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Abstract 
 
Revenue recognition is a subject that affects all companies for all rendered services. 
Because of the differences in how revenue recognition is prepared between countries, a 
construction of a joint international revenue recognition standard has become of interest.  In 
2002 the IASB and the FASB started a cooperation that came to be called the convergence 
project.  This convergence project led to the development of a joint international accounting 
standard for revenue recognition, which is referred to as IFRS 15.   The objective of the new 
joint standard for revenue recognition is to eliminate inconsistencies in existing standards and 
to obtain a single comprehensive standard that is covering all industries and all types of 
transactions. The new standard, IFRS 15, will replace all previously issued standards for 
revenue recognition. IFRS 15’s effective date was set to January 1, 2017 but is currently 
prominent to January 1, 2018. 
 
The purpose of this study is to see how the new standard IFRS 15 differs in revenue 
recognition compared to accounting under the current standard IAS 11.  The study also 
consist of research question regarding the consequences that may arise from the application of 
IFRS 15 compared to the current standard IAS 11 relating to: income tax, dividends and key 
figures linked to the companies' stakeholders. The methodology for this study is a qualitative 
content analysis with a abductive approach. 
 
The findings show that the application of IFRS 15 is to a greater extent, a postponement of 
revenue recognition compared to accounting under the current standard IAS 11. A 
postponement of revenue recognition may have an impact on corporate taxes, dividends and 
key figures, and thereby affecting a company’s stakeholders. All stakeholders that are 
presented in the study’s modified stakeholder model benefit from more consistent revenue 
recognition that IFRS 15 doesn’t seem to provide. 
 
This paper is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Revenue recognition, revenue, recognition, IFRS 15, IAS 11, limited company 
corporate tax , dividend, dividend opportunities, key figures, stakeholder model. 
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Sammanfattning 
 
Intäktsredovisning är något som berör samtliga företag gällande redovisning av alla utförda 
prestationer. Hur en intäktsredovisning upprättas skiljer sig åt mellan länder vilket har mynnat 
ut i att uppförandet av en gemensam internationell intäktsredovisningsstandard. År 2002 
startade därför IASB och FASB ett samarbete som kom att kallas för konvergensprojektet. 
Detta konvergensprojekt utmynnade till slut i ett framtagande av en gemensam internationell 
redovisningsstandard för intäkter vilken benämns IFRS 15. Syftet med en ny gemensam 
standard för redovisning av intäkter är att eliminera svagheter och att ta fram en enda standard 
som är heltäckande, det vill säga som täcker in samtliga branscher och typer av transaktioner. 
Den nya standarden, IFRS 15, kommer att ersätta samtliga tidigare utgivna standarder för 
intäktsredovisning. Avsikten med den nya redovisningsstandarden var att den skulle träda i 
kraft den 1 januari 2017 men är i dagsläget framskjuten till 1 januari 2018. 
 
Syftet med studien är att utreda hur den nya standarden IFRS 15 skiljer sig vid 
intäktsredovisning jämfört med redovisning enligt nuvarande standard IAS 11. Detta 
illustreras med tre egenkonstruerade typfall. För att besvara syftet undersöks vilka 
konsekvenser som kan komma att uppstå vid tillämpning av IFRS 15 jämfört med nuvarande 
standard IAS 11 avseende: inkomstskatt, utdelning och nyckeltal kopplat till aktiebolagens 
intressenter. Metoden som tillämpas för denna studie är en kvalitativ innehållsanalys med en 
abduktiv ansats. 
 
Resultaten av utfallen i de typfall som presenteras visar att tillämpningen av den nya 
standarden IFRS 15 i större utsträckning innebär en senareläggning av intäkter jämfört med 
redovisning enligt nuvarande standard IAS 11. En senareläggning av intäkter som sker enligt 
IFRS 15 får följdeffekter på inkomstskatt, utdelning och nyckeltal som därmed påverkar ett 
företags intressenter. Utfallen i de typfall som presenteras visar också att samtliga intressenter 
som presenterats i studiens modifierade intressentmodell gynnas av en mer jämn 
intäktsredovisning som IFRS 15 inte bidrar med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Intäktsredovisning, intäkter, recognition, IFRS 15, IAS 11, aktiebolagens 
inkomstskatt, utdelning, utdelningsmöjligheter, nyckeltal, intressentmodell. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Intäktsredovisning är än idag ett omdebatterat område och uppmärksammades under 1990- 
och tidiga 2000-talet. Detta då den så kallade internetbubblan sprack efter att det uppdagats att 
intäktsmanipulation förekom (Wagenhofer 2014, s. 349). Intäktsbegreppet är idag ett av de 
viktigaste måtten av ett företags finansiella prestationer eftersom det bland annat medför 
information om ett företags bruttoresultat (Wagenhofer 2014, s. 351).  
 
En intäkt definieras enligt följande beskrivning:  

 
Intäkt är det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företags 
ordinarie verksamhet under en period, och som ökar företagets eget kapital, med 
undantag för ökningar som beror på tillskott från aktieägare.  

(IAS 18 p. 7) 
 
Till skillnad från en intäkt, uppstår en inkomst när ett företag säljer en vara eller tjänst. En 
inkomst avser den ersättning ett företag skall erhålla för en vara/tjänst, medan en inbetalning 
är när själva överföringen av pengar görs mellan parterna (IAS 18 syfte). Intäkter spelar inte 
bara en viktig roll i analysen av en resultaträkning, utan används även som en måttstock på ett 
företags framgångar (Wagenhofer 2014, s. 353).   
 
Det finns ett flertal normgivare när det kommer till redovisning och dess regelverk där främst 
två stycken sticker ut ur mängden. Dessa två anses vara de mest inflytelserika regelverken 
även internationellt (Bohusova 2009, s. 284). Den ena är International Accounting Standards 
Board (IASB) som sedan 20011 är den internationella normgivaren med säte i London och 
arbetar för att utveckla International Financial Reporting Standards (IFRS) (Wagoner 2009, s. 
10, IAS 1 p. 7). Den andra normgivaren är Financial Accounting Standards Board (FASB) 
vilken är den amerikanska motsvarigheten till IASB. FASB etablerades år 1973 och verkar på 
ett nationellt plan. FASBs redovisningsstandard benämns US General Accepted Accounting 
Principles (US GAAP) (Wagoner 2009, s. 10).   
 
Redovisningsstandarder klassificeras utefter att vara antingen princip-eller regelbaserade. 
Skillnaderna mellan dessa två är inte väl definierade vilket gör att de blir föremål för en 
mängd olika tolkningar (Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, s. 196). För att kunna särskilja 
dem åt finns det vissa generella drag som princip- och regelbaserade standarder kännetecknas 
av (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 750). Ett av dragen är att principbaserade 
standarder innehåller färre bestämmelser än vad regelbaserade standarder gör (Agoglia, 
Doupnik & Tsakumis 2011, s. 750). Både IASB och FASBs regelverk innehåller inslag av 
princip- och regelbaserade standarder. Bennett, Bradbury & Prangnell (2006, s. 196) menar 
dock att FASBs regelverk snarare är regelbaserat medan IASB är mer principbaserat.  
 
Kännetecken för en principbaserad standard är enligt Johansson (2010, s. 77) att de rekvisit 
som är avgörande ofta är diffust definierade, medan en regelbaserad standard kännetecknas av 

                                                
1 IASC (International Accounting Standards Committee) grundades år 1973 och ersattes av IASB (International Accounting 
Standards Board) år 2001. 
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klart definierade rekvisit. Principbaserade standarder kännetecknas även av att, i förhållande 
till regelbaserade standarder, ge färre riktlinjer för tolkning av bestämmelser vilket också 
innebär att det är av större vikt att tillämpa professionell bedömning (Agoglia, Doupnik & 
Tsakumis 2011, s. 750). I motsats till principbaserade standarder kräver regelbaserade 
standarder vanligen färre professionella bedömningar (Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, 
s. 196). 
 
För att kunna utveckla standarder kring redovisning förutsätts att det råder enighet om bland 
annat finansiella rapporters syfte och omfattning, regler för värdering och redovisning samt 
kvalitativa egenskaper av finansiell information (Doupnik & Perera 2015, s. 84). 
Föreställningsramen är skapad för att systematiskt utveckla nya, samt revidera, existerande 
redovisningsstandarder (Tidigare föreställningsramen, p. 1). Ramverket identifierar även 
investerare, kreditgivare, anställda, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänheten som 
potentiella användare av finansiella rapporter (Tidigare föreställningsramen p. 9). Ur tidigare 
föreställningsramens p. 10 framgår även att det inte är möjligt att tillgodose samtliga 
intressenters behov genom finansiella rapporter men att vissa behov är gemensamma för 
samtliga intressenter. Genom att uppfylla investerarnas behov uppfylls också de flesta 
behoven hos övriga användare. Ramverket kan också användas som en referenspunkt av 
utgivare och revisorer för att lösa redovisningsfrågor i avsaknad av en standard som specifikt 
behandlar en fråga (Tidigare föreställningsramen p. 1). 

1.2 Problemdiskussion 
 
En sammanställning av både skillnader och likheter i intäktsredovisning mellan de två 
regelverken görs av Bohusova (2009, s. 290). Trots att vissa skillnader existerar, menar 
Bohusova (2009 s. 289), att det även finns många likheter. Ett exempel på detta är båda 
regelverkens definition av en intäkt. Regelverken är också lika när det gäller hur värdering av 
en intäkt sker, där båda mäter i verkligt värde. Däremot skiljer sig regelverken åt gällande 
kriteriet för när en intäkt ska få redovisas, det vill säga tidpunkten. När det gäller 
långtidskontrakt tillåter båda regelverken successiv vinstavräkning som metod. Regelverken 
skiljer sig dock åt då IAS/IFRS2 använder sig av zeroprofit-metoden och US GAAP använder 
sig av färdigställandemetoden. Den största skillnaden standarderna emellan ligger i 
tillvägagångssättet vid intäktsredovisning av långtidskontrakt och uppskjuten betalning 
(Bohusova 2009, s. 290).  En problematik med att de två regelverken IASB och FASB skiljer 
sig åt på flera punkter innebär konsekvenser för intäktsredovisning (Bohusova 2009, s. 289). 
 
En kombination av att redovisningsmiljön har förändrats samt att olika 
redovisningsstandarder har utvecklats på olika håll, har lett till motstridiga krav och bristande 
vägledning för många affärstransaktioner (Wagenhofer 2014, s. 350). Detta i sin tur har lett 
till olika konsekvenser för företags redovisning av intäkter. Oavsett vilket av regelverken 
ovan som efterföljs vid intäktsredovisning har en rad redovisningsskandaler uppdagats där vi 
bland annat finner Enron, Worldcome med flera (Yallapragada, Roe & Toma 2013, s. 26). Det 
finns åsikter om att en del av redovisningsskandalerna i USA eventuellt skulle ha kunna 
förhindrats om företag istället hade använt sig av en annan redovisningsstandard än den 
befintliga. År 2002 inledde FASB och IASB ett konvergensprojekt under namnet ”Norwalk 
Agreement” där incitamentet för projektet är att minimera redovisningsskillnader 
standarderna emellan genom att utveckla ett omfattande, principbaserat ramverk för 
intäktsredovisning (Wagenhofer 2014, s. 350; Wagoner 2009, s. 10). En annan anledning till 

                                                
2 IAS ersattes av IFRS år 2003 (Doupnik & Perera 2015, s. 86). 
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normgivarnas samarbete var just att många företag antagit nya affärsmodeller med specifika 
och ofta komplext utformade kontrakt med kunder där en gemensam standard skulle 
underlätta redovisningen av intäkter (Wagenhofer 2014, s. 365). FASB angrep problematiken 
med de nya komplexa affärsmodellerna genom att utfärda en detaljerad vägledning för 
specifika affärsmodeller och branscher med över hundratals standarder medan IASB 
utfärdade två standarder, IAS 11 och IAS 18, med färre tolkningar än FASB (Wagenhofer 
2014 s. 365). 
 
