fall tar sig form av Skatteverkets intresse). Både AB
Maskrosen och AB Hästhoven har år 2015 undgått beskattning med ett belopp på 550 000 kr
vardera. Detta innebär i förlängning att Skatteverket inte tillhandahålls motsvarande belopp.
Detta är således en gynnsam situation för båda bolagen skattemässigt. De skattefördelar som
bolagen erhåller har däremot en negativ påverkan på Skatteverkets arbete att fastställa rätt
underlag för skatt. Skatteverkets mål är att rätt skatt ska betalas för att upprätthålla ett väl
fungerande samhälle (Skatteverket b u.å). Skatteplanering av denna typ bör därför inte vara
uppskattad ur Skatteverkets synpunkt då det påverkar Skatteverkets arbete negativt. Det
faktum att säkringsredovisningen går att avbryta i syfte att få avdrag tidigare än vad en intäkt
tas upp kan således leda till minskade skatteinbetalningar vilket i förlängning missgynnar
staten och Skatteverket.
År 2016 blev däremot som presenterat i tabell 4.11, AB Maskrosens situation betydligt mer
skattemässigt fördelaktig än AB Hästhovens. Eftersom AB Hästhoven till skillnad från AB
Maskrosen fick ta upp samma belopp till beskattning som de tidigare fått avdrag för kan man
hävda att Skatteverket inte missgynnades i lika stor omfattning i AB Hästhovens fall. I AB
Maskrosens fall var avdraget år 2015 större än det belopp som togs upp till beskattning år
2016, vilket missgynnar Skatteverket mer än ovan nämnda situation. Frooman (1999, s. 199)
beskriver att intressekonflikter mellan företag och intressenter grundar sig på skillnaderna
dem emellan. I detta exempel blir det tydligt då Skatteverket och företagen uppenbarligen har
olika ekonomiska intressen. Skatteverket är mån om att få in rätt skattebelopp medan
företagen gärna tar sin chans att betala så lite skatt som möjligt. I båda arbitragesituationerna
beskrivna ovan kommer Skatteverket således att missgynnas i mer eller mindre mån medan
företagen i båda fall gynnas.
I IASB:s föreställningsram nämns främst tre intressenter vars behov ska tillgodoses av de
finansiella rapporterna företag ger ut. Dessa är investerare, långivare och andra fordringsägare
(IASB 2010, p. QC1). I motiven till föreställningsramen beskrivs även andra intressenter
såsom exempelvis allmänheten och staten. De finansiella rapporterna utformas dock inte i
huvudsak för att tillgodose dessa intressenters behov (IASB 2010, p. OB10). Vår bedömning
är därför att IASB gör en skillnad mellan dessa intressenters behov och bedömer dem som
olika viktiga. Det är uppenbart att Skatteverket i AB Maskrosens och AB Hästhovens fall inte
har prioriterats ur ett intressentperspektiv. Verbeke och Tung (2013, s. 534) samt Hillman och
Keim (2001, s. 128) hävdar att intressenter kan erbjuda företaget konkurrensfördelar i form av
resurser och kompetenser. Orsaken till att företagen i detta fall inte prioriterar Skatteverkets
intresse är först och främst på grund av att det är ekonomiskt ofördelaktigt för dem att göra
det. Dessutom ser troligtvis inte företagen någon större vinning i att uppfylla Skatteverkets
intresse så länge företagen inte bryter mot lagen. Donaldson och Preston (1995, s. 67)
beskriver att en intressent kan vara en enhet som har ett intresse i ett företag utan att företaget
nödvändigtvis har ett motsvarande intresse för intressenten. Detta stämmer väl överens med
AB Maskrosens och AB Hästhovens fall då de troligtvis inte ser några stora fördelar i
uppfyllandet av detta behov.
Alhager och Alhager (2004, s. 20) beskriver att det kan uppstå en konflikt då företag vill
presentera ett högt resultat i syfte att tillfredsställa sina aktieägare men samtidigt redovisa ett
lägre resultat i syfte att minska sin beskattning. I detta typfall är det tydligt att aktieägarna inte
har prioriterats utan att bolagens fokus har legat på att minska sin beskattning. Aktieägarna
kan dock komma att påverkas av det faktum att säkringsredovisningen avbryts. Eftersom
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säkringsredovisning inte längre tillämpas år 2016 och matchningen mellan instrument och
post därmed inte längre existerar kan volatilitet i resultatet uppstå. Denna volatilitet kan
försämra jämförbarheten mellan 2015 och 2016 års finansiella rapporter. För att finansiell
information ska bedömas som användbar krävs enligt IASB:s föreställningsram att den är
relevant och att informationen presenteras på ett trovärdigt sätt (IASB 2010, p. QC12). För att
uppnå detta måste också jämförbarhetskriteriet som beskrivs i p. QC20 i föreställningsramen
att vara uppfyllt. Eftersom jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna kommer att
försvåras vid avbruten säkringsredovisning kan även dess relevans och trovärdighet
ifrågasättas. I detta fall det handlar om stora belopp kan man ställa sig kritisk till om avbruten
säkringsredovisning leder till att de finansiella rapporterna innehar de kvalitativa egenskaper
som presenteras i IASB:s föreställningsram.
Avslutningsvis visar typfallet ett tydligt exempel på då svårigheter uppstår för IFRS företag
att tillämpa säkringsredovisning med nuvarande skatteregler. Andersson (2008, s. 677) hävdar
att det uppstår problem för IFRS-företag att tillämpa 14 kap. 8 § IL. Detta på grund av att
IFRS-företag uppnår matchning mellan säkrad post och säkringsinstrument genom en
värdering till verkligt värde, vilket motstrider de krav som 14 kap. 8 § IL ställer. Kravet på att
posten ska tas upp till värdet som motiveras av valutasäkringen samt att samma värde ska
användas i räkenskaperna blir därmed svårt att uppfylla vid tillämpning av IFRS. Trots att
RFR 2 ger företag möjlighet att frångå reglerna i IFRS (se till exempel RFR 2 IAS 39 p. 3) är
dagens regleringar ändå mycket komplexa och fungerar inte optimalt för icke-finansiella
företag då de måste följa bestämmelserna i 14 kap. 8 § IL.

4.6

Empiri - Typfall 2

AB Rosen är ett noterat moderbolag i en koncern som tillämpar IFRS. Bolaget är ett ickefinansiellt företag vars huvudverksamhet utgörs av lastbilstillverkning. Huvudsätet för
koncernen är i Sverige och AB Rosens funktionella valuta är därför svenska kronor (SEK).
AB Rosen har dotterbolag runtom i Europa, bland annat i Frankrike och Tyskland, där olika
delar av produktionen äger rum. Därför är de funktionella valutorna i dotterbolagen Euro
(EUR). De kunder som beställer lastbilar av AB Rosen finns främst att hitta i USA. Det
exporteras därför ofta stora partier lastbilar till USA och i och med detta sker AB Rosens
försäljning främst i amerikanska dollar (USD). Bolagets kostnader är dock främst i SEK och
EUR. Resultat före skatt för AB Rosen uppgår år 2015 till 350 000 000 SEK och år 2016 till
300 000 000 SEK.
I sin verksamhet exponeras koncernen för olika typer av risker. Då AB Rosen har kostnader i
EUR kan bolagets resultat påverkas av hur euron utvecklar sig. Bland annat kan
leverantörsskulder relaterade till inköp som görs i EUR påverka företaget negativt om eurons
värde ökar i förhållande till den svenska kronan. På samma sätt kan intäkter relaterade till
försäljning i USD påverkas negativt om dollarns värde sjunker i förhållande till svenska
kronan, vilket i förlängning kan påverka intäkter och resultat negativt.
För att minska riskexponeringen bedriver AB Rosen säkringsverksamhet. I verksamheten
används kassaflödessäkring, säkring av verkligt värde och säkring av nettoinvestering i
utlandsverksamhet.
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4.7

Empiri - Typfall 2 a

I början av 2015 beräknar AB Rosen sin förväntade exponering av USD och får fram att det
med stor sannolikhet kommer inträffa en total försäljning om två år som kommer generera ett
inflöde som uppgår till 10 000 000 USD. För att skydda sig mot valutakursförändringar
beslutar sig företagsledningen för att terminssäkra inflödet av USD. Förändringar i förväntat
inflöde och terminskontrakt presenteras nedan:

1 januari 2015
31 december 2015
31 december 2016

Förväntat inflöde (M USD)
10
8
10

Terminskontrakt (M USD)
0
1,7
0

Kursen den 31 december 2016 är 8 SEK/USD.
4.7.1 Hantering av valutarisk
De ovan nämnda inflödena i USD exponerar AB Rosen för oönskade valutarisker som kan
leda till förändringar i kassaflödet. För att skydda sig mot eventuell resultatpåverkan kan
företaget använda sig av en så kallad kassaflödessäkring. I följande förklaring förutsätts att
IAS 39 p. 88 är uppfylld, det vill säga att det finns en identifiering av säkringen samt en
dokumentation på säkringsförhållandet. Sannolikheten att företaget får in den prognostiserade
transaktionen är dessutom mycket hög.
I IAS 39 p. 88 beskrivs också att säkringen måste vara effektiv för att säkringsredovisning ska
få tillämpas och därför är beräkningen av säkringens effektivitet viktig. När det förväntade
inflödet år 2015 har minskat med 2 000 000 USD har terminskontraktet vägt upp för 1 700
000 USD. Detta innebär att säkringsinstrumentets effektiva del uppgår till 1 700 000 USD och
den ineffektiva delen uppgår till 300 000 USD.
Effektiviteten av säkringen år 2015 beräknas enligt följande:
Förändring förväntat inflöde år 2015: 10 000 000 USD – 8 000 000 USD = 2 000 000 USD
Förändring terminskontrakt år 2015: 1 700 000 USD
Säkringens effektivitet:
2 000 000 USD / 1 700 000 USD = 118 %
1 700 000 USD / 2 000 000 USD = 85 %
En säkring beskrivs som effektiv om den ligger inom intervallet 80 – 125 % (IAS 39 VT 105
b). Enligt beräkningen ovan bedöms därmed säkringen som effektiv då den ligger inom detta
intervall.
Eftersom det är fråga om en säkring av ett framtida kassaflöde som ännu inte är fastställt utan
endast prognostiserat (det vill säga att ingen post har uppstått) kan inte flödet redovisas i
balansräkningen oavsett hur sannolik transaktionen är. Säkringsinstrumentet ska värderas till
verkligt värde i balansräkningen (Holmqvist-Larsson, Pilebjer-Bossom & Wideroth 2004, s.
29). Som beskrivet i avsnitt 3.2.9.2 ska den effektiva delen av en vinst eller förlust på ett
säkringsinstrument redovisas i övrigt totalresultat (fond för verkligt värde i eget kapital i
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Sverige) och den ineffektiva delen av en vinst eller förlust på ett säkringsinstrument ska
redovisas i resultatet (IAS 39 p. 95). Den effektiva delen av en vinst eller förlust på
säkringsinstrumentet ska alltså först redovisas i eget kapital i fond för verkligt värde för att
slutligen påverka resultaträkningen under samma period som det säkrade framtida kassaflödet
påverkar resultatet (IAS 39 p. 97). Vinsten eller förlusten på säkringsinstrumentet kommer i
AB Rosens fall att påverka resultaträkningen år 2016, när det prognostiserade inflödet
realiseras.
4.7.2 Redovisningsmässig effekt år 2015
Eftersom det prognostiserade inflödet av USD blev 2 000 000 (10 000 000 USD – 8 000 000
USD) mindre än förutspått år 2015 innebär detta att säkringsinstrumentets värdeförändring
har rört sig i motsatt riktning och visat en vinst på 1 700 000 USD. Den ineffektiva delen
(300 000 USD) redovisas direkt i resultatet för år 2015 i enlighet med IAS 39 p. 95. Den
effektiva delen av vinsten på säkringsinstrumentet (1 700 000 USD) redovisas i eget kapital i
enlighet med IAS 39 p. 97 och belastar därmed inte resultatet för år 2015.
Redovisningsmässig effekt år 2015 presenteras i tabell 4.12 nedan.
Tabell 4.12 Redovisningsmässig effekt år 2015 med tillämpning av säkringsredovisning
31/12 2015
Påverkan effektiv del
Påverkan ineffektiv del
Summa

Årets resultat (M USD)
0,3
0,3

Eget kapital (M USD)
1,7
1,7

4.7.3 Redovisningsmässig effekt år 2016
År 2016 kommer den effektiva delen av vinsten på säkringsinstrumentet (1 700 000 USD) att
omföras från eget kapital till resultaträkningen i enlighet med IAS 39 p. 97. När
terminskontraktet löper ut och kunderna betalar, det vill säga att det prognostiserade inflödet
realiseras (10 000 000 USD), kommer detta att redovisas som en intäkt i resultatet. Effekten
på resultatet presenteras i tabellen nedan.
Tabell 4.13 Effekt på resultaträkningen år 2016 vid säkringens slut
31/12 2016
Påverkan effektiv del från EK
Intäkt realiserat inflöde
Summa

Årets resultat (M USD)
1,7
10
11,7

4.7.4 Skattemässig effekt år 2015
Det förväntade kassaflödet kommer alltså inte att påverka AB Rosens räkenskaper förrän det
har realiserats år 2016 vilket visats i tabell 4.13. År 2015 kommer därför ingen skatt på det
förväntade inflödet på 10 000 000 USD att betalas av företaget, eftersom det realiseras först
nästa år. Det som kommer ske år 2015 är att den ineffektiva delen av vinsten på
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säkringsinstrumentet på 300 000 USD, som går direkt mot resultatet, kommer att påverka
underlaget för skatten detta år. Den effektiva delen av vinsten på säkringsinstrumentet, det vill
säga terminskontraktet, följer kapitalreglerna. Säkringsinstrumentet ska därför enligt dessa
regler beskattas då det avyttras eller löper ut och eftersom inget av detta sker år 2015 kommer
ingen skattemässig påverkan av terminskontraktet ske detta år.
4.7.5 Skattemässig effekt år 2016
Då det förväntade inflödet på 10 000 000 USD redovisas som realiserat inflöde år 2016 när
bolaget får in pengarna, kommer intäkten påverka det skattepliktiga resultatet för AB Rosen
vid denna tidpunkt. Eftersom kursen vid balansdagen år 2016 är 8 SEK/USD kommer
företagets inflöde bli 93 600 000 SEK ((10 000 000 USD + 1 700 000 USD) * 8 SEK/USD).
Detta på grund av att även vinsten på 1 700 000 USD som utgör terminskontraktets effektiva
del kommer omföras från eget kapital till resultatet i enlighet med IAS 39 p. 97. Det innebär
att AB Rosen kommer att redovisa ett resultat före skatt på 393 600 000 SEK (300 000 000
SEK + 93 600 000 SEK). AB Rosens betalda skatt kommer vara högre år 2016 än år 2015,
vilket är helt naturligt då intäkten realiseras år 2016.
Det förväntade inflödet kommer alltså år 2016 att återgå till 10 000 000 USD efter en tids
värdeminskning på 2 000 000 USD år 2015. Säkringsinstrumentet, som vägt upp denna
värdeminskning, kommer som beskrivet i typfallet att väga upp för dessa förändringar och år
2016 kommer det därför vara värderat till 0 igen. Terminskontraktet, som går under
kapitalreglerna, kommer beskattas till det värde det uppgår till då det löper ut. Det betyder att
det kommer att beskattas till sitt värde av 0 USD och kommer därför inte påverka AB Rosens
skatt. Det som påverkar skatten år 2016 är därför endast den realiserade intäkten samt det
belopp som omförs från eget kapital till resultaträkningen.