Konvergensprojektet utmynnade till slut i ett framtagande av en gemensam internationell 
redovisningsstandard för intäkter vilken benämns IFRS 15. Syftet med en ny gemensam 
standard för redovisning av intäkter är att erhålla en enda standard som täcker in samtliga 
branscher och typer av transaktioner (Anjou 2014, s. 1). Den nya standarden, IFRS 15, 
kommer att ersätta samtliga tidigare utgivna standarder för intäktsredovisning vilka är: IAS 11 
Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om 
uppförande av fastighet, IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder samt SIC 31 
Intäkter- bytestransaktioner som avser reklamtjänster (Berchowitz & Whitehead 2014, s. 27 ).  
 
Ur föreställningsramen framgår att en tillgångspost eller skuldpost, och därigenom också eget 
kapital, är utgångspunkten för intäktsredovisning. Detta synsätt benämns som en 
balansräkningsansats med tanke på att fokus för redovisning av en intäkt är kopplat till 
förändringen av balansräkningens tillgångs- respektive skuldpost med en förändring av eget 
kapital som påföljd. Med andra ord innebär detta att en intäkt enligt föreställningsramen är 
beroende av hur värdering sker av tillgångar och skulder (Johansson 2010, s. 58; Tidigare 
föreställningsramen p. 95). 
 
Det finns två fundamentalt skilda synsätt när det gäller bestämmandet av nettotillgångar och 
inkomst i redovisningen vilka är resultaträkningsansats och balansräkningsansats. 
Resultaträkningsansatsen bestämmer intäkter över en period genom att matcha kostnader mot 
intäkter för den hänförliga perioden (Wagenhofer 2014, s. 361). Balansräkningsansatsen 
bestämmer intäkter genom att bestämma nettotillgångarna på balansdagen. Nuvarande IFRS-
regelverk har inslag av båda synsätt där IAS 11 baseras på en resultaträkningsansats medan 
IAS 18 är närmare en balansräkningsansats (Wagenhofer 2014, s. 362). Även den nya 
standarden IFRS 15 kommer att tillämpa en balansräkningsansats med anskaffningsvärde som 
värderingsgrund (Berchowitz & Whitehead 2014, s. 27; Wagenhofer 2014, s. 364). Detta 
tillvägagångssätt benämns customer consideration model som förutsätter att värdet på 
tillgångar och skulder är lika med värdet på dessa vid kontraktets ingång (Wagenhofer 2014, 
s. 364). Tillvägagångsättet i Customer consideration model innebär även att samma resultat 
kommer att uppnås jämfört med tillämpningen av en resultaträkningsansats, förutsatt att 
samma kritiska tidpunkt används (Wagenhofer 2014, s. 364).  
 
Vid bestämmandet av nettotillgångar och inkomst har både FASB och IASB en 
balansräkningsansats då de anser att detta synsätt ger mer objektivitet i intäktsredovisningen 
jämfört med realisationsprincipen och matchningsprincipen som förekommer i en 
resultaträkningsansats (Wagenhofer 2014, s. 362). Det finns dock förespråkare som menar att 
en resultaträkningsansats är tydligare och mer användbar. En av dessa är Dichev, Graham, 
Harvey och Rajgopal (2013, s. 20) som gjorde en undersökning där 92 % av de tillfrågade 
ekonomicheferna svarade att de föredrar att kostnader som matchas med intäkter, det vill säga 
en resultaträkningsansats, sannolikt kommer att ge resultat av hög kvalitet. 
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Avsikten med den nya redovisningsstandarden var att den skulle träda i kraft den 1 januari 
2017 men är i dagsläget framskjuten till den 1 januari 2018 (IFRS 2016). De koncerner som 
tillämpar koncernredovisning enligt IFRS idag behöver i och med övergången redovisa ett 
jämförelseår (Anjou 2014, s. 1). För de amerikanska bolag som i dagsläget redovisar enligt 
US GAAP krävs vanligtvis två jämförelseår (Berchowitz & Whitehead 2014, s. 27).  
 
Den nya standarden går ut på att ett kontrakt med en kund är en förutsättning för att en intäkt 
ska redovisas. Standarden siktar, i och med en balansräkningsansats, på att minimera ett 
företags förutsättningar att använda sig av earnings management och med anskaffningsvärdet 
som värderingsgrund upprättas en konservativ hållning (Wagenhofer 2014, s. 366). Den 
tidigare kvalitativa egenskapen försiktighet elimineras dock i den nya standarden men verkar 
vara motiverad av ad hoc (Wagenhofer, 2014 s. 373). En annan stor skillnad mellan den nya 
standarden och tidigare standarder är att vikten av kontroll i förhållande till risker och 
förmåner är av större vikt. Enligt IFRS 15 är det snarare överföringen av kontroll av en vara 
eller en tjänst som avgör när intäktsredovisning sker, snarare än när risker och förmåner 
överförs som i tidigare standarder (Berchowitz & Whitehead 2014, s. 27). 
 
Problematiken kring när en intäkt ska redovisas en av de fundamentala frågorna som existerar 
inom redovisningsteori. Tidpunkten för redovisning av en intäkt har stor betydelse för 
bestämmandet av det finansiella resultatet (Wagenhofer 2014, s. 349). För att understryka 
problematiken med intäktsredovisning är den typiska verksamhetscykeln användbar.  Denna 
skildrar de risker som finns vid varje transaktion och åskådliggör vilka tillgångar som 
förväntas bli realiserade under den aktuella verksamhetscykeln samt vilka skulder som 
förfaller till betalning under samma period (IAS 1 p. 62). Redovisning av en intäkt innefattas 
av två beslut som är kopplade till varandra där den ena är när en intäkt ska redovisas och den 
andra är storleken på en intäkt (Wagenhofer 2014, s. 359).  
 
Övergången till den nya standarden är inte bekymmersfri där såväl avståndstagare som 
förespråkare har gjort sig hörda. Förespråkare menar att IFRS 15 är attraktiv som den ultimata 
globala redovisningsstandarden då den tillåter företag att verka fullt ut på det ekonomiska 
innehållet av transaktioner. Detta är en svaghet i nuvarande US GAAP som är ett mer 
normativt regelbaserat system (Hlaciuc et al. 2009, s. 276).  Det spekuleras även i om vissa 
redovisningsskandaler skulle kunna ha förhindrats om USA istället använt sig av IFRS än sin 
ursprungliga redovisningsstandard, eftersom IFRS är mer subjektiv med en mer flexibel 
vägledning (Yallapragada, Roe & Toma 2013, s. 26). Avståndstagarna är rädda att 
kostnaderna för en övergång från US GAAP till IFRS skulle bli för höga och att processen 
skulle bli för utdragen och därmed inte vara genomförbar (Yallapragada, Roe & Toma 2013, 
s. 27). Vissa investerare upplever att IFRS tar för mycket hänsyn till ett företags ledning och 
deras bedömningsförmåga. Avståndstagarna av IFRS menar även att det finns risk för 
informationsförlust då upplysningskraven inte är lika omfattande som under US GAAP 
(Hlaciuc et al. 2009, s. 276). 
 
Mot bakgrund av att den nya standarden överger en resultaträkningsansats, som IAS 11 idag 
tillämpar, samt att standarden har ett större fokus på överföring av kontroll och inte överföring 
av risker och förmåner, ser vi detta som ett intressant område att undersöka vidare. 
Problemdiskussionen utmynnar i nedanstående forskningsfrågor och syfte. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 
Vilka konsekvenser vid intäktsredovisning av entreprenader kan komma att uppstå vid 
tillämpningen av IFRS 15 jämfört med nuvarande standard IAS 11 avseende: inkomstskatt 
utdelning och nyckeltal kopplat till företagens intressenter? 

1.4 Syfte 
 
Studiens syfte är att visa hur den nya standarden IFRS 15 skiljer sig vid intäktsredovisning 
jämfört med redovisning enligt nuvarande standard IAS 11, samt dess påverkan på 
inkomstskatt, utdelningsmöjligheter och nyckeltal utifrån företagens intressenters ekonomiska 
intressen. 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa studien i rum till att endast behandla svenska koncerner med 
företagsformen aktiebolag som tillämpar IAS 11 samt dess standardersättare som benämns 
IFRS 15. En annan avgränsning görs via en modifierad intressentmodell som presenteras 
under kapitel 3.8 Intressentteorin. Den modifierade modellen består av investerare, staten, 
anställda, långivare samt andra kreditgivare. Denna avgränsning innebär ett större fokus på 
de intressentgrupper som vi anser generellt påverkas i större omfattning av inkomstskatt, 
utdelning och nyckeltal. Likvida medel kan påverkas av inkomstskatt, utdelningsmöjligheter 
och nyckeltal men vi har i denna uppsats bortsett från den så kallade försiktighetsregeln som 
innebär att en värdeöverföring endast är tillåten upp till det belopp som är försvarligt. 
 
Under kapital 3.7 Nyckeltal tas i redogörelsen ingen hänsyn till uppskjuten skatt och 
bokslutsdispositioner. Anledningen är av pedagogiska skäl samt att vi vill fokusera på det som 
är väsentligt med den nya standarden. Inkomstskatten kommer dock i våra typfall användas 
vid beräkning av räntabilitet på eget kapital och soliditet då inkomstskatten påverkar dessa i 
kapitalstrukturen. 
 
Vidare reserverar vi oss för eventuella ändringar som uppkommer efter 2016-05-18 gällande 
IFRS 15. 

1.6  Begreppslista  
 
Earnings management: Handlar om ett företags resultathantering där den svenska 
översättningen av begreppet är resultatmanipulering. Ett företag kan använda sig av olika 
tekniker för att manipulera resultatet så att det får utseendet som önskas. 
 
Form over substance: Om ett avtal föreligger mellan två parter där den ekonomiska och 
juridiska innebörden i avtalet inte överensstämmer ska den juridiska innebörden av avtalet 
styra framför den ekonomiska innebörden. 
 
Intäktsredovisning: En intäktsredovisning sker antingen vid en tidpunkt eller över en 
tidsperiod. Vilken metod som ett företag kommer att tillämpa av dessa två, och som därmed 
avgör när en intäkt tas upp i resultaträkningen, beror på när kravet för recognition av en intäkt 
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uppfylls.  
 
Kundkontrakt: De kontrakt som ett företag avtalar med en kund. 
 
Recognition: När en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad ska tas upp i antingen balans-, eller 
resultaträkningen över totalresultatet används uttrycket recognition för själva processen.  
 
Reviderade föreställningsramen: Benämns IASBs föreställningsram för utformning av 
finansiella rapporter som fastställdes 2010. Detta är en nyare version av den föreställningsram 
som i denna uppsats benämns tidigare föreställningsramen. 
 
Räntabilitet på eget kapital: Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som i detta sammanhang 
mäter ägarnas avkastning på det egna kapitalet som de själva har satsat i ett företag. Det vill 
säga hur tillfredsställande vinsten är i förhållande till kapitalet. 
 
Soliditet: Är ett finansiellt nyckeltal som mäter ett företags tillgångar i förhållande till dess 
skulder. Genom denna uträkning framgår hur mycket av ett företags tillgångar som finansieras 
med eget kapital.  
 
Substance over form: Innebörd före form. När exempelvis ett företag upprättar ett juridiskt 
avtal som inte återspeglar den ekonomiska innebörden av själva transaktionen ska den 
ekonomiska innebörden av avtalet styra framför den juridiska formen. 
 
Tidigare föreställningsramen: IASBs föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter benämns i denna uppsats som den tidigare föreställningsramen. Det var IASC3 som 
utkom med denna föreställningsram år 1989 men som senare fastställdes av IASB under år 
2001. En senare version av föreställningsramen finns idag och benämns som den reviderade 
föreställningsramen i denna uppsats. 

1.7 Studiens disposition 
 
Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt: 
 
I kapitel 2 behandlas val av metod, undersökningens design, dess validitet och reliabilitet och 
avslutas med en etisk reflektion och källkritik kring de vetenskapliga källor som brukats. 
 