4.8

Empiri - Typfall 2 b

AB Rosen innehar räntebärande skulder vilket utsätter företaget för ränterisker. AB Rosen
tecknar ett lån i EUR den 1 oktober 2015 med rörlig ränta som vid lånetidpunkten uppgår till
5 000 000 EUR. Eftersom AB Rosen tecknar ett lån i utländsk valuta kommer även räntan att
betalas i utländsk valuta. Företaget väljer att säkra skuldens värdeförändringar som kan uppstå
på grund av valutakursförändringar genom ett valutaswapkontrakt. Det är alltså fråga om en
säkring av verkligt värde. Samtidigt väljer AB Rosen att valutasäkra sina framtida
räntebetalningar med hjälp av en valutaswap, vilket görs genom en kassaflödessäkring.
Eftersom kassaflödessäkring behandlades i typfall 2 a kommer vi i detta typfall inte ge någon
förklaring till hur denna typ av säkring ska hanteras. Fokus kommer istället ligga på lånet i
utländsk valuta som hanteras genom en säkring av verkligt värde. Som visas i tabellen nedan
förändras lånets värde till följd av valutakursförändringar. Tabellen beskriver också
valutaswappens förändring under dessa perioder.

1 oktober 2015
31 december 2015
31 december 2016

Lån (M EUR)
5
5,3
5
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Valutaswap (M EUR)
0
0,3
0

Vi förutsätter att säkringsinstrumentet i detta fall innefattas av kategorin finansiell tillgång
värderad till verkligt värde via resultatet (IAS 39 p. 45) och att det därför ska värderas till
verkligt värde i enlighet med IAS 39 p. 46.
4.8.1 Redovisningsmässig effekt år 2015 och 2016
Vid säkring av verkligt värde ska redovisningen av den säkrade posten anpassas till
redovisningen av säkringsinstrumentet (Andersson 2007, s 746). Eftersom
säkringsinstrumentet (valutaswappen) ska redovisas till verkligt värde och därmed ha direkt
påverkan på resultatet ska därför den säkrade posten (förändringar i verkligt värde) också
redovisas på samma sätt. Eftersom skuldens värde har ökat med 300 000 EUR (5 300 000
EUR– 5 000 000 EUR) i slutet av 2015 har detta en negativ påverkan på företaget.
Säkringsinstrumentet kommer därför väga upp denna negativa effekt med samma belopp,
eftersom det är fråga om en perfekt säkring. Skuldens värde stabiliserar sig år 2016 till följd
av valutakursförändringar och därför återgår post och instrument till sina ursprungliga värden.
Resultateffekten av säkringen för båda åren presenteras i tabellen nedan.
Tabell 4.14 Säkringsredovisningens effekt på resultaträkningen år 2015 och 2016

Säkrad post
Säkringsinstrument
Resultateffekt

2015 (EUR)
- 300 000
+ 300 000
0

2016 (EUR)
+ 300 000
- 300 000
0

Då båda posterna i detta fall är värderade till verkligt värde kommer värdeförändringarna på
säkringsinstrument och säkrad post att påverka resultatet direkt det år då de äger rum.
Säkringsredovisning är inte nödvändigt då den säkrade posten är värderad till verkligt värde
eftersom värdeförändringarna automatiskt matchas över resultaträkningen (Ericsson 2010, ss.
80-81). Säkringsredovisning är i detta fall alltså inte nödvändigt för AB Rosen då samma
effekt hade uppnåtts även om företaget valt att avstå från att säkringsredovisa, under
förutsättning att företaget fortfarande i det fallet hade innehaft en säkrad post och ett
säkringsinstrument men avstått från att säkringsredovisa dessa.
4.8.2 Skattemässiga effekter år 2015 och 2016
AB Rosens redovisningsmässiga förutsättningar som beskrivs ovan försvårar beräkningen av
bolagets skatt. Eftersom en värdering redovisningsmässigt skett till verkligt värde går
värderingen inte hand i hand med svenska beskattningsregler. En värdering måste ske till
anskaffningsvärde enligt ÅRL för att redovisningen ska kunna ligga till grund för
beskattningen (RFR 2 IAS 39 p. 3). I detta fall hade AB Rosen behövt tillämpa RFR 2 för att
få skatt och redovisning att gå hand i hand. En tillämpning av RFR 2 hade inneburit att
skulden inte längre hade värderats till verkligt värde utan till anskaffningsvärde och
beskattningen av skulden hade skett i enlighet med 14 kap. 8 § IL. Säkringsinstrumentet
skulle ha behandlats enligt kapitalreglerna och beskattats först vid avyttring eller förfall.
Orsaken till att vi valde att bortse från RFR 2 och beskattningsreglerna i detta fall även om det
i praktiken hade varit självklara att följa var att påvisa att de svenska skattereglerna blir svåra
att implementera för ett IFRS-företag. Detta på grund av att värderingen inte stämmer överens
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redovisningsmässigt och skattemässigt. I detta typfall visas därför RFR 2:s betydelse på ett
tydligt sätt, då RFR 2 leder till denna matchning mellan redovisning och beskattning.

4.9

Empiri - Typfall 2 c

Nettotillgångarna AB Rosen innehar i sina dotterbolag uppgick i början av 2016 till 100 000
000 EUR. Eftersom dotterbolagen har en annan funktionell valuta än moderbolaget utsätts
koncernen för en omräkningsexponering, då dotterbolagens valuta ska räknas om till
moderbolagets valuta. AB Rosen beslutar sig för att säkra sig mot denna risk genom att ta ett
lån på 100 000 000 EUR vilket görs den 1 januari 2016. I slutet av 2016 uppgår lånet till 105
000 000 EUR till följd av valutakursförändringar och kursen är vid denna tidpunkt 8
SEK/EUR.
4.9.1 Redovisningsmässig påverkan av omräkningsexponering
Det är i detta fall viktigt att särskilja koncernredovisningen från moderbolagets redovisning. I
detta fall vill man undvika att valutaeffekter ska påverka koncernen då dotterbolagen ska
räknas in i koncernredovisningen. Redovisningsmässigt i koncernen säkras tillgångarna i
dotterbolagen med hjälp av lånet i moderbolaget. I detta typfall är dock moderbolaget i fokus
och ur moderbolagets synvinkel blir det inte fråga om någon säkring då säkringen endast sker
utifrån koncernens synvinkel.
Enligt IAS 21 p. 39 ska en omräkning av ett företags funktionella valuta till en annan
rapporteringsvaluta ske genom att tillgångar och skulder räknas om till stängningskursen samt
att intäkter och kostnader räknas om till transaktionsdagens kurs. Eventuella
valutakursdifferenser som uppstår ska redovisas i fond för verkligt värde. Dessa regler gäller
alltså för tillgångarna i dotterbolagen då dessa ska räknas om till moderbolagets funktionella
valuta. Eftersom skulden i moderbolaget har ökat med 5 000 000 EUR innebär detta att euron
har blivit starkare i förhållande till den svenska kronan. I förlängning innebär detta att även
värdet på tillgångarna i dotterbolagen ökar. Denna värdeökning av tillgångarna ska redovisas i
fond för verkligt värde enligt IAS 21 p. 39 och kommer alltså inte att påverka koncernens
resultat.
Här finns det tydliga likheter med kassaflödessäkring och IAS 39 p. 102 beskriver just att
nettoinvesteringar behandlas på ett liknande sätt som kassaflödessäkringar. I IAS 39 p. 102
anges dock att det är den effektiva delen av vinsten eller förlusten på säkringsinstrumentet
som ska redovisas i fond för verkligt värde. Detta innebär att IAS 21 p. 39 förespråkar att det
är tillgångarnas värdeförändringar som ska redovisas i fond för verkligt värde medan IAS 39
p. 102 menar att det är säkringsinstrumentets värdeförändring som ska redovisas där. Det
råder därmed stor oklarhet angående vad som anses vara säkrad post och säkringsinstrument i
detta fall.
Eftersom tillgångarna i dotterbolagen inte är tillgångar i AB Rosens egen balansräkning
behandlas alltså inte värdeförändringen här. Det var dock moderbolaget (AB Rosen) som
tecknade lånet i säkringssyfte och skulden behandlas därför i moderbolaget enligt 14 kap. 8 §
IL. För moderbolaget innebär denna ökning av lånet på 5 000 000 EUR en förlust i svenska
kronor på 40 000 000 SEK (5 000 000 EUR * 8 SEK/EUR).
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4.9.2 Skattemässig påverkan av omräkningsexponering
Enligt 14 kap. 8 § IL gäller en omräkning till balansdagens kurs för skulder och tillgångar i
utländsk valuta (se avsnitt 3.3.5.3) såvida det inte är fråga om säkringsredovisning. I
moderbolagets fall kommer alltså en omräkning till balansdagens kurs (8 SEK/EUR) att ske,
på grund av att lånet inte ses som en säkring ur moderbolagets synvinkel. Skulden kommer
därför värderas till 105 000 000 EUR. Skulder ska normalt värderas till upplupet
anskaffningsvärde enligt IAS 39 p. 47 (se tabell 3.2). Detta innebär att en tillämpning av 14
kap. 8 § IL i AB Rosens fall är förenlig med IFRS regler. Skulden kommer därför
skattemässigt tas upp till balansdagens kurs år 2016 (105 000 000 EUR). I beskattningen
kommer kostnaden som uppstått på grund av förlusten på 5 000 000 EUR därmed vara
avdragsgill i enlighet med 16 kap. 1 § IL, då den har beräknats enligt bokföringsmässiga
grunder. I förlängning innebär detta att moderbolaget kommer få en ökning av skulden på 5
000 000 EUR (40 000 000 SEK) men de kommer samtidigt få avdrag för denna kostnad i
beskattningen.

4.10 Analys – Typfall 2
Marton et al. (2013, s. 441) beskriver att säkringsredovisning leder till att företag redovisar ett
jämnare resultat över tiden. Om företag innehar en ekonomisk säkring men inte tillämpar
säkringsredovisning kan dock konsekvenser uppkomma. Utan tillämpning av
säkringsredovisning riskerar företag en ökad volatilitet i resultaträkningen på grund av att
eventuella värdeförändringar på säkringsinstrument då redovisas direkt i resultaträkningen
(Ericsson 2010, s. 11; Kun 2013, s. 27).
För att påvisa dessa fluktuationer presenteras nedan en tabell som visar vilken skillnad i
resultat AB Rosen hade redovisat om de inte tillämpat säkringsredovisning, men fortfarande
innehaft en ekonomisk säkring, för sin kassaflödessäkring i typfall 2 a. Som presenterats
tidigare i tabell 4.12 kommer företagets resultat att påverkas med den ineffektiva delen på 300
000 USD vid tillämpning av säkringsredovisning år 2015. Effekten utan säkringsredovisning
hade blivit som presenteras i följande tabell.
Tabell 4.15 Effekt år 2015 utan tillämpning av säkringsredovisning
31/12 2015
Vinst terminskontrakt
Summa

Årets resultat (M USD)
1,7
1,7

Eget kapital (M USD)
0
0

Om AB Rosen hade valt att inte tillämpa säkringsredovisning hade hela vinsten på
säkringsinstrumentet (1 700 000 USD) redovisats direkt i resultaträkningen år 2015. Detta
innebär att företaget hade redovisat ett 1 400 000 USD (1 700 000 USD – 300 000 USD)
högre resultat år 2015 utan tillämpning av säkringsredovisning i förhållande till fallet med
tillämpning av säkringsredovisning. I det fall företaget tillämpar säkringsredovisning kommer
1 700 000, som tidigare nämnt, läggas i eget kapital år 2015. Då detta inte inträffar när
företaget innehar en ekonomisk säkring påverkas resultatet redan år 2015 med detta belopp.
Detta innebär att resultatet för 2015 i typfall 2 a då man endast innehar en ekonomisk säkring
kommer fluktuera i högre grad än vid tillämpning av säkringsredovisning.
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Ericsson (2010, s. 11) hävdar att volatilitet i resultaträkningen är något företag vill undvika
med tanke på de signaler detta kan sända ut till investerare och analytiker. Freeman (2010, s.
46) hävdar att intressenter är en grupp eller en individ som kan påverka eller bli påverkad av
uppfyllandet av en organisations mål. En av de intressenter som går att återfinna i Freemans
intressentmodell är just aktieägare. Av motiven till IASB:s föreställningsram p. OB3 framgår
att aktieägare grundar sina investeringsbeslut på huruvida en investering förväntas ge
avkastning. De finansiella rapporterna ligger till grund för detta beslut. Då räkenskaper
påverkas av huruvida ett företag tillämpar säkringsredovisning eller inte kan man därför
hävda att även intressenter påverkas av denna valmöjlighet. Fluktuationerna som kan
uppkomma i resultatet vid en ekonomisk säkring kan leda till att resultatet blir aningen
missvisande på så vis att en vinst eller förlust på den säkrade posten tas upp under en period
och motsvarande vinst eller förlust tas upp på säkringsinstrumentet vid en annan tidpunkt.
Man skulle således kunna hävda att volatiliteten som uppstår när företag väljer att inte
tillämpa säkringsredovisning ställer till med problem för företagets intressenter då inget jämnt
resultat kan ligga till grund för deras beslutsfattanden, informationsvärdet av den finansiella
informationen har således minskat. En stor intäkt en period till följd av en värdeförändring på
en post eller ett instrument kan komma att vara positivt ur ett investerarperspektiv på samma
sätt som en stor förlust kan komma att vara negativt ur samma synvinkel. Problem kan dock
uppkomma om en investerare grundar sina beslut på en periods räkenskaper som visar ett
högre resultat till följd av en stor intäkt för att sedan nästkommande period mötas upp av en
oväntad förlust på samma belopp. Vid en ekonomisk säkring då vinster och förluster på post
och instrument påverkar resultatet olika perioder, kan det missvisande resultatet därmed
försvåra investerares beslut på grund av att den rättvisande bilden av ett företag blir mindre
tydlig. Tse (2011, s. 52) anser att aktieägare är de intressenter som bidrar med kapital till
företag och att ledningen därför bör maximera nyttan för just dessa intressenter. Därför är
fluktuationer av detta slag inte önskvärt ur ett intressentperspektiv och aktieägare missgynnas
alltså av denna valmöjlighet företagsledningen har gällande säkringsredovisning.
Jämförbarheten av den finansiella informationen kan även komma att försämras då företagets
resultat inte helt speglar den ekonomiska verkligheten till följd av volatiliteten i resultatet. I
IASB:s föreställningsram beskrivs att för att finansiell information ska vara relevant och
trovärdigt presenterad måste den vara jämförbar (IASB 2010, p. QC19). I föreställningsramen
beskrivs två olika typer av jämförbarhet gällande finansiell information, nämligen
jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tiden för ett och samma företag (IASB
2010, p. QC20). Eftersom finansiell information brister i jämförbarheten när företag redovisar
sina ekonomiska säkringar, kan informationen även betraktas som mindre relevant som
beslutsunderlag. Säkringsredovisning å andra sidan leder till en minskad volatilitet i resultatet
genom att värdeförändringarna på säkringsinstrumentet och säkrad post matchas under en och
samma redovisningsperiod. I och med detta kan man anta att resultatet i detta fall på ett bättre
sätt kommer att spegla den ekonomiska innebörden i redovisningen. Ett tydligt exempel på
detta kan ses i typfall 2 b då det är fråga om en säkring av verkligt värde och då
värdeförändringarna på post och instrument tar ut varandra under samma redovisningsperiod
på grund av säkringsredovisning. Det är å andra sidan inte nödvändigt att säkringsredovisa när
säkrad post värderas till verkligt värde (Ericsson 2010, ss. 80-81), detta på grund av att
värdeförändringar då automatiskt matchas över resultatet. Om posten i typfall 2 b däremot
hade vart värderad till anskaffningsvärde hade effekten av säkringsredovisning visats ännu
tydligare och säkringsredovisning hade varit ett måste för att matcha värdeförändringarna.
Om säkringsredovisning i detta fall inte tillämpats hade post och instrument värderats enligt
olika metoder och därmed inte matchats.
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Relevans och en trovärdigt presenterad information är de egenskaper som är viktiga för att
den finansiella informationen ska uppfattas som användbar (IASB 2010, pp. QC4-QC5).
Eftersom säkringsredovisning leder till minskade fluktuationer i resultatet, och därmed ger en
mer rättvisande bild av företagets rapporter, kan man anta att dessa ovan nämnda egenskaper
är uppfyllda vid tillämpning av säkringsredovisning. Företags resultat kommer då inte att
fluktuera i lika stor omfattning (och därmed bli missvisande) som den gör utan tillämpning av
säkringsredovisning. Då företag tillämpar säkringsredovisning och därmed minskar
volatiliteten i resultatet, som i exempelvis typfall 2 a och 2 b, kan man därför anse att
aktieägare gynnas av säkringsredovisningen. Detta på grund av att aktieägare grundar sina
investeringsbeslut på företags finansiella rapporter och att de finansiella rapporterna då
företaget tillämpar säkringsredovisning blir mer relevanta som beslutsunderlag.
Företagsledningens beslut att tillämpa säkringsredovisning leder till att potentiella aktieägare
är mer benägna att investera i bolaget på grund av att resultaträkningen ger ett sken av
stabilitet vid en jämförelse åren emellan. Detta gynnar i förlängning alltså även företaget.
I typfall 2 c presenteras en nettoinvestering i utlandsverksamhet. Denna säkring ses inte som
en säkring i moderbolaget utan ses endast som en säkring på koncernnivå. Lånet
moderbolaget tar i säkringssyfte kommer därmed att tynga moderbolagets räkenskaper och
man kan ifrågasätta hur detta i förlängning uppfattas av potentiella och existerande investerare
då de analyserar räkenskaperna. Om det är fråga om stora belopp kan denna situation leda till
att moderbolaget missgynnas då investerare eventuellt inte finner en investering i bolaget
lönsam. En annan fråga som är viktig att belysa är hur detta lån beskrivs i räkenskaperna för
moderbolaget. Information som presenteras i finansiella rapporter ska vara relevant men den
måste även på ett trovärdigt sätt presentera det den ämnar presentera för att bedömas vara
användbar (IASB 2010, p. QC12). I detta fall framgår inte varför lånet tagits och man kan
ifrågasätta om informationen verkligen presenterar det den ämnar presentera, det vill säga att
lånet tagits i säkringssyfte. Detta är ett exempel på när redovisningen upprättas enligt juridisk
form snarare än efter ekonomisk innebörd vilket kan innebära en missvisande bild av
moderbolagets räkenskaper och verklighet. I IASB:s föreställningsram beskrivs vikten av att
både de grundläggande egenskaperna, relevans och trovärdighet, ska vara uppfyllda för att
hjälpa användaren att fatta rätt beslut med rapporterna som grund (IASB 2010, p. QC17).
Eftersom det i detta fall kan ifrågasättas om informationen presenterar det den ämnar
presentera på ett trovärdigt sätt, kan man därför hävda att rapporterna inte kommer vara
optimala då de ska hjälpa användarna att fatta beslut. I förlängning kan detta leda till att
användarna av de finansiella rapporterna, exempelvis nuvarande och potentiella aktieägare,
kan missgynnas i detta fall.
Som visats i typfall 2 b kan skattemässiga problem uppstå som en konsekvens av
säkringsredovisning. Här utgörs problemet av att den värdering som IFRS förespråkar strider
mot vad svenska beskattningsregler förespråkar. Det här är ett exempel på den komplexitet
som säkringsredovisning innebär när skatt tas i beaktning. Detta innebär att redovisning enligt
IFRS regler samt beskattning enligt svenska regler är frikopplade områden. Denna frikoppling
innebär att redovisningen inte kan ligga till grund för beskattningen på grund av de
värderingsskillnader som råder. RFR 2 träder in för att reducera dessa skillnader och får
därmed redovisning och beskattning att gå hand i hand. Genom en tillämpning av RFR 2
kommer redovisning och beskattning att utgå från samma värderingsmetoder och därmed
kopplas samman. I förlängning innebär detta att god redovisningssed hänvisar till
skattereglerna och att det är dessa regler som styr och därmed får redovisningen att anpassas
för att kunna ligga till grund för beskattningen.
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4.11 Empiri – Typfall 3
AB Liljan är ett moderbolag i en koncern med huvudsäte i Linköping, som producerar
hushållsmaskiner. Företaget är ett icke-finansiellt företag som tillämpar IFRS. Koncernen har
dotterbolag i Tyskland där produktion av spisar och ugnar sker. Resterande produktion av
produkter såsom kylar, frysar och tvättmaskiner sker i Sverige. Den 1 november 2015
tecknade AB Liljan ett kortfristigt lån i utländsk valuta till fast ränta med en löptid på 3
månader. Lånebeloppet uppgick till 1 000 000 EUR och kursen var vid denna tidpunkt 8
SEK/EUR. Ränta på lånet ska betalas varje månad. Då detta är en räntebärande skuld
exponeras företaget för ränterisk. AB Liljan vill inte ha en fast ränta utan önskar istället en
rörlig ränta och ingår därför vid teckningen av lånet ett swapavtal med banken. Avtalet
innebär att AB Liljan erhåller en fast ränta från banken och betalar en rörlig ränta till banken.
Det är alltså fråga om en ränteswap, som hanteras som en säkring av verkligt värde.
Swapavtalet förutsätts vara ett derivat som värderas till verkligt värde via resultatet i enlighet
med IAS 39 p. 45 och IAS 39 p. 46.
På grund av ränteförändringar förändras värdet på AB Liljans skuld och ränteswap. I enlighet
med 14 kap. 8 § IL omräknar AB Liljan skuldens värde vid balansdagen år 2015 och kursen
på balansdagen är 8,4 SEK/EUR. Skulden uppgår då till 8 400 000 SEK och värdet på
ränteswappen uppgår vid samma tidpunkt till 360 000 SEK. Vid förfallodag den 1 februari
2016 har räntan återgått till den ursprungliga och AB Liljans skuld uppgår till 8 000 000 SEK.
Swapkostnaden, det vill säga skillnaden mellan den fasta och rörliga räntan AB Liljan ska
betala vid periodens slut, uppgår till 40 000 SEK.