I kapitel 3 behandlas den teoretiska referensramen. Referensramen delas upp i två delar där 
den första delen är till för att skapa en förståelse för läsaren. Den andra delen presenterar de 
analysverktyg som sedan kommer att tillämpas i kapitel fyra och utvärderas i kapitel fem. De 
områden som behandlas är inkomstskatt, utdelning, nyckeltal och intressentteorin. 
 
I kapitel 4 har vi valt att slå ihop både empiri och analys av studien. Studien analyserar 
standardskiftet genom egenkonstruerade typfall för att se vilka konsekvenser ett standardbyte 
får på inkomstskatt, utdelning och nyckeltal. Efter genomförd empiri analyseras typfallens 
olika utfall. 
 

                                                
3 International Accounting Standards Committee (IASC) grundades år 1973. Under år 2001 ersattes IASC av International 
Accounting Standards Board (IASB). 
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I kapitel 5 presenteras de slutsatser vi finner i föregående kapitel och vi besvarar här vald 
forskningsfråga och syfte med uppsatsen. 
 
I kapitel 6 avslutas studien med en slutdiskussion som också ger förslag till framtida 
forskning på området. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
 
I detta metodkapitel ges en introduktion till vald forsknings- och undersökningsansats följt av 
en redogörelse av det datamaterial vi använt oss av. Vi går sedan vidare med att beskriva 
studiens tillvägagångssätt och de urval vi gjort i våra typfall. För att ge studien en ökad 
trovärdighet behandlas även studiens reliabilitet och validitet. Metodkapitlet avslutas med en 
redogörelse för studiens modeller, etisk reflektion samt källkritik kring de källor som i denna 
uppsats har använts. 

2.2 Forskningsansats 
 
Valet av forskningsansats en forskare gör beror på hur denne uppfattar relationen mellan teori 
och empiri (Wallén 1996, s. 47). Det krävs både datainsamling och empiriskt arbete som 
genererar eller strukturerar teorier vilka i sin tur möjliggör en förståelse av observerad data för 
att kunna lösa ett forskningsproblem (May 2013, s. 44). För att kunna relatera teori och empiri 
till varandra finns det enligt Patel och Davidson (2011, s. 23) tre typer av ansatser: deduktiv 
ansats, induktiv ansats och abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren 
baserar nya slutsatser utifrån allmänna principer och tidigare teorier (Olsson & Sörensen 
2011, s. 48). Utifrån den redan kända teorin formuleras sedan hypoteser som prövas empiriskt 
och sedan analyseras (Patel & Davidson 2011, s. 23). En induktiv forskningsansats är 
motsatsen till den deduktiva ansatsen och innebär att man utifrån enskilda fall, såsom empirin, 
formulerar en ny teori (Patel & Davidson 2011, s. 25; Wallén 1996, s. 47). Den abduktiva 
ansatsen menar Alvesson och Sköldberg (2007 s. 55) har inslag av både induktion och 
deduktion. Ansatsen studerar verkligheten förutsättningslöst för att sedan formulera en 
preliminär teori som sedan prövas på nya fall och därefter utvecklas (Patel & Davidson, 2011, 
s. 25). 
 
Denna studie anser vi faller under en abduktiv ansats. Detta eftersom vi använder oss av 
typfall som vi själva utformat och sedan drar slutsatser efter våra egna observationer utifrån 
en teori. Inledningsvis vid utformningen av typfallen kände vi inte till vilka utfall vi skulle 
komma fram till, som även detta ligger i linje med den abduktiva ansatsen. 

2.3 Undersökningens design 

2.3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Vid val av undersökningsmetod finns kvalitativ metod och kvantitativ metod. Den kvalitativa 
metoden kännetecknas i högre grad av ord och har ett induktivt synsätt gällande förhållandet 
mellan teori och forskning jämfört med den kvantitativa metoden (Bryman & Bell 2015, s. 
393).  En annan distinktion mellan den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen är vad de 
primärt söker efter. Den kvantitativa söker främst efter förekomst och frekvens medan den 
kvalitativa metoden primärt söker efter fenomenets innebörd eller mening (Widerberg 2002, s. 
15). Den kvalitativa metoden utgår ifrån studiesubjektens perspektiv och den kvantitativa 
metoden från forskarens idéer (Alvesson & Sköldberg 2007 s. 17), som kan leda till att den 
kvalitativa forskningen utpekas för att vara för subjektiv där man försöker standardisera sig 
själv som forskare (Widerberg 2002, s. 30). 
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2.3.1.1 Innehållsanalys med en abduktiv ansats 
 
Inom ramen för en kvalitativ ansats bestämde vi oss för att göra en innehållsanalys som 
karaktäriseras av att samla in data, koda och kategorisera ett mönster eller tema i det 
empiriska materialet (Lacy, Watson, Riffe & Lovejoy 2015, abstract). För generaliserbarheten 
krävs god validitet och reliabilitet för att kunna uttala sig om andra fenomen än de som 
undersöks (Alvesson & Sköldberg 2007, ss. 52-53). Vi anser att vår studie kan påverkas av 
detta eftersom vi har begränsat vårt undersökningsområde och inte kan uttala oss om effekter 
på andra håll, förutom de vi själva har undersökt.  En innehållsanalys är koncentrerad på 
innehållet och kräver i slutet av analysen att en bedömning av intrycket från den 
sammanfattade beskrivningen av innehållet ligger i linje med det intryck som kommer ifrån 
det ursprungliga materialet (Johannessen & Tufte 2003, s. 115). Detta kommer att ta sig i 
uttryck i vår studie genom att vi kommer jämföra den nuvarande standarden för 
intäktsredovisning av entreprenader, IAS 11, mot kommande standard, IFRS 15, för att se hur 
de två standarderna skiljer sig åt.  I vår empiriska del utgår vi ifrån IFRS 15 och prövar dennes 
bestämmelser på våra typfall och analyserar därefter utfallet. 
 
Vi vill även hävda att vår empiriska del är av förutsägande ansats då vi i skrivande stund inte 
vet om EU kommer att anta standarden i enighet med EU förordningen 1606/2002/EG, samt 
om rådet för finansiell rapportering (RFR 1) kommer anta IFRS 15 som standard.  
 
Sammanfattningsvis innefattas därmed vår studie av en kvalitativ innehållsanalys med en 
abduktiv ansats. 

2.4 Datamaterial 
 
Insamling av data klassificeras som primär- eller sekundärdata, beroende på vem det är som 
samlar in. Primärdata är den data som forskaren själv hämtar direkt från ursprungskällan till 
informationen medan sekundärdata är data som är inhämtad från andra källor men som 
forskaren använder sig av (Jacobsen 2002, ss. 152-153; Olsson & Sörensen, 2007, s. 31). När 
insamlad data är av sekundär art innebär detta att man bör vara källkritisk eftersom 
ursprungsdata ofta är insamlad för annat ändamål och därmed bör ifrågasättas (Jacobsen 2002, 
s. 153).  
 
Datamaterialet i studien utgörs av både primär- och sekundärdata. Studiens teoretiska 
referensram utgörs till stor del av data som vi väljer att klassificera som sekundärdata. 
Kapitlets sekundära källor är främst vetenskapliga artiklar, facklitteratur, kurslitteratur och 
webbsidor.  Vi anser att dessa är att betrakta som sekundära källor eftersom författarna inte 
själva samlat in de material som presenteras utan det baseras på andra studier som sedan 
tolkas. För att finna relevanta och trovärdiga vetenskapliga artiklar har vi till största delen 
använt oss av sökverktyget Summon. Förutom kravet att artiklarna ska vara vetenskapliga har 
vi även valt att begränsa sökresultaten till artiklar som också uppfyller kravet peer-review, 
mer om detta i källkritikavsnittet. Datamaterialet i den teoretiska delen har också hämtats från 
lagtext och förordningar vilka, enligt oss, är att betrakta som primära källor. 
 
Empiridelen utgörs av typfall som vi själva konstruerat. För att finna svar på vårt syfte har vi 
till stor del använt oss av lagrum i form av IAS- och IFRS regelverk. Vi anser att dessa 
standarder tillsammans med att vi konstruerar egna typfall som inte tidigare observerats, vad 
vi känner till, är att betrakta som primära källor.  
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2.5 Tillvägagångssätt 
 
Studien grundar sig i ett intresse för intäktsredovisning som väcktes tidigare under 
utbildningen i kursen Internationell redovisning där vi fick vetskapen om att en ny 
intäktsstandard eventuellt var på väg in. Vi inledde vårt arbete i januari 2016 med att läsa in 
oss på området genom standarder, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och annan relevant 
litteratur på området. Därefter upprättade vi en tidsplan för arbetets gång som baserades på en 
preliminär innehållsförteckning över vad vi önskade att behandla i denna uppsats. 
 
Efter att kunskapen kring ämnet blev större såg vi den eventuella problematiken med 
nuvarande standard och den nya standarden, och igenom detta väcktes vårt syfte. När vårt 
syfte med uppsatsen sedan stod klart kom vi överens om att vi i empirin ville konstruera egna 
typfall för att kunna besvara detta på ett tydligt sätt. Efter några veckor insåg vi att vi behövde 
begränsa och specificera oss ytterligare än vad vi hade gjort vilket innebar att vi reviderade 
syftet och lade till att vi ville granska inkomstskatt, utdelning och nyckeltal närmare för att se 
effekterna tydligare.  
 
För inledningskapitlet samt uppsatsens metodkapitel hade vi bra med underlag att tillgå och 
en klar bild av hur vi ville att dessa delar av uppsatsen skulle vara utformade. Vi hade också 
en klar bild av hur vi ville att den teoretiska referensramen skulle vara utformad. I detta 
kapitel fick utformningen dock ett annat utseende, mot vår första tanke vi, när vi insåg hur 
omfattande vår beskrivning av IFRS 15 blev även om vi begränsade dess beskrivning i största 
möjliga mån. Denna del av uppsatsskrivandet innebar också jobb med att översätta och tolka 
de olika standardernas innehåll mot varandra. De skillnader som förekommer standarderna 
emellan krävde både tid och resurser till att göra standarderna och dess innehåll jämförbara 
mot varandra för att se de största skillnaderna som våra konstruerade typfall sedan skulle 
bygga på. I detta tog vi hjälp av vår handledare samt dennes avhandling. 
 
I de egenkonturerade typfall som återfinns under uppsatsens empiriska del, valde vi att lyfta 
fram några av de väsentliga skillnader där dessa skulle kunna få konsekvenser för själva 
intäktsredovisningen.  
 
Efter att vi tillämpat vår teoretiska referensram på våra egenkonstruerade typfall stod det klart 
för oss vilka slutsatser vi kunde dra för att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
Därefter var det heller inte svårt att föra en diskussion kring standardernas skillnader och 
effekter på intäktsredovisningen för att se hur de slår på inkomstskatt, utdelningsmöjligheter 
och nyckeltal. Avslutningsvis bestod arbetet kring uppsatsen att uppföra tips kring vidare 
forskning på området. 
Vi har till stor del under uppsatsskrivandets gång följt vår första upprättade 
innehållsförteckning men när vi konstruerade vårt första typfall innebar det att vi fick gå 
tillbaka till den teoretiska referensramen och revidera innehållet utefter typfallens utformning. 
Detta arbete var även genomgående för resterande typfall. Vi har till stora delar av arbetet 
suttit tillsammans och skrivit på denna uppsats. I de fall då vi haft en tydlig bild av vad vi vill 
skriva och få fram har vi kunnat dela upp arbetet mellan oss för att arbeta på ett så effektivt, 
men så bra sätt som möjligt. Några delade meningar kring besvarat syfte och forskningsfrågor 
har inte förekommit utan vi har varit enliga om denna uppsats slutsatser. 
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2.6 Urval 
 
I en kvalitativ ansats är avsikten i större utsträckning att generera överförbar kunskap och inte 
göra statistiska generaliseringar (Johannessen & Tufte 2003, s. 85). Det är därför vanligt att 
använda ett strategiskt urval som innebär att forskaren medvetet väljer ut sina kandidater till 
den aktuella undersökningen.  Vi har i vår studie valt att göra ett strategiskt urval eftersom vi 
kommer att använda oss av egenkonstruerade typfall mot bakgrund av studiens syfte och 
omfattning. Det strategiska urvalet innebär att vi kommer begränsa våra typfall till förmån av 
att vi vill kunna analysera de väsentliga skillnaderna standarderna emellan djupare i de 
framtagna typfallen. Ytterligare en motivering av vårt urval är att det i kvalitativa 
undersökningar inte är ett mål att uppnå representativbarhet, utan målet är snarare att uppnå 
variation i urvalet som görs genom ett strategiskt urval (Johannessen & Tufte 2003, s. 249). 