4.12 Empiri – Typfall 3 a
Utifrån förutsättningar beskrivna ovan väljer AB Liljan att tillämpa säkringsredovisning då
kraven i IAS 39 p. 88 för att få säkringsredovisa är uppfyllda.
4.12.1 Redovisningsmässig påverkan av ränteswap
Som visas i tabellen nedan har skulden i balansräkningen för år 2015 ökat i värde sedan lånet
tecknades den 1 november 2015 med 400 000 SEK ((8 400 000 SEK– (1 000 000 EUR * 8
SEK/EUR). Denna ökning i värde på skulden har vägts upp av ränteswappen med 360 000
SEK, vilket är tillräckligt för att anses vara en effektiv säkring. Den 1 februari 2016 när lånet
återbetalas och ränteswappen löper ut kommer balansräkningen visa 0 för båda dessa poster.
Tabell 4.16 Balansräkningens effekt år 2015 och 2016

2015
2016

Ränteswap (SEK)
360 000
0

När det är fråga om en säkring av verkligt värde ska
anpassats till redovisningen av säkringsinstrumentet
säkringsinstrumentet (ränteswappen) ska värderas till
posten (värdeförändringar i verkligt värde) värderas
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Skuld (SEK)
8 400 000
0

redovisningen av den säkrade posten
(Andersson 2007, s 746). Eftersom
verkligt värde ska även den säkrade
till verkligt värde. Detta innebär att

värdeförändringarna på säkrad post och säkringsinstrument kommer ha en direkt påverkan på
resultatet. Effekten på resultaträkningen år 2015 och 2016 presenteras nedan.
Tabell 4.17 Resultaträkningens effekt år 2015 och 2016