2.7 Reliabilitet 
 
En vanlig kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att den brister i reliabilitet och validitet 
(LeCompte & Goetz 1982, s. 31). Widerberg (2002, s. 18) menar att reliabilitet och validitet 
lämpar sig dåligt för kvalitativ forskning på grund av att de främst är framtagna för kvantitativ 
forskning.  
 
Reliabilitet handlar om att studien kan upprepas där det görs en uppdelning mellan intern och 
extern reliabilitet. Den externa reliabiliteten behandlar huruvida oberoende forskare skulle 
upptäcka samma fenomen genom att utföra samma konstruktion, i samma eller liknande 
miljö. Den interna reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning andra forskare kan matcha 
data på samma sätt som den ursprungliga forskaren gjort (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Vi 
anser att vår studie har hög reliabilitet, då den enkelt kan upprepas. Det som dock kan 
försämra dess reliabilitet är eventuella ändringar i IFRS 15 som kan uppstå vid en senare 
tidpunkt än när vår studie upprättades. 

2.8 Validitet 
 
Validitet avser riktigheten i ett datamaterial. Det vill säga att man verkligen mäter det man vill 
mäta (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). En studies validitet kan utökas om man lyckas matcha 
de faktiska förhållanden som existerar i verkligheten med de vetenskapliga förklaringarna 
(LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Begreppsvaliditeten är av stor vikt då vi översätter och 
använder oss av begrepp för att testa vår empiriska del. En problematik som vi stöter på är det 
faktum att IFRS 15 enbart finns på engelska. Vi har översatt delar av empirin och teorin till 
svenska efter våra förmågor vilket kan påverka begreppsvaliditeten genom att uttryck kan 
komma att ha översatts på fel sätt som kan få konsekvenser för läsningen. IAS 11 och IAS 18 
finns på svenska där begreppsvaliditeten kan anslås med hög tillförlitlighet. 

2.9 Studiens modeller 
 
En modell som vi kallar den modifierade intressentmodellen, har utvecklats mot bakgrund av 
vårt syfte. Denna ligger till grund för analysen som presenteras under empirin av våra typfall i 
kapitel 4, där det framgår hur de olika intressenterna i den modifierade intressentmodellen 
påverkas av de två olika standardernas utformning. De intressenter som är utvalda i den 
modifierade intressentmodellen valdes ut mot bakgrund av vilka intressenter ett aktiebolag 
har. En djupare redogörelse av den modifierade intressentmodellen görs i avsnitt 3.8. 
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Trovärdigheten i modellen bedömer vi som hög då vi finner stöd i litteraturen angående de 
olika intressenternas påverkan i IASBs föreställningsram och i övriga delar i den teoretiska 
referensramen som presenteras i kapitel 3. 

2.10  Etisk reflektion 
 
Det svenska Vetenskapsrådet står för utarbetning av vetenskapliga principer och regler inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2016). Dessa principer har 
medfört ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn för samhällets medlemmar. Här 
ingår exempelvis att en individ inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 
förödmjukelse. Vår studie har inte innefattats av detta då vi inte använt oss av intervjuer eller 
kontakt med människor som informationskälla som kan innebära ett övertramp på etiken. 

2.11  Källkritik 
 
För att kunna göra en bedömning av studiens innehåll menar Patel och Davidsson (2011, s. 
68) att författare behöver ställa oss kritiska till de källor som används. En kritik som riktas 
mot kvalitativ forskning är att den utpekas för att vara för subjektiv (Widerberg 2002, s. 30). I 
vår studie utgörs subjektiviteten i de typfall som presenteras i empirin och översättningen av 
IFRS 15 och dess begrepp. Subjektiviteten återfinns även i de vetenskapliga artiklar som vi 
använt oss av. Med detta menas att vi har valt att använda oss av de delar ur artiklar som vi 
anser är relevanta för vår studie vilket innebär att vi inte har behandlat alla delar i samtliga 
artiklar. Vad som här också bör tas i beaktande är att dessa artiklar i stor utsträckning har 
många träffar och nerladdningar vilket gör att vi bedömer dessa källor som både tillförlitliga 
och relevanta.  
 
Vår teoretiska referensram är främst uppbyggd på sekundärdata. Denna typ av data menar 
Jacobsen (2002, s. 153) bör kritiseras eftersom källornas trovärdighet kan vara bristfällig. Vi 
har under studiens uppkomst haft som utgångspunkt att använda data av hög kvalité i åtanke 
och då främst när det gäller val av sekundärdata. Vetenskapsrådet (2016) har även funktionen 
att stödja grundforskning för att uppnå största möjliga kvalitet där bland annat peer-review 
ingår. Peer-review innebär en sakkunnig granskning som görs av forskare som är kunniga 
inom fältet (Vetenskapsrådet 2016). Vi har i vår studie valt samtliga artiklar utifrån dessa 
kriterier, med något undantag. I detta undantagsfall har vi varit noga med att forskaren vi 
använt oss av, anses ha en hög trovärdighet. Vi har därutöver använt oss av 
artikelförfattarinnan Anjou (2014) som har publicerat kvalitativ text i tidningen balans 
fördjupning. 
 
Vid ett fåtal tillfällen har vi använt oss av andrahandskällor. Detta har varit tillfällen då det 
inte varit möjligt att finna ursprungskällan varken via databaser, bibliotek på Borås Högskola 
eller Göteborgs Universitet. I förekommande fall är andrahandsrefereringen grundad på en 
författare på området med en hög trovärdighet vilket gör att vi inte anser att det är av 
signifikant betydelse. Detta är också återkommande vad gäller avsaknad av vetenskapliga 
publikationer då facklitteratur istället ersatt vetenskapliga publikationer. Vi menar att 
facklitteraturen inom studiens ämne utgör den mest relevanta informationen på ämnet då 
andra publikationer också hänvisar till dem, samt att det är välkända författare.  
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Vi har varit försiktiga med valet av internetbaserat material då dessa måste kontrolleras 
noggrant på grund av den varierande kvalitén och dess pålitlighet. De webbaserade källor vi 
använt oss av är i stor utsträckning primära källor och ingår i definitionen av en primär källa.  
 
Något som också kan kritiseras är publikationers utgivningsår. Ju närmare nutid, desto mer 
trovärdig blir en publikation eftersom detta ökar sannolikheten att det är aktuell fakta på 
området. Denna studie baseras på vetenskapliga publikationer som samtliga är utgivna år 
2000 eller senare, med undantag för några vetenskapliga artiklar som utkom år 1956 
(Lintner), år 1961 (Miller & Modigliani), år 1966 (Beaver), år 1982 (LeCompte & Goetz) 
samt en facklitterär metodbok från 1996 (Wallén). I dessa fall har vi funnit att författarna 
omnämns i flertalet artiklar på området som är publicerade under senare år där det konstateras 
att forskningen står sig än idag. Ett konkret exempel på detta är den artikel som är skriven av 
Aivazian, Booth & Cleary (2006) som tar upp Lintners (1956) påståenden och menar att dessa 
teorier än idag är aktuella och omnämnda. 
 
Då vi konstruerar vår egen empiri i form av typfall bör också nämnas att det kan finnas 
moment som vi genomfört som kan ha påverkat oss omedvetet åt något håll. Vi har också ett 
begränsat antal typfall vilket gör att det inte är möjligt att generalisera utfallen utöver det som 
i denna studie presenteras.  
 
Med bakgrund av detta anser vi att vår sekundärdata är av hög kvalité och har hög 
trovärdighet.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
 
Detta kapitel inleds med att redogöra för de nuvarande standarderna IAS 11 och IAS 18 och 
deras utformning. Därefter följer en redogörelse av den nya standarden IFRS 15 där de 
viktigaste delarna av standarden tas upp och de största skillnaderna mot nuvarande standarder 
uppmärksammas. Vi har valt att placera en verktygslåda i referensramen som ska skildra 
standardskiftets skillnader avseende på inkomstskatt, utdelning, nyckeltal och intressentteorin.  

3.2 IAS 11 Entreprenadavtal 
 
Av IAS 11 p. 1 framgår att tillämpningsområdet för standarden är företag som utför en 
entreprenad eller ett liknande uppdrag. Syftet med standarden är att ange hur inkomster och 
utgifter i entreprenadavtal behandlas i redovisningen (IAS 11 p. syfte). På grund av karaktären 
på de aktiviteter som ingår i ett entreprenaduppdrag påbörjas och slutförs aktiviteter vanligen i 
skilda redovisningsperioder. Inkomster och utgifter kommer då periodiseras som en intäkt 
under de redovisningsperioder där arbetet utförs. IAS 11 p. 8 påvisar att ett avtal som omfattar 
flera objekt ska redovisas som separata uppdrag. Oavsett om det är en eller flera beställare, 
ska flera avtal behandlas som ett uppdrag i de fall uppdragen enligt avtalen utförs samtidigt 
(IAS 11 p. 9c). Standarden använder sig av de redovisningsprinciper som anges i 
Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter vid fastställandet av när 
uppdragsinkomster och uppdragsutgifter ska redovisas som intäkter och kostnader i 
resultaträkningen (IAS 11 syfte). 
 
IAS 11 och IAS 18 behandlar två typer av avtal vilka är entreprenadavtal och tjänsteuppdrag. 
IAS 11 redogör för entreprenadavtal medan IAS 18 tar upp tjänsteuppdrag (IAS 18 p. 4). Ett 
entreprenadavtal är ett överenskommet uppdrag som kan sträcka sig över en eller flera 
perioder och berör fysiska objekt som till exempel en bro, byggnad eller väg (IAS 11 pp. 3-4). 
Ett entreprenaduppdrag innefattar även de objekt som står i nära samband med, eller är 
beroende av, varandra avseende teknik, funktion och användning. Detta jämfört med ett 
tjänsteuppdrag, som också är ett överenskommet uppdrag inom en bestämd period, men som 
inte berör fysiska objekt (IAS 11 p. 4). Även om IAS 11 behandlar entreprenadavtal finns det 
en stark koppling till IAS 18 gällande intäktsredovisning och intäktsbegreppet. IAS 11 går 
djupare igenom principer för hur entreprenaduppdrag ska redovisas där IAS 18 hänvisar till 
principer som återfinns i IAS 11. Det blir därför centralt att använda IAS 18 i samband med 
IAS 11.  
 
Intäkter är, som vi tidigare redogjort för, en viktig post för företag. Det är inte ovanligt att ett 
företag driver projekt som löper över flera år. Om så är fallet, och intäkter för ett projekt 
redovisas i samband med att projektet är färdigställt, kan detta leda till att resultaträkningen 
inte avspeglar verksamheten på ett korrekt sätt (Fellows 1985, s. 57). Om man i redovisningen 
beaktar en intäkt först vid färdigställandet av ett pågående projekt kan detta leda till att det 
ekonomiska inkomstbegreppet och det redovisningsmässiga inkomstbegreppet inte blir 
likvärdigt. För att uppnå kongruens mellan dessa två förespråkas metoden successiv 
vinstavräkning (Fellows 1985, s. 58). Om intäkterna för ett projekt först redovisas när 
projektet är färdigställt, kan det för ett företag innebära problem då det kan bli svårt att klara 
den resultatmässiga utvecklingen och överleva på sikt. Det finns därför goda skäl att 
periodisera redovisningen och dess intäkter som löper över fler år i takt med att arbete utförs, 
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istället för att avvakta till arbetet är färdigställt. Vid intäktsredovisning för entreprenader 
skiljer standarden på fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning som har olika 
redovisningssätt (IAS 11 p. 6) vilka framgår av figur 3.2.1 nedan. 
 