Säkrad post
Säkringsinstrument
Resultateffekt

2015 (SEK)
- 400 000
+ 360 000
- 40 000

2016 (SEK)
+ 400 000
- 360 000
+ 40 000

Då det verkliga värdet på skulden år 2015 uppgår till 8 400 000 SEK, uppstår en förlust på
400 000 SEK (8 400 000 SEK – 8 000 000 SEK). Denna förlust vägs upp av ränteswappen
med ett belopp på 360 000 SEK. Trots att det i detta fall inte är fråga om en perfekt säkrad
position, det vill säga att säkringsinstrumentet helt tar ut förändringen i värdet på den säkrade
posten, leder säkringsredovisningen ändå till att resultatet påverkas i mycket mindre
omfattning än vad det hade gjort utan tillämpning av säkringsredovisning. År 2016 återgår
skulden till sitt ursprungliga belopp på 8 000 000 SEK, vilket innebär att värdet på den
säkrade posten nu ökar med 400 000 SEK. Säkringsinstrumentet väger upp i motsatt riktning
till ett belopp på 360 000 SEK.
I redovisningen sker oftast en matchning mellan swapkostnaden och räntekostnaden och
denna typ av kostnad korrigerar då räntan i bokföringen. I AB Liljans fall skulle företaget
alltså ha bokfört swapkostnaden under samma redovisningsperiod som räntan. Detta har dock
inte tagits i beaktning i detta typfall.
4.12.2 Skattemässig påverkan av ränteswap
Räntan som AB Liljan betalar på skulden ska beskattas enligt bokföringsmässiga grunder och
är avdragsgill enligt 16 kap. 1 § IL. AB Liljan ska även betala skillnaden mellan den rörliga
och fasta räntan eftersom denna kostnad utgör swapkostnaden, vilken ska betalas vid förfall.
Som nämnt i avsnitt 3.3.5.3 uppstår en kapitalvinst eller kapitalförlust då värdeförändringar på
en tillgång eller skuld uppkommer på grund av oförutsägbara händelser. Avkastning från
finansiella instrument då de förfaller räknas dessutom som kapitalvinst eller kapitalförlust.
Swapkostnaden som ska betalas vid förfall i AB Liljans fall ses därmed som en kapitalförlust
på grund av att den härrör från oförutsägbara händelser, i detta fall ränteförändringar. Det är
alltså i fallet frågan om en upplupen swapkostnad som AB Liljan ska betala då swapavtalet
förfaller. Då lånet är taget i utländsk valuta blir 14 kap. 8 § IL aktuell och swapkostnaden
utgör därför en kapitalförlust.
Enligt 16 kap. 1 § IL får avdrag för kapitalförluster göras. I AB Liljans fall får bolaget ett
avdrag först när swapkostnaden är betald, eftersom man inte får avdrag för en upplupen
swapkostnad. I 44 kap. 23 § IL beskrivs detta då det bara är verkliga kapitalförluster som
anses vara kapitalförluster. Enligt skatteregler ges alltså inget avdrag för upplupen
swapkostnad.
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4.13 Empiri – Typfall 3 b
Typfall 3 b grundas på samma förutsättningar som beskrivs i empirin i typfall 3. I detta typfall
väljer AB Liljan att säkra sig för risken men inte tillämpa säkringsredovisning och innehar
därmed en ekonomisk säkring.
4.13.1 Effekt utan säkringsredovisning
Om AB Liljan hade valt att inte tillämpa säkringsredovisning och istället endast innehaft en
ekonomisk säkring för ränteswappen hade stora skillnader gentemot vad som presenterats i
tabell 4.17 uppstått. I detta fall ses tydligt de resultatfluktuationer som uppstår på grund av att
säkringsredovisning inte tillämpas. Fluktuationerna i resultatet uppstår på grund av att den
säkrade posten och säkringsinstrumentet inte värderas enligt samma värderingsprincip.
Säkringsinstrumentet värderas till verkligt värde vilket leder till att dess värdeförändringar ger
en direkt påverkan på resultatet. Effekterna presenteras i tabell 4.18 nedan.
Tabell 4.18 Nettoeffekt på resultatet av ekonomisk säkring år 2015 och 2016

Säkrad post
Säkringsinstrument
Nettoeffekt

2015 (SEK)
0
+ 360 000
+360 000

2016 (SEK)
0
- 360 000
- 360 000

När man inte tillämpar säkringsredovisning kommer redovisningen av den säkrade posten inte
längre anpassas till redovisningen av säkringsinstrumentet. Detta innebär att skulden kommer
klassificeras som en övrig finansiell skuld och enligt IAS 39 p. 47 värderas till
anskaffningsvärde. Vid en värdering till anskaffningsvärde visas inte värdeförändringar på
posten över resultatet, därav 0 i ovanstående tabell. Den finansiella skulden kommer att
värderas till 8 000 000 SEK i 2015 års balansräkning. År 2016 har skulden betalats tillbaka
och kommer därför inte längre vara en post i företagets balansräkning.

4.14 Analys – Typfall 3
Norberg (2009, s. 135) menar att det råder en frikoppling mellan beskattningen av finansiella
instrument och redovisningen av dessa. Norberg (2009, s. 135) beskriver vidare att en
väsentlig skillnad mellan redovisning och beskattning är att löpande avkastning grundas på
näringsreglerna, vilket innebär en beskattning löpande under varje beskattningsår medan
kapitalvinster berörs av kapitalvinstreglerna. Hilling (2007, s. 72) menar att skillnaden är att
ränta beskattas på grunder av verkligt värde och kapitalvinster och förluster beskattas enligt
realisationsprincipen. I AB Liljans fall i typfall 3 a är det dock fråga om en räntebetalning
som beskattas löpande och en swapkostnad som beskattas enligt kapitalreglerna.
Frikopplingen mellan redovisningen och beskattningen visar sig tydligt då skillnaderna i
värdeförändringar på den löpande avkastningen och kapitalvinsten/förlusten inte har någon
motsvarighet i redovisningen (Norberg 2009, s. 135).
Om AB Liljan däremot hade varit ett finansiellt företag, det vill säga att säkringsinstrumentet
ingår i ett lager av finansiella instrument, hade situationen sett annorlunda ut. Hilling (2007, s.
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70) hävdar att de räntor företag erhåller eller betalar alltid behandlas som att de härstammar
från företagets ordinarie verksamhet, det vill säga att räntor beskattas enligt
periodiseringsprincipen varje beskattningsår. Enligt 16 kap. 1 § IL är räntor alltid
avdragsgilla. Det som hade påverkats och ändrats om AB Liljan hade varit ett finansiellt
företag är behandlingen av swapkostnaden. Eftersom swappen är en del av ett lager av
finansiella instrument i ett finansiellt företag kommer swapkostnaden att räknas som en del av
den ordinarie verksamheten och därmed också vara avdragsgill enligt 16 kap. 1 § IL. I ett
icke-finansiellt företag kommer swapkostnaden således inte beaktas förrän den är realiserad
medan man i ett finansiellt företag får beakta skillnaderna mellan den fasta och rörliga räntan
löpande. Skillnaderna mellan den fasta och rörliga räntan kan leda till förändringar i swappens
värde, vilket man alltså får ta i beaktning i finansiella företag.
Hilling (2007, s. 61) hävdar att om intäkter från ett företags ordinarie verksamhet redovisas
enligt god redovisningssed kommer redovisningen vara tillräcklig för att kunna ligga till
grund för beskattningen. Vår bedömning är att beroende på om intäkter från finansiella
instrument härrör från företagets rörelseverksamhet eller inte, kommer kopplingen mellan
redovisningen och beskattningen vara olika stark. Man kan därför konstatera att det råder
mindre frikoppling mellan redovisning och beskattning för finansiella företag i förhållande till
icke-finansiella företag. Icke-finansiella företag missgynnas således av frikopplingen då den
medför komplexitet. För Skatteverket innebär detta att skatteinbetalningarna infaller under
olika perioder beroende på om företaget är ett finansiellt företag eller ett icke-finansiellt.
Skatteverket påverkas därför inte nämnvärt av vilken typ av företag det är fråga om utan det
blir endast en fråga om periodisering, det vill säga när Skatteverket erhåller skatteintäkten.
Tabell 4.18 visar hur volatilitet kan uppstå i ett företags resultat när säkringsredovisning inte
tillämpas. Troligtvis skulle en potentiell aktieägare hellre investera i ett företag som visar ett
resultat enligt tabell 4.17 jämfört med ett företag som presenterar ett resultat som i tabell 4.18.
Egentligen är situationerna som beskrivs i tabellerna i dessa fall identiska med undantag från
att säkringsredovisning tillämpas i tabell 4.17. Fluktuationerna i resultatet innebär att
informationsvärdet i företagets finansiella rapporter minskar. Marculescu och Dondera (2013,
s. 66) menar att en rättvisande bild syftar till att finansiell information ska ge en sann och ärlig
bild av ett företags finansiella position och resultat. Vår bedömning är därför att dessa
fluktuationer leder till att företagets rättvisande bild blir mindre tydlig. En minskning av
informationsvärdet kommer ha en direkt påverkan på investerare och deras beslutsfattanden.
Enligt IASB:s föreställningsram har finansiell information förmågan att förändra användarnas
beslut om den är relevant (IASB 2010, p. QC6). För att informationen ska betraktas som
användbar krävs inte bara att den är relevant utan den måste även på ett trovärdigt sätt
presentera det som den ämnar presentera (IASB 2010, p. QC12). Eftersom den rättvisande
bilden blir mindre tydlig till följd av volatiliteten ställer vi oss kritiska till om företags
finansiella information kommer inneha dessa kvalitativa egenskaper som enligt
föreställningsramen är viktiga för beslutsfattande, i det fall företag inte tillämpar
säkringsredovisning. Om ett företags finansiella information dessutom inte presenterar en
rättvisande bild av ett företag kommer detta påverka jämförbarheten negativt. Jämförbarhet är
även det en kvalitativ egenskap som leder till att informationen blir mer användbar för
företagets intressenter (IASB 2010, p. QC20). Detta innebär att om finansiell information
brister i de kvalitativa egenskaperna, relevans, trovärdig presentation och jämförbarhet,
kommer aktieägare sannolikt att missgynnas av denna volatilitet. Detta på grund av att
intressenternas beslutsfattanden försvåras samt att möjligheten finns att de kommer att fatta
ofördelaktiga beslut till följd av den missvisande informationen. Som ett resultat av detta kan
man hävda att även företag missgynnas av det minskade informationsvärdet som uppstår när
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företag inte säkringsredovisar. Detta på grund av att den missvisande informationen kan göra
att investerare bedömer att ett företaget inte är lönsamt att investera i och att bolaget därmed
går miste om kapital.
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5 Slutdiskussion och slutsatser
5.1