 
                                                     Figur 3.2.1 Uppdelning av entreprenadavtal 
 
Uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag där ersättning utgår för de utgifter som omfattas 
av avtalet, samt procentuellt tillägg på dessa utgifter eller med ett tillägg i form av ett fast pris 
(IAS 11 p. 3). Uppdrag på löpande räkning kan exempelvis innefattas av ett fastställt pris per 
timme och material. Fastprisuppdrag är ett uppdrag där avtal har slutits om ett fast pris för 
hela uppdraget (IAS 11 p. 3).  När utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 
ska de uppdragsinkomster och uppdragsutgifter som är hänförliga till uppdraget också 
redovisas som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad vid 
periodens slut (IAS 11 p. 22). Villkoren för när ett fastprisuppdrag kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt framgår av IAS 11 p. 23 a-d.  
 
För entreprenader till fastpris finns speciella regler där de två olika redovisningssätten 
framgår av figur 3.2.1. I RFR 1 finns inga tillägg avseende de standarder och tolkningar som 
berör intäktsredovisning. För de juridiska personer som följer RFR 2 finns undantag avseende 
tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag till fast pris på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning (IAS 11 p. 1; RFR 2). För noterade företag är successiv 
vinstavräkning obligatoriskt i koncernredovisningen, med undantag om det noterade företaget 
är en juridisk person då färdigställandemetoden istället får tillämpas (Johansson 2010, s. 325). 
Färdigställandemetoden får alltså tillämpas istället för successiv vinstavräkning i vissa fall 
och metoden innebär en senareläggning av intäktsredovisning jämfört med successiv 
vinstavräkning. Detta beror på att periodisering av intäkter inte sker när 
färdigställandemetoden tillämpas utan alla intäkter och kostnader redovisas då vid periodens 
slut. Färdigställandemetoden saknar någon legaldefinition, vilket innebär att det saknas i 
lagtext eller förordning. Färdigställandemetoden kan dock beskrivas som att entreprenadens 
vinst inte redovisas förrän entreprenaden är färdigställd och att redovisning sker enligt 
reglerna om pågående arbete (Johansson 2010, s. 332). Detta tar sig i uttryck genom att 
nedlagda utgifter redovisas som pågående arbeten i balansräkningen fram till 
resultatavräkning sker (Johansson 2010, s. 465). 
 
Den metod som innebär att ett företag redovisar uppdragsinkomster och uppdragsutgifter 
genom hänvisning till uppdragets färdigställandegrad vid periodens slut benämns ofta 
successiv vinstavräkning (IAS 11 p. 25).  IAS 11 pp. 16-17 tar upp uppdragsutgifter vilket 
bland annat beskrivs som utgifter som har ett direkt samband med det enskilda uppdraget.  
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En uppdragsinkomst definieras i IAS 11 p. 11 och ska bland annat omfatta den ursprungliga 
överenskomna ersättningen mellan avtalsparterna. I de fall ett avtal innehåller 
incitamentersättningar ska dessa tas upp först när det är sannolikt att dessa kommer generera 
inkomster, samt att de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p.11 och p. 15). En 
incitamentersättning är ett så kallat tilläggsbelopp som en uppdragstagare har möjlighet att 
erhålla om avtalade prestationer sker över förväntan, så som att uppdraget slutförs innan utsatt 
tidpunkt eller liknande (IAS 11 p. 15).  
 
Vid metoden successiv vinstavräkning ska ett företag i en period utgå ifrån 
färdigställandegraden, och i förhållande till färdigställandegraden beakta den andel intäkter 
som kan kopplas till aktuell period (IAS 11 p. 25). Pågående arbete kommer enligt metoden 
redovisas som upplupen kostnad istället för att redovisa intäkterna när arbetet är färdigställt. 
Färdigställandegraden kan räknas fram på tre olika sätt och beskrivs i IAS 11 p. 30. Ett 
företag kan välja mellan de olika metoderna så länge som resultatet av metoden kan anses 
tillförlitligt (IAS 11 p. 30). Successiv vinstavräkning är särskilt lämplig för företag som 
fakturerar långt efter att arbeten genomförts (Fellows 1985, s. 58). Detta beror på att metoden 
innebär att ett företag redovisar upplupna kostnader som matchas med intäkter för den 
hänförliga perioden istället för att redovisa intäkter när arbetet är helt färdigställt (IAS 11 pp. 
25-26). 
 
Det betonas i både IAS 11 och IAS 18 att intäkter endast ska redovisas när det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelar som är förknippade med en transaktion kommer att tillföra företaget 
(IAS 11 pp. 23-24; IAS 18 p. 20). Båda standarderna betonar att inkomster, utgifter och 
färdigställandegraden ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt för att en inkomst ska tas upp 
i redovisningen (IAS 11 pp. 23-24; IAS 18 p. 20). För att kunna göra en tillförlitlig 
bedömning krävs att företaget i fråga har ett effektivt internt system för ekonomisk 
budgetering och rapportering. Det krävs även att företaget följer upp, och vid behov, reviderar 
beräkningar av uppdragsinkomster under uppdragets gång (IAS 11 p. 29). I de fall som det 
inte är möjligt att beräkna färdigställandegraden av ett uppdrag på ett tillfredsställande sätt ska 
det inte redovisas någon vinst eller förlust (IAS 11 p. 35). Om totala uppdragsutgifter 
överstiger totala uppdragsinkomster, ska den befarade förlusten redovisas som en kostnad 
(IAS 11 p. 36). Förlusten ska redovisas så snart den befaras, oavsett om projektet har 
påbörjats eller om färdigställandegraden har beräknats (IAS 11 p. 37). Företaget ska då 
beräkna återstående kostnader för att färdigställa projektet och från kostnader dra bort 
intäkter. Differensen ska sedan omedelbart redovisas som en förlust. 

3.3 IAS 18 Intäkter 
 
Som tidigare nämnts utgör intäkter ofta den största posten i ett företags finansiella 
rapportering, vilket medför att det också har en central del i rapporteringen (Wüstemann & 
Kierzek 2005, s. 69). Om man vill studera ett företag och dess utveckling över tid är det ofta 
intäktsposten som är av stort intresse. Intäktsposten är ofta förknippad med bedömningar och 
har således också kopplats samman med redovisningsskandaler.  
 
Det finns framförallt två centrala frågeställningar att ställa i samband med intäktsredovisning 
vilka är: när i tiden en intäkt ska redovisas samt till vilket belopp en intäkt ska tas upp (Lubbe 
& Milligan 2006, s. 13). Avgörandet har att göra med när en prestation kan anses vara utförd 
(IAS 18 pp. 14-19). Detta kan variera både mellan branscher och inom samma företag, 
beroende på typ av transaktion. Återkommande i standarden är också att en intäkt ska 
redovisas först när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med en intäktspost sannolikt 



 

 17 

kommer att tillföra företaget, samt att posten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 18 p. 
14, p. 20 och p. 29). I en del fall kan en transaktion inte anses vara sannolik att inträffa innan 
ett företag har fått betalt, varför företaget då ska vänta med att ta upp intäkten i redovisning 
tills så sker (IAS 18 p. 18, p. 22 och p. 34). Tillförlitligt enligt standarden har att göra med att 
det ska vara möjligt att uppskatta en intäkts värde på ett tillförlitligt sätt. Så länge det inte är 
möjligt att uppskatta beloppet på en intäkt på ett tillförlitligt sätt ska en intäkt inte redovisas 
(IAS 18 p. 18, p. 22 och p. 34).  Denna komplexitet redogörs i följande scenario: Om en affär 
säljer en vara direkt över disk, mot kontant betalning, uppstår vanligen en intäkt direkt vid 
försäljningstillfället eftersom affärens prestation efter försäljningen, och därmed leveransen 
anses vara slutförd (IAS 18 p. 14). Om en försäljning däremot sker på samma sätt, men där 
kunden även betalar för installation av en vara, kvarstår en prestation för företaget (IAS 18 p. 
16). Själva inkomsten har tillfallit företaget vid försäljningstillfället (på samma sätt som vid 
första scenariot) men hela ”affären” är ännu inte slutförd eftersom det fortfarande kvarstår en 
prestation i form av installationen för företagets del. Till dess att prestationen är utförd anses 
risker och förmåner i samband med varan tillhöra företaget och en intäkt ska därmed inte 
redovisas innan prestationen är slutförd (IAS 18 p. 17).  
 
När tidpunkten har fastställts för när en intäkt ska redovisas kommer nästa frågeställning, till 
vilket belopp som intäkten ska redovisas (IAS 18 pp. 9-11; Lubbe & Milligan 2006, s. 13). 
Som i tidigare exempel uppstår inte problemet vid första scenariot eftersom kontanter då 
överförs vid försäljningstillfället. Däremot kan svårigheter med bestämmande av beloppets 
storlek uppstå då en vara eller tjänst byts mot en annan vara eller tjänst, eftersom det då inte är 
självklart till vilket värde bytet motsvarar (IAS 18 p. 12; Lubbe & Milligan 2006, s. 13). 
Problemet kan även uppstå vid långtidsprojekt då avtal kan ha slutits som innebär att 
betalning för en prestation kan ske långt efter (flera år) att prestationen är fullföljd. I sådana 
fall behövs beslut tas om till vilket värde, nominellt eller diskonterat värde, intäkten ska tas 
upp (IAS 18 p. 11). 
 
IAS 18 p. 1 delar in intäkter i tre typer av transaktioner och händelser: 
• Försäljning av varor 
• Utförande av tjänsteuppdrag 
• Annans utnyttjande av ett företags tillgångar, som ger upphov till ränta, royalty eller 

utdelning. 
 
Enligt samtliga typer av transaktioner ska en intäkt värderas till verkligt värde av det som 
företaget erhåller av motparten (IAS 18 pp. 9-10). 

3.3.1 Försäljning av varor 
 
De villkor som behöver vara uppfyllda för att en intäkt av sålda varor ska tas upp i 
redovisningen anges i IAS 18 p. 14. Ur villkoren går det att utläsa att realisationsprincipen är 
central för när en intäkt ska redovisas i resultaträkningen. Innebörden av realisationsprincipen 
är att man ser en försäljning som en avgörande händelse samt att en intäkt vanligen redovisas 
när en vara har sålts (Smith 2006, ss. 79-81). Stor vikt läggs också vad gäller tidpunkten för 
överföring av betydande risker och förmåner mellan säljare och köpare (IAS 18 p. 14 a). En 
av svårigheterna med intäktsredovisning av försäljning av varor är att avgöra när i tiden 
väsentliga risker och förmåner anses vara överförda mellan köpare och säljare (IAS 18 pp. 16-
17). För att kunna bedöma när en intäkt ska redovisas behövs en granskning av 
omständigheterna kring transaktionen göras eftersom dessa har betydelse för tidpunkten (IAS 
18 p. 15). Omständigheterna kan gälla såväl civilrättsliga skillnader mellan länder om det rör 
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sig om ett internationellt köp. I detta fall kan risker och förmåner inte anses ha överförts till 
köparen om det återstår en prestation från säljarens sida som är av betydelse för transaktionen 
(IAS 18 p.16 och p. 18). 

3.3.2 Utförande av tjänsteuppdrag 
 
När det ekonomiska utfallet av ett tjänsteuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska den 
inkomst som är hänförlig till uppdraget redovisas som en intäkt genom hänvisning till 
färdigställandegraden vid rapportperiodens slut enligt IAS 18 p. 20. Under rubriken 3.2 IAS 
11 Entreprenadavtal ger vi en mer omfattande beskrivning och tar upp detta mer ingående. 

3.3.3 Ränta, royalty och utdelning 
 
Den tredje typen av en transaktion eller händelse som definieras i IAS 18 är ersättning i form 
av ränta, royalty och utdelning på grund av annans användning av ett företags tillgångar enligt 
IAS 18 p. 29 och 34. Även här är det av stor vikt att de ekonomiska fördelarna sannolikt 
kommer att tillfalla företaget, samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 18 
p. 29). En utdelning ska enligt standarden ske när aktieägarens rätt att erhålla betalning har 
fastställts (IAS 18 p. 29 c). Förutsatt grundvalen om sannolikhet och tillförlitlighet uppfylls, 
ska en intäkt av detta slag redovisas enligt de grunder som anges i IAS 18 p. 30. 

3.4 IFRS 15 
 
Intäkter ger ett indikationsinstrument som används av investerare och andra intressenter för 
att bedöma ett företags prestationer och dess framtidsutsikter vilket även innebär att 
redovisning av intäkter blir en av de viktigaste utmaningarna för ett företag (Jones & Pagach 
2013, s. 30). Redan år 2002 kom IASB och FASB överens om en konvergens för 
intäktsredovisning där samarbetet inledningsvis fokuserade på att mäta de 
prestationsåtaganden som uppstår från intäktstransaktioner när företag använder sig av 
verkligt värde. Fokus skiftade senare över till att istället använda sig av transaktionspriser 
(Jones & Pagach 2013, s. 30). I juni år 2010 släppte IASB och FASB ett första gemensamma 
utkast av standarden IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. IFRS 15 syftade till att 
förbättra den befintliga intäktsredovisningen samt eliminera inkonsekvenser och svagheter. 
Efter att det inkommit ett antal remissvar på utkastet gavs det ytterligare ut ett Exposure Draft 
i november år 2011 (Jones & Pagach 2013, s. 30). Grundprincipen var densamma som i det 
första utkastet men det skedde en del förtydliganden och ändringar. Nedanstående 
redogörelser grundar sig på utkastet från november 2011 (Brink 2013, s. 16). IFRS 15 är på 
närmare 90 sidor och till denna kommer också ett så kallat ”Clarifications to IFRS 15” på 
dryga 80 sidor där det ges illustrativa exempel för att underlätta tillämpningen av standarden. 
 
Den nya standarden är mycket upplysningstung och består av en femstegsmodell (Jones & 
Pagach 2013, s. 34). Syftet med upplysningarna är att användare av standarden ska ha 
tillräckligt med information för att förstå omständigheter, belopp, tidpunkter och eventuella 
osäkerheter som är förknippade med redovisade intäkter (IFRS 15 p. 110). Standarden 
kommer medföra en omfattad principbaserad intäktsredovisning. Den ska skapa en enda 
intäktsredovisningsstandard som ska kunna användas på alla slags kundkontrakt, både under 
US GAAP och under IFRS (Jones & Pagach 2013, s. 30). Målet med den nya standarden är 
att den ska kunna användas inom samtliga industrier, gränser och kapitalmarknader samt 
skapa en ökad jämförbarhet av finansiell information (Brink 2013, s. 16). För många företag 
kommer tillämpning av IFRS 15 att innebära krav på ändrade system, processer, kontroller 
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och informationssamling. Med detta i åtanke beslutade styrelsen att skjuta fram 
ikraftträdandet i syfte att ge företag ytterligare tid att göra de nödvändiga förändringar som 
krävs (Berchowitz & Whitehead 2014, s. 27; Jones & Pagach 2013, s. 31). 
 
Något som skiljer sig mellan IFRS 15 från den nuvarande standarden är hur 
intäktsredovisning för licenser (immateriell rättigheter) och dess överlåtande kommer 
behandlas (Anjou 2014, s. 5). Intäktsredovisning för licenser kommer i IFRS 15 behandlas i 
det sista steget i femstegmodellen, som standarden använder sig av. IFRS 15 gör en 
uppdelning mellan två typer av licenser nämligen ”right to use ” och ”right to access” (IFRS 
15 p. B56).  Vad som är en immateriell tillgång kan utläsas av IFRS 15 p. B52.  Beroende på 
vilken av dessa två ett företag har så kommer intäktsredovisning ske vid en tidpunkt eller över 
tid. För att bestämma vilket av dessa två licenser företaget ska redovisa testar man innebörden 
av licensen mot tre kriterier som framgår av IFRS 15 p. B58. Om alla tre uppfyller ska 
licensen redovisas över tid och om de inte uppfylls ska licensen redovisas vid en tidpunkt 
(IFRS 15 pp. B60-61). 
 
Med den nya standarden kan redovisning av intäkter komma att ske vid en annan tidpunkt då 
det nu sätts andra krav än tidigare. Kriterierna som återfinns i IFRS 15 för när en intäkt ska 
redovisas skiljer sig från nuvarande metod, successiv vinstavräkning i IAS 11, vilket kommer 
leda till att intäkter redovisas vid en annan tidpunkt (Anjou 2014, s. 4). 

3.4.1 Ikraftträdelse 
 
Standarden är i dagsläget tänkt att träda ikraft 1 januari 2018 och ska tillämpas av företag med 
retroaktiv verkan (IFRS 2016).  Ett tidigt antagande av standarden är förbjudet under US 
GAAPs regelverk men enligt IASB är det tillåtet med en tidigare tillämpning av standarden. 
Detta beslut beror i hög grad på konstituerande respons om praktiska svårigheter som uppstår 
vid tillämpningen av intäktsstandarden till befintliga krav under IFRS (Jones & Pagach 2013, 
s. 31). Inför implementeringen av standarden har IASB upprättat bestämmelser om ett fåtal 
frivilliga regler som ska underlätta implementeringen från fullständig retroaktivitet. IASB 
erbjuder således två metoder: fullständig retroaktivitet och en begränsad retroaktivitet (Anjou 
2014, s. 6). 

3.4.2 Sammanfattning av femstegsmodellen 
 
Huvudregeln i IFRS 15 är att intäktsredovisning ska skildra överföring av varor eller tjänster 
till en kund i den mängd som avspeglar ersättningen på dessa varor eller tjänster (IFRS 15 p. 
IN7).  Huvudregeln innefattas även av att intäktsredovisning ses från ett avtalsperspektiv. 
Detta innebär att en säljare ingår ett avtal med en kund där säljaren har rättighet att få 
ersättning från kunden, samtidigt som en skyldighet att överföra varor eller tjänster till 
kunden, ett så kallat prestationsåtagande, uppstår hos säljaren (Five steps to recognizing 
revenue 2014, s. 45). Standardens fem steg kommer beskrivas mer i detalj nedan men i figur 
3.4.2.1 nedan följer en överblick av de olika stegen i modellen. 
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Figur 3.4.2.1 Sammanställning av femstegsmodellen 
 
Inledningsvis värderas rättigheter och skyldigheter till samma belopp, vilket resulterar i att 
ingen intäkt recogniseras i början av ett kontrakt. När en säljare överför varor eller tjänster till 
en kund så att prestationsåtagandet uppfylls kommer redovisning av intäkten ske (Jones & 
Pagach 2013, s. 31). Det avtalsbaserade tillvägagångssättet i standarden anses kunna hjälpa 
med verksamhetscykeln och resulterar i en mer konsekvent intäktsredovisning. För att uppnå 
detta har en femstegsmodell upprättats som framgår av figur 3.4.2.1 ovan (Jones & Pagach 
2013, s. 31). En märkbar skillnad mellan den nya standarden jämfört med nuvarande standard 
är att IFRS 15 inte fokuserar lika mycket på risker och förmåner som IAS 11, utan istället har 
ett större fokus på kontroll (Anjou 2014, s. 2). Vid redovisning enligt IFRS 15 är det 
överföringen av kontroll som framkallar redovisning av en intäkt och inte överföringen av 
risker och förmåner som nuvarande standard fokuserar på. Ett företag kommer behöva stå fast 
vid de prestationsåtaganden som identifieras i steg 2 genom resterande steg i 
femstegssmodellen. Steg 2, 3 och 4 i modellen hänger ihop genom att det som ett företag 
kommer fram till i steg 3 kommer påverka vilken andel i priset (i steg 3) som tilldelas detta 
åtagande (i steg 4) och senare vilka åtagande som ett företag överför kontrollen vid för att sen 
redovisa en intäkt (Anjou 2014, s. 3). 

3.4.3 Femstegsmodellen 
 
Steg 1- Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt definieras som "en överenskommelse mellan två eller flera parter som medför 
genomförbara rättigheter och skyldigheter" (IFRS 15 p. 10). Kontrakt är ofta skriftligt, men de 
kan också vara muntligt eller underförstått genom affärspraxis. Det är viktigt att avtalet har ett 
affärsmässigt innehåll, att det innehåller betalningsvillkor, att det innehåller rättigheter och 
skyldigheter för parterna och att båda parter är införstådda med avtalsvillkoren (IFRS 15 p. 9 
a-e). Flera kontrakt kan slås ihop och redovisas som ett kontrakt när minst ett av kriterierna 
IFRS 15 p. 17 a-c uppfylls. Om förutsättningarna i ett kontrakt ändras kan detta i vissa fall 
innebära att det ska ses som ett nytt kontrakt (IFRS 15 p. 18). Villkoren för ändringar i ett 
kontrakt framgår av IFRS 15 p. 20.  Något som är värt att notera är att det måste vara 
sannolikt att ett företag kommer få betalt för den vara eller tjänst de utlovat att överföra för att 
en intäkt ska kunna ske. En kunds betalningsförmåga har således en påverkan och om det inte 
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är sannolikt att en kund kommer betala kommer inga intäkter att redovisas och kontraktet 
hamnar utanför standardens tillämpningsområde (IFRS 15 p. 9 e). 
 
Steg 2- Identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet 
I modellens andra steg, måste en säljare identifiera de separata prestationsåtagandena som 
föreligger i kontraktet (Jones & Pagach 2013, s. 31). Ett prestationsåtagande definieras som 
”en förpliktelse, ett löfte, i ett kontrakt att överföra en vara eller tjänst till en kund i utbyte mot 
ersättning” (Anjou 2014, s. 3). Ett prestationsåtagande kan även vara ett paket av integrerade 
varor och tjänster (IFRS 15 p. 22). En sådan förpliktelse eller löfte kan både vara uttryckligen 
(explicit) eller underförstått (implicit) och behöver inte vara rättsligt bindande (Jones & 
Pagach 2013, s. 31).  Ett exempel på detta är att många företag idag erbjuder 
kundlojalitetsprogram som juridiskt sett kan avbrytas när som helst.  Detta företag skulle då 
anses ha ett prestationsåtagande i samband med detta lojalitetprogram (Jones & Pagach 2013, 
s. 31). 
 
Enligt IFRS 15 p. 22 ska en vara eller tjänst redovisas som separata prestationsåtaganden om 
de är urskiljbara. Detta innebär att ett kontrakt därmed kan komma att bestå av flera 
åtaganden vilket förväntas bli ett svårt moment att behandla praktiken med den nya 
standarden (Anjou 2014, s. 3.). Av IFRS 15 p. 27 a-b kan det utläsas att en vara eller tjänst 
klassificeras som urskiljbar om följande två kriterier uppfylls:  
 

a) En kund kan tillgodogöra sig nyttan av en vara eller tjänst, antingen separat eller 
tillsammans med lättillgängliga resurser, 
b) Ett företags löfte om att överföra en vara eller tjänst till kunden går att särskilja från 
andra löften som utgivits i kontraktet. 
         (IFRS 15 p. 27 a-b) 

 
Om kriterierna inte uppfylls enligt IFRS 15 p. 27 a-b kommer uppdraget istället att 
klassificeras som ett enda prestationsåtagande. 
 