Inledning

I detta avsnitt presenteras en reflektion över studiens empiri. Säkringsredovisning och
beskattningen av säkringsarrangemang diskuteras och diskussion förs också kring
intressenters påverkan av dessa förfaranden. Därefter presenteras studiens slutsatser och
slutligen presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag samt förslag till framtida
forskning.

5.2

Slutdiskussion

Det råder inget tvivel om att säkringsredovisning som behandlas i IAS 39 är ett mycket
komplext ämne. Denna komplexitet kan härledas till IAS 39:s regelbaserade karaktär (Kun
2013, s. 27; Nobes 2005, ss. 29-30). Ett tecken på dess regelbaserade karaktär är att
standarden innehåller ett flertal olika kategorier för värdering av finansiella tillgångar och
skulder (se avsnitt 3.2.8). Å andra sidan är definitionen av en tillgång eller skuld i många fall
en tolkningsfråga. Detta innebär att två likadana finansiella instrument kan klassificeras olika
och därmed värderas olika bland annat beroende på syftet med innehavet. Vi ställer oss därför
kritiska till om två identiska säkringssituationer alltid kommer att behandlas enhetligt på
grund av de tolkningsmöjligheter som dagens standarder och lagar ger upphov till.
Trots tolkningssvårigheter av standarden är komplexiteten kring IAS 39 ändå överkomlig på
det redovisningsmässiga planet. För icke-finansiella IFRS-företag uppstår problem vid
tillämpningen av svenska skatteregler, närmare bestämt 14 kap. 8 § IL (Andersson 2008, s.
677). När skatt tas i beaktning träder alltså en ny dimension av komplexitet in i bilden på
grund av frikopplingen som råder mellan redovisning av finansiella instrument enligt IFRS
och beskattningen av dessa enligt 14 kap. 8 § IL för monetära poster i utländsk valuta.
Frikopplingen ligger i de värderingsskillnader som finns mellan IAS 39 och IL, då IAS 39
förespråkar en värdering till verkligt värde medan IL å andra sidan förespråkar en värdering
till anskaffningsvärde. Eftersom redovisningen ska ligga till grund för beskattningen uppstår
problem för de företag som följer IFRS och beskattas i Sverige. RFR 2 träder därför in och
tillåter en värdering av finansiella instrument till anskaffningsvärde redovisningsmässigt.
Detta leder till att redovisningen kan ligga till grund för beskattningen och därmed kopplas
redovisning och beskattning samman (RFR 2 IAS 39 p. 3). Denna utformning av dagens
regleringar innebär således att god redovisningssed hänvisar till att skattereglerna styr och att
redovisningen får anpassas för att kunna ligga till grund för beskattningen. Det är ovanligt att
redovisningen anpassas för att kunna ligga till grund för beskattningen eftersom ett företags
beskattning vanligtvis grundas på redovisningens utformning. Frågan är hur företags
finansiella rapporters informationsvärde påverkas av detta faktum.
När RFR 2 styr förespråkas en värdering till anskaffningsvärde i enlighet med ÅRL och 14
kap. 8 § IL. IFRS förespråkar i de flesta fall en värdering till verkligt värde. En tillämpning av
RFR 2 innebär i förlängning som ovan nämnt att skattereglerna styr och en värdering till
anskaffningsvärde förespråkas därför. Om RFR 2 inte hade trätt in och beskattningen därmed
hade grundats på redovisningen i vanlig ordning hade redovisningsreglerna styrt, vilket i sin
tur hade inneburit en värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Smith et al. (2015,
s. 80) menar att en värdering till anskaffningsvärde försvårar jämförbarheten mellan företag
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då finansiella rapporter grundas på historiska värden, eftersom denna värdering inte ger
uttryck för företagets ställning just vid tillfället när de finansiella rapporterna fastställs. En
värdering till verkligt värde anses i många fall leda till en mer korrekt bild av ett företags
finansiella ställning eftersom aktuella värden då ligger till grund för värderingen. Samtidigt
innebär en värdering till verkligt värde en ökad volatilitet i företags resultat. Det kan därför
argumenteras både för och emot en värdering till verkligt värde respektive en värdering till
anskaffningsvärde. Vilken av dessa värderingar en intressent föredrar kommer återspeglas av
vilken typ av värdering denne anser tillför mest informationsvärde till de finansiella
rapporterna. Detta innebär att informationsvärdet kan anses variera i de fall då beskattningen
styr jämfört med då redovisningen styr beroende på vem som använder sig av rapporterna.
Det är därmed oklart om informationsvärdet kommer skilja sig åt intressenter emellan när
beskattningen styr såsom reglerna i 14 kap. 8 § IL idag är utformade, respektive om reglerna
hade fungerat som de vanligtvis gör, det vill säga att redovisningen styr. Oklarhet råder
således kring huruvida aktieägare och andra intressenter gynnas eller missgynnas av
frikopplingens effekter.
Som visats i empirin leder säkringsredovisning till att företag uppnår ett jämnare resultat över
tiden då volatiliteten i resultatet minskar. Detta kan underlätta intressenters beslut genom att
jämförbarheten mellan finansiella rapporter ökar och den finansiella informationen kan
därmed betraktas som mer relevant som beslutsunderlag. Svårigheter kan dock uppkomma på
grund av säkringsredovisningens frivilliga karaktär och denna typ av redovisning kan
dessutom avbrytas. Då företagsledningen inte önskar tillämpa säkringsredovisning kan
aktieägare påverkas på grund av att rapporterna då kan bli bristfälliga som beslutsunderlag.
Genom avbruten säkringsredovisning kan företag gynnas på grund av att de i detta fall kan
erhålla skattefördelar. Detta missgynnar å andra sidan staten och Skatteverket. Vi ifrågasätter
därför om det ur ett intressentperspektiv är etiskt rätt att dessa valmöjligheter kring
säkringsredovisning finns. När säkringsredovisning dock sköts på ett korrekt sätt anser vi att
denna typ av redovisning inte utgör några nämnvärda problem. Vid tillämpning av
säkringsredovisning är det skattemässigt endast en fråga om periodisering, det vill säga under
vilken period intäkter tas upp till beskattning. Hilling (2007, s. 56) menar att om ett
skattesubjekt får möjlighet att välja tidpunkt för beskattning väljer denne oftast den senare
tidpunkten. På grund av detta blir periodisering ändå en viktig faktor som i förlängning kan ha
en påverkan på intressenter och företaget i fråga. Vår uppfattning är därför att dagens
regleringar kring finansiella instrument är fungerande men inte helt optimala, beroende på
vilket perspektiv som tas i beaktning.
Som tidigare beskrivits har en säkrad post och ett säkringsinstrument en stark koppling till
varandra. Man kan därför argumentera för att post och instrument ska ses som en enhet.
Därför ifrågasätter vi hur det kommer sig att praxis idag innebär att dessa två delar som
tillsammans utgör en enhet hanteras på såpass olika sätt och följer olika regler
redovisningsmässigt och skattemässigt. Vår bedömning är att detta är en av de underliggande
orsakerna till svårigheten att tillämpa säkringsredovisning idag. En möjlighet för att minska
de svårigheter som företag idag ställs inför skulle kunna vara att lagar ses över och att
regleringar istället grundas på finansiella instruments ekonomiska innebörd istället för att
endast följa nuvarande strikta regler. Hade IAS 39 varit mindre regelbaserad och haft mer
principbaserade influenser hade möjligtvis detta problem kunnat undvikas. Vi hoppas därför
att IFRS 9 kommer att innebära en betydlig förbättring för IFRS-företag i Sverige när det
kommer till upprättandet av de delar av finansiella rapporter som behandlar finansiella
instrument. Förhoppningsvis kommer komplexiteten att minskas och på så vis underlätta
företags tillämpning av säkringsredovisning.
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5.3