Steg 3- Fastställande av transaktionspriset 
Den ersättning ett företag förväntar sig ha rätt att erhålla i utbyte mot att de överför varor eller 
tjänster till en kund utgörs av transaktionspriset (IFRS 15 pp. 46- 47). Transaktionspriset 
utgörs ofta av en fast ersättning men kan även förekomma i andra former så som rörlig 
ersättning eller icke monetär ersättning (IFRS 15 p. 48). Om det är så att en fast ersättning inte 
tillämpas, måste företaget i fråga fastställa ersättningens storlek i enighet med IFRS 15 p. 50. 
Om en rörlig ersättning finns avtalad i ett kontrakt ska detta fastställas genom att tillämpa en 
av de två metoderna som framgår av IFRS 15 p. 53. Transaktionspriset inkluderar inte en 
kunds kreditvärdighet och ska därmed inte justeras för denna (Jones & Pagach 2013, s. 32). 
 
I IAS 18 finns kriteriet att det ska vara sannolikt att få betalt för en vara eller tjänst för att en 
intäkt ska redovisas (IAS 18 p. 14). Denna tröskel fanns inte med i första utkastet till IFRS 15 
vilket skapade en rädsla för att osäkra intäkter skulle komma att redovisas. Detta gav upphov 
till kritik i remissvaren till IASB som åtgärdade detta genom att lägga in en begränsningsregel 
(IFRS 15 pp. 56-57). Begränsningsregeln innebär att rörliga ersättningar endast får redovisas 
som intäkt till den del som överstiger tröskeln hög sannolikhet att inte en väsentlig del av 
intäkterna i ett kontrakt kommer behöva återföras i framtiden (IFRS 15 pp. 56-57). För att 
fastställa val av metod och för att kunna göra denna bedömning använder sig företag av 
tidigare prognoser och/eller erfarenheter. 
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Steg 4- Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena 
Detta steg i modellen går ut på att fördela det fastställda transaktionspriset på de 
prestationsåtaganden som föreligger i kontraktet i proportion till deras relativa fristående 
försäljningspriser (IFRS 15 p. 73). Vad som anses vara ett fristående försäljningspris beskrivs 
i standarden vara det pris till vilket ett företag kan sälja en utlovad vara eller tjänst separat till 
en kund (IFRS 15 p. 77). Det tydligaste exemplet på ett fristående försäljningspris är det 
observerbara priset på en vara eller tjänst som ett företag säljer separat under liknande 
omständigheter och med liknande kunder (IFRS 15 p. 77). En prislista för en vara eller tjänst 
kan vara det fristående försäljningspriset. Enligt IFRS 15 p. 78 ska ett företag uppskatta de 
fristående priser om dessa inte finns tillgängliga och standarden hänvisar till följande tre 
uppskattningsberäkningar som kan utläsas av IFRS 15 p. 79: 
 

• Justerat uppskattat marknadspris 
• Förväntad kostnad plus rimlig marginal 
• Residualmetoden (under förutsättningarna i IFRS 15 p. 79 c uppfylls) 

 
Steg 5- Redovisa intäkten när respektive prestationsåtgärd uppfylls 
Ett företag ska redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande är uppfyllt, det vill säga när en 
vara eller tjänst är överförd till kund (IFRS 15 p. 31).  Av standarden går det att utläsa att en 
tillgång (vara eller tjänst) anses vara överförd då kontrollen av denna är överförd till kunden 
(IFRS 15 p. 31). Standarden ger vägledning i vad som menas med kontroll och är inte 
detsamma som överföring av risker och förmåner som kan läsas i IFRS 15 pp. 31-34 och p. 
38. Överföring av kontroll innefattas av när en kund kan ta en vara eller tjänst i bruk och fullt 
ut nyttja dess fördelar. Kontroll innefattas även av förmågan att hindra andra från att bruka 
varan eller tjänsten (IFRS 15 p. 33). 
 
Vid ingången av ett kontrakt ska det beslutas huruvida ett prestationsåtagande uppfylls vid en 
tidpunkt eller över en tidsperiod (IFRS 15 p. 32). För att besluta om ett prestationsåtagande 
uppfylls vid en tidpunkt eller över en tidsperiod testar man mot tre kriterier där det räcker att 
ett av kriterierna uppfylls för att redovisa över en tidsperiod. I annat fall redovisas 
prestationsåtagandena vid en tidpunkt. Nedan följer de tre kriterierna: 
 

a) Kunden kan bruka varan eller tjänsten samtidigt som den tillhandahålls av 
företaget. 

b) Företaget skapar eller förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar över. 
c) Företagets prestationer skapar inte en tillgång som har en alternativ nytta för 

företaget och företaget har rätt till ersättning för hittills nedlagda utgifter. 
 
(IFRS 15 p. 35 a-c) 

 
Standarden ger vägledning i vad en alternativ nytta innebär i IFRS 15 p. 36.  
 
Om ett företag uppfyller kriterierna för att redovisa en intäkt över en tidsperiod och därmed 
använda sig av färdigställandegraden finns det två metoder att tillgå (IFRS 15 p. 41). De två 
metoderna benämns outputmetoden och inputmetoden. Outputmetoden lämpar sig väl när en 
bedömning av uppnått resultat ska göras. Metoden är således användbar när direkta mätningar 
av outputen kan göras där ett exempel kan vara antal milstolpar i ett projekt som uppnåtts, 
vilket i sin tur får effekt på resultatet. Inputmetoden recogniserar intäkter på basis av att kolla 
på hur väl ett företag uppnår de prestationsåtaganden de åtagit sig. Exempel på detta kan vara 
hur många arbetstimmar eller kostnader som har förbrukats vid en rapportperiods slut. När ett 
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företag har möjlighet att fastställa ett uppdrags totala inkomst, totala utgifter och olika 
perioders utgifter kommer inputmetoden att tillämpas (IFRS 15 p. B18).  
 
Om ett företag istället innefattas av att överlåta nyttjanderätten av en immateriell tillgång, där 
exempelvis licenser ingår, ska stegen i IFRS 15 p. B56 istället tillämpas. Vad som anses vara 
en immateriell tillgång framgår i IFRS 15 p. B52. En uppdelning av två olika licenser görs där 
den ena är ”right to access” och den andra är ”right to use” (IFRS 15 p. B56). Beroende på 
vilken av dessa två som licensen innefattas av att vara, kommer intäktsredovisningen ske över 
tid eller vid en tidpunkt (IFRS 15 p. B58 & pp. B60-61). 
 
Licensen är ”right to access” när samtliga kriterier i IFRS 15 p. B58 a-c uppfylls. En sådan 
immateriell tillgång redovisas över en tidsperiod (IFRS 15 p. B60). Ett exempel på en licens 
som innefattas av att vara en ”right to access” är en licens för att nyttja ett filmbibliotek där 
filmerna löpande byts ut och uppdateras under licensperioden (Anjou 2014, s. 5). Om 
kriterierna i IFRS 15 p. B58 a-c inte uppfylls är licensen en ”right to use” som istället kommer 
redovisas vid en tidpunkt (IFRS 15 p. B61). I exemplet ovan kommer licensen utgöras av en 
licens för att nyttja ett filmbibliotek där filmerna fastställs vid licensperiodens början. 
Filmbibliotekets filmer kommer då inte kunna bytas ut eller uppdateras under licensperioden 
(Anjou 2014, s. 5). 

3.5 AB 04 
 
Gällande entreprenadrättens område saknas det till stora delar lagregleringar, bortsett från 
konsumenttjänst lagen. En av anledningarna till detta är att marknaden har reglerats av 
gemensamt framtagna bestämmelser som har tillämpats och fungerat och därmed har det inte 
ansetts vara nödvändigt med ytterligare lagreglering (Rådberg 2011, s. 7). Idag existerar ett så 
kallat standardavtal som benämns Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och 
Installationsentreprenader (AB 04). Detta avtal framställdes år 2004 av Byggandets 
Kontraktskommitté (BKK) som representeras av olika verksamma aktörer inom byggsektorn 
(AB 04, s. 1). Standardavtalet reglerar bland annat områden gällande ersättning, 
betalningsplan, reglering kring slutbesiktning samt garantitider vid ett avtal (AB 04 4 kap p. 7, 
6 kap p. 12-17 och p. 19 och 7 kap p. 12). 

3.6 Verktygslådan 
 
I följande avsnitt kommer vi att gå igenom det som vi valt att benämna verktygslådan. 
Innehållet i verktygslådan är en genomgång av sambandet mellan inkomstskatt och 
redovisning, utdelning, nyckeltal och intressentteorin. Vad som ingår i verktygslådan kommer 
ligga till grund för våra typfall som presenteras i kapitel fyra.  

3.6.1 Samband mellan inkomstskatt och redovisning 

3.6.1.1 Anglosaxisk kontra kontinental redovisning 
 
De industrialiserade länderna kategoriseras mellan två olika redovisningsprinciper, nämligen 
den kontinentala respektive den anglosaxiska traditionen (Smith 2006, s. 67). De två 
traditionernas skillnader har sin grund i olika civilrättsliga traditioner där den kontinentala 
traditionen har sitt ursprung i romersk rätt där civilrättsliga regler är baserade på nedskrivna 
lagar (Smith 2006, s. 67). Detta innebär att förarbeten till lagtexter har en liten betydelse och 
att man i lagen avser kunna reglera de flesta tänkbara fall (Johansson 2010, s. 51). Den 
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anglosaxiska traditionen baseras, till skillnad från den kontinentala, i mindre utsträckning på 
nedskrivna lagar och fokuserar istället på sedvanerätt som kompletterats med prejudikat i 
domstolar (Johansson 2010 s. 51; Smith 2006, s. 68). Nobes (1998 s. 181) anser att man till 
den kontinentala redovisningstraditionen kan räkna Frankrike, Tyskland, Holland och Japan. 
Länder som Storbritannien, Irland, Holland, USA samt de brittiska samväldesländerna 
omfattas istället av den anglosaxiska traditionen (Smith 2006, s. 67). 
 
Tyskland och Storbritannien är de två länder inom Europeiska Unionen vars 
redovisningstraditioner står i störst kontrast till varandra. Den anglosaxiska 
redovisningstraditionen kännetecknas av ett aktieägarperspektiv, omfattande upplysningar, 
separata skatteregler, substance over form samt professionell vägledning (Blake, Akerfeldt, 
Fortes & Gowthorpe 1997, s. 85). De kontinentala redovisningstraditionerna kännetecknas 
istället av ett borgenärsorienterat synsätt, mindre upplysningar, form over substance och är 
skattedominerat med statliga regler (Blake et al. 1997, s. 85). Den största skillnaden som 
åligger Tyskland och Storbritannien är att Storbritanniens redovisningstraditioner har 
utvecklats skiljt från skatteregler medan Tysklands redovisningstraditioner har utvecklats i 
linje med de skattemässiga reglerna (Blake et al. 1997, s. 86). 
 
Sverige särskiljer sig gentemot många andra länder vilket beror på att de både har lånat delar 
av den kontinentala och den anglosaxiska redovisningstraditionen. År 1928 tog sig den 
kommunala inkomstskattelagen sin början som skapade länken mellan skatt och redovisning 
(Blake et al. 1997, s. 87). I dagens Sverige råder det ett starkt samband mellan redovisning 
och beskattning eftersom redovisningen ska kunna ligga till grund för beskattningen utan 
större korrigering. Sambandet gör sig främst gällande i periodiseringsfrågor, men även i vissa 
värderingsfrågor (IAS-utredningen 2003, s. 81). De första redovisningsprofessorerna i Sverige 
var antingen från Tyskland eller hade utbildats i Tyskland vilket medförde denna koppling 
mellan redovisning och beskattning. Kontroversen med de två skilda synsätten som Sverige 
använder sig av, menar vissa, kan ställa till besvär för den internationella harmoniseringen av 
redovisningspraxis på grund av skattefaktorer (Blake et al. 1997, s. 90). 
 
Statens offentliga utredningar nämner för-och nackdelar med sambandet mellan beskattning 
och redovisning, där några nackdelar innefattas av att ge företag incitament att medvetet 
underskatta sitt resultat (IAS-utredningen 2003, s. 83). En annan negativ aspekt av sambandet 
kan vara konsekvensen för vinstutdelning som kan leda till en inlåsningseffekt på 
utdelningsbara medel. Detta då att ett aktiebolag sänker utdelningsmöjligheterna genom att 
hålla ner sitt resultat (IAS-utredningen 2003, s. 83). Fördelarna med sambandet yttrar sig 
genom att det blir enklare för företag när årsbokslutet kan ligga till grund för beskattning utan 
några större korrigeringar (IAS-utredningen 2003, s. 82). 

3.6.1.2 Inkomstskattelagen 
 
Som huvudregel i inkomstskattelagen (IL) gäller att det skattemässiga resultatet ska beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder (IL 14 p. 2). Detta benämns som det materiella sambandet 
där redovisningsreglerna blir styrande för hur beskattning ska ske (IAS-utredningen 2003, s. 
81). Bokföringsmässiga grunder saknar en civilrättslig motsvarighet i lagstiftning och är ett 
skatterättsligt begrepp. Vad bokföringsmässiga grunder innefattas av framgår av IL 14 p. 2 2st 
där det står beskrivit att inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter ska dras av som 
kostnader det beskattningsår de är hänförliga till. Det finns dock undantag från huvudregeln 
beträffande vissa transaktioner då det finns särskilda skatteregler. Det föreligger då inget 
samband mellan skatt och redovisning och skattereglerna blir då styrande (IAS-utredningen 
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2003 s. 81). Det formella sambandet innebär att skattelagstiftningen kräver att vissa avdrag 
görs i räkenskaperna för att avdrag ska medges i taxeringen. Det kan även innefattas av att 
samma värdering av tillgångar ska ligga till grund vid redovisning som vid beskattning för att 
godtas skattemässigt (IAS-utredningen 2003, s. 81). 

3.6.1.3 Rättsfall 
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har uppmärksammats i flera avseenden. Ett 
antal rättsfall har aktualiserats där frågan om sambandet mellan redovisning och beskattning 
även blivit fall för domstol. Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1998 ref 18 handlar om 
periodisering av pågående arbeten och skattekonsekvenserna av att använda successiv 
vinstavräkning i årsredovisningen i byggbranschen. Domslutet löd att successiv 
vinstavräkning inte stod i strid med reglerna om pågående arbeten i dåvarande 
Kommunalskattelagen (KL)4 och Regeringsrätten (RR) ansåg därmed den bokföringsmässiga 
redovisningen skulle ligga till grund för beskattningen som IL 14 p. 2 föreskriver. 
 
RÅ 1999 ref 32 fall handlade om periodiseringar av intäkter från fleråriga projekt. Detta mål 
kallades även Key Code-målet som behandlade periodisering av inkomster med anknytning 
till tjänsteavtal och hur detta ska ske om det sträcker sig över mer än ett räkenskapsår. 
Domslutet löd att periodiseringen ska följa god redovisningssed när det inte finns särskilda 
skattemässiga periodiseringsregler. Målet dömdes därmed i enighet med IL 14 p. 2. 

3.6.2 Utdelning 
 
Sannolikheten för att ett företag ska betala utdelning ökar med företagets lönsamhet och 
minskar med ett företags skuldnivå samt förekomsten av höga framtida tillväxtmöjligheter 
(Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). Lönsamma aktiebolag delar således vanligtvis ut en 
del av sin vinst till aktieägare. Inför varje årsstämma lämnar styrelsen förslag på utdelningens 
storlek (ABL 18 kap. p. 4). Förslaget från styrelsen har stor betydelse eftersom beslutet 
påverkar både ett företags investeringsmöjligheter samt kapitalstruktur. Det slutliga beslutet 
om vinstutdelning och dess storlek fattas sedan av ett företags bolagsstämma (ABL 18 kap. p. 
1).  
 
Aktiebolagens 17:e kapitel behandlar tre typer av värdeöverföringar där en av dem är 
vinstutdelning (ABL 17 kap p. 1). En utdelning av ett företags vinst sker av det fria egna 
kapitalet hos ett företag som ökar genom årets resultat. Det finns dock ett skydd för 
värdeöverföring från ett företag, en så kallad beloppsspärr som framgår av ABL 17 kap. p. 3. 
Beloppsspärren innebär att ett företag inte tillåts göra värdeöverföringar om det inte finns full 
täckning för företagets bundna egna kapital direkt efter genomförbar överföring. Utöver 
beloppsspärren finns även en så kallad försiktighetsregel i 17 kap p. 3. ABL. Innebörden av 
denna regel är att en värdeöverföring endast är tillåten upp till det belopp som är försvarligt, 
oavsett vilket resultat som tillämpningen av beloppsspärren resulterar i. 
 
Det finns olika utdelningspolicys som företag kan välja att tillämpa och det råder skilda 
meningar angående vilken typ av utdelningspolicy ett företag bör välja (Baker, Powell & Viet 
2002 s. 241). Val av utdelningspolicy är också relevant för värdet på ett företag, eftersom det 
bland annat kan minska överinvesteringsproblem (Baker, Powell & Viet 2002, s. 243). Frågan 
är relevant eftersom effekten av val inte bara påverkar ett företags anställda utan även dess 
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investerare (Miller & Modigliani 1961, s. 411). Faktorer såsom ålder, inkomst och 
arbetssituation har visat sig vara faktorer som påverkar en investerares utdelningspreferenser 
(Graham & Kumar 2006 ss. 1332-1333).  
 
Lintner (1956, s. 99) menar att en utjämning av utdelning visar på ett företags försiktighet 
eftersom företag då väljer att inte förändra utdelningsnivån kortsiktigt.  Lintners 
utjämningsteori innebär en utjämning av utdelningsnivån genom att utdelningen ska följa ett 
företags långsiktiga vinstnivåer (Lintner 1956, s. 99). Andra förespråkare såsom 
Miller och Modigliani (1961, s. 414) menar, till skillnad från Lintner (1956), att ett företags 
utdelningspolicy borde vara underordnad ett företags investeringspolicy. Motiveringen lyder 
att de anser att det enbart är själva investeringsbeslutet som är värdeskapande för ett företag 
och deras aktieägare.  
 
Enligt DeAngelo, DeAngelo och Stuz (2006 s. 250) kan beslut gällande utdelning ha att göra 
med ett företags livscykel och vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig i. I det tidiga 
stadiet, så kallat tillväxtfasen, används stora delar av ett företags kapital vanligtvis till 
investeringar. När ett företag sedan kommer in i mognadsfasen, där tillväxten vanligtvis avtar 
och således även investeringsmöjligheterna, innebär detta att ett större antal företag i denna 
fas ger utdelning. Det är även så att källan till ett företags likvida medel påverkar ett beslut 
gällande utdelning (DeAngelo, DeAngelo & Stuz 2006 s. 228).  
 
Oavsett utdelningspolicy kan en av anledningarna till varför ett företag väljer att öka eller att  
inte öka utdelningen från ett år till ett annat, ha att göra med vilka signaler som storleken på 
utdelning ger marknaden (Deshmukh 2003, s. 352). Företag vill vanligtvis undvika att sända 
signaler som kan misstolkas vilket innebär att det idag är vanligt att kortsiktiga fluktuationer i 
ett företags kassaflöde inte påverkar företagets storlek på utdelning från ett år till ett annat år 
(Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). På längre sikt är dock högre vinster associerade med 
högre utdelning (Deshmukh 2003, s. 352). 

3.7 Nyckeltal 

3.7.1 Bakgrund till nyckeltalens användning 
 
Nyckeltal används till att analysera ett företags verksamhet och framtidsplaner, men även för 
att granska ett företags utvecklingstrender (Baker 2015, s. 224). En företagsledning antas 
formulera både kortsiktiga och långsiktiga lönsamhetsmål samt olika finansiella mål för ett 
företag (Johansson & Runsten 2005, s. 11). De finansiella mål som ett företag sätter upp 
handlar om relationen mellan eget kapital och skulder, det vill säga företagets kapitalstruktur 
där bland annat soliditetmått eller skuldsättningsgraden är vanligt förekommande. När det 
kommer till de olika lönsamhetsmåtten brukar en variation av räntabilitetsmått användas med 
ett utnyttjande av redovisningsbaserade resultat- och kapitalmått (Johansson & Runsten 2005, 
s. 11).  
 
Nyckeltal och dess användningsområden utvecklades under 1960-talet och hade fram till dess 
främst använts för att granska ett företags kreditvärdighet (Beaver 1966, s. 71). Idag används 
nyckeltal inte enbart av ett företags ledning och dess anställda utan även av flera andra 
intressenter där vi bland annat finner kreditgivare och investerare för att kunna följa upp 
företagets situation (Beaver 1966, s. 71). Det debatterades flitigt under 1960-talet om 
nyckeltalens användbarhet, där akademiker vill ta bort nyckeltalens funktion då de fann att det 
fanns andra sätt att mäta ett företags prestationer (Altman 1968, s. 589).  
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3.7.2 Räntabilitetsmått och soliditet 
 
Något som ofta innefattas av missförstånd i samhällsdebatten är att ett företags vinst inte är att 
beakta som ett lönsamhetsmått (Johansson och Runsten 2005, s. 13). För att avgöra 
lönsamheten mellan två företag bör istället räntan på eget kapital beaktas. Denna ränta ska 
sedan sättas i relation till storleken av det egna kapitalet för att kunna bedöma om räntan är 
tillfredsställande eller inte.  När vinsten uttrycks i procent av eget kapital, kallas detta 
räntabilitetsmått för räntabilitet på eget kapital (Johansson & Runsten 2005, s. 14). 
Räntabilitet på eget kapital är det mest centrala måttet på lönsamhet sett från ett 
aktieägarperspektiv (Johansson & Runsten 2005, s. 51). 
 
Ett räntabilitetsmått brukar allmänt definieras som förhållandet mellan ett 
redovisningsmässigt resultat och ett redovisningsmässigt kapital (Johansson & Runsten 2005, 
s. 27). En ekvation av detta får utseendet enligt nedan: 
 

Räntabilitet =  Resultat 
  Kapital 

 
Räntabilitet på eget kapital är förhållandet mellan resultatet och det egna kapitalet (Johansson 
& Runsten 2005, s. 30). Ekvationen för uträkning av räntabilitet på eget kapital ser ut på 
följande sätt: 
 

Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter räntekostnader 
               Eget kapital 

 
Till skillnad från ovanstående uträkning kommer vi under empirin i kapitel 4 istället att 
använda oss av resultat före skatt eftersom vi i våra typfall inte kommer ha några 
räntekostnader. Räntabilitet på eget kapital påverkas av ett företags finansieringspolitik 
(Johansson & Runsten 2005, s. 30). Med finansieringspolitik menas hur kapitalstrukturen ser 
ut i ett företag vilket är fördelningen av totalt kapital mellan skulder och eget kapital 
(Johansson & Runsten 2005, s. 30). 
 
Soliditeten visar på förhållandet mellan det egna kapitalet och tillgångar och visar på ett 
företags fortlevnadsförmåga (Johansson & Runsten 2005, s. 11). En beräkning av ett företags 
soliditet görs enligt ekvationen: 
 

Soliditet =     Eget kapital 
 Totala tillgångar 

 
Ett alternativt mått för soliditet är skuldsättningsgraden (Johansson & Runsten 2005, s. 11). 
För att ett företag ska överleva en tillväxtekonomi krävs kapital. Ett företags förmåga att 
överleva en tillväxtfas är baserad på hur väl företaget kan finansiera sin önskade tillväxt 
(Johansson & Runsten 2005, s. 23). Om det sker en tillväxt i ett företags balansräkning i form 
av kundfordringar, lager, anläggningstillgångar och andra tillgångar innebär detta ett ökat 
kapitalbehov av eget kapital om soliditeten inte ska försämras. Om finansiering inte sker via 
eget kapital kommer soliditeten att sjunka och skuldsättningsgraden att öka (Johansson & 
Runsten 2005, s. 23). En relation finns mellan räntabilitetsmått och soliditet där låga 
räntabilitetsmått i kombination med soliditetsförsämring och låg tillväxt långsiktigt kan 
innebära hot mot ett företags fortlevnad (Johansson & Runsten 2005, s. 25).  För att analysera 
ett