Slutsatser

En av våra forskningsfrågor berör frågan gällande på vilket sätt redovisning och beskattning
är kopplat i fråga om säkringsredovisning. Detta kan kopplas till studiens syfte som bland
annat är att undersöka vilka konsekvenser som uppkommer till följd av hur regler kring
säkringsredovisning tillämpas i praktiken. Vår studie visar att det mer eller mindre råder
frikoppling mellan redovisning och beskattning i fråga om säkringsredovisning. Vår
uppfattning är dock att den anpassning som sker mellan redovisning och beskattning för att
uppnå matchning mellan dessa innebär att redovisningen och beskattningen ändå har ett
samband. För icke-finansiella företag är anpassningen mellan redovisning och beskattning
svårare än för finansiella företag. Då utländsk valuta träder in i bilden hänvisas de ickefinansiella företagen nämligen till 14 kap. 8 § IL vilket orsakar matchningsproblem för
företag som tillämpar IFRS. Vår studie visar därför att säkringsredovisning kan anses fungera
sämre för icke-finansiella företag som tillämpar IFRS då matchning mellan redovisning och
beskattning blir svårare för dessa företag. Vi anser att reglerna kring säkringsredovisning är i
behov av att ses över för att se till att redovisning och beskattning lättare kan matchas och
stämma bättre överens även i icke-finansiella företag som följer IFRS. Det är dock svårt att
dra en slutsats om huruvida ett företags intressenter påverkas av denna frikoppling, det vill
säga hur de påverkas av att beskattningen styr i redovisningens ställe, på grund av att deras
personliga preferenser antas skifta.
Syftet med studien är bland annat att undersöka hur tillämpningen av dagens
redovisningsmässiga och skattemässiga regler kring säkringsredovisning påverkar företag,
staten samt aktieägare. Detta kan även kopplas till vår andra forskningsfråga, som lyder: ”Hur
påverkas företag, staten samt aktieägare av dagens regleringar av finansiella instrument?”
Vår studie visar att säkringsredovisning minskar volatiliteten i ett företags resultat. Därför
kommer investerare på ett bättre sätt kunna grunda sina beslut på företags finansiella rapporter
i de fall säkringsredovisning tillämpas. Det jämnare resultat över tiden som
säkringsredovisning bidrar med leder till ökad jämförbarhet bland finansiella rapporter både
företag emellan och tidsmässigt inom företag. Aktieägare gynnas således av
säkringsredovisning då informationen blir mer relevant som beslutsunderlag i och med den
ökade jämförbarheten. I förlängning gynnar detta även företag då sannolikheten ökar att en
investerare bedömer ett företag som lönsamt att investera i då denne kan grunda sina beslut på
relevanta rapporter som ger en rättvisande bild av företaget. På samma sätt som aktieägare
gynnas då företagsledningen beslutar att säkringsredovisa missgynnas aktieägarna av
ledningens beslut att inte tillämpa säkringsredovisning. Volatiliteten som uppstår vid vissa
typer av ekonomiska säkringar leder till missvisande information vilket försvårar investerares
beslut. Risken för att fatta ofördelaktiga beslut ökar om investerarna inte har tillgång till
relevant information. Vår studie visar att även företag kan komma att missgynnas av denna
frivilliga valmöjlighet att tillämpa säkringsredovisning om en potentiell aktieägare inte finner
det lönsamt att investera i företaget på grund av bristande och missvisande information.
Ett undantag från då säkringsredovisning underlättar aktieägares investeringsbeslut är enligt
vår bedömning en säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet (med utgångspunkt i
förutsättningarna i våra typfall). Redovisningen kommer vid en sådan säkring upprättas enligt
den juridiska formen snarare än den ekonomiska innebörden, vilket i förlängning kan leda till
en missvisande bild av ett moderbolags räkenskaper. Den missvisande informationen
försvårar därmed aktieägares beslut vilket kan missgynna företag då investerarna möjligtvis
inte finner en investering i bolaget fördelaktig till följd av detta.
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Vår bedömning är dessutom att staten i form av Skatteverket påverkas av de valmöjligheter
som säkringsredovisning innebär. Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka
vilka konsekvenser som uppkommer till följd av hur regler kring säkringsredovisning
tillämpas i praktiken. Vår studie visar att arbitragesituationer kan uppstå i det fall ett företag
beslutar sig för att avbryta sin säkringsredovisning, vilket missgynnar Skatteverket. Utifrån
detta perspektiv drar vi slutsatsen att företag å andra sidan gynnas av valmöjligheten att
avbryta sin säkringsredovisning då detta ger möjligheter till skatteplanering. Enligt vår
uppfattning missgynnas aktieägare när säkringsredovisningen avbryts på grund av att
informationen som ska ligga till grund för deras beslutsfattanden då brister i de kvalitativa
egenskaperna. Vår studie visar att när säkringsredovisning tillämpas i normala fall kommer
Skatteverket dock inte nämnvärt påverkas av företags beslut att säkringsredovisa. Detta
innebär att Skatteverket varken kommer gynnas eller missgynnas vid tillämpning av
säkringsredovisning då det endast blir en fråga om periodisering av skatteintäkt, det vill säga
vid vilken tidpunkt Skatteverket erhåller inbetalning från företagen. Studien visar även att
denna periodisering å andra sidan gynnar företag på så sätt att den leder till en beskattning av
arrangemanget vid en senare tidpunkt än vad som hade varit fallet utan tillämpning av
säkringsredovisning. Fördelar uppstår då genom att den uppskjutna skatten kan investeras
under ytterligare en period.

5.4

Teoretiska och praktiska bidrag

Vår studie bidrar teoretiskt med en förklaring kring hur finansiella instrument som används i
säkringssyfte behandlas redovisningsmässigt och skattemässigt i praktiken. I studien
appliceras intressentteorin på olika säkringsförhållanden, vilket resulterar i ett nytänkande
perspektiv på hur intressenter påverkas av dagens regleringar rörande säkringsredovisning.
Praktiskt bidrar därför studien till en ökad inblick i hur intressenter kan påverkas av
säkringsredovisningens olika valmöjligheter. Aktieägare kan med fördel ta del av studien för
att erhålla en bättre förståelse för hur de finansiella rapporter som ligger till grund för deras
beslut påverkas av dagens regleringar. Även staten i form av Skatteverket kan dra nytta av
studiens resultat för att få en djupare inblick i hur säkringsredovisning påverkar deras arbete.
En företagsledning kan också dra nytta av vår studie då vårt resultat ger en inblick i hur
säkringsredovisningsbeslutet påverkar företag och dess intressenter.

5.5

Förslag till framtida forskning

Den nuvarande standarden som behandlar finansiella instrument, IAS 39, kommer inom några
år att ersättas av IFRS 9. På grund av nuvarande standards komplexa karaktär anser vi att en
studie som påvisar de potentiella skillnader och förbättringar som IFRS 9 kan medföra vore
ett intressant ämne för framtida forskning. Vi anser också att en studie som liknar vår fast med
IFRS 9 som utgångspunkt hade varit ett intressant bidrag till forskningen i framtiden.
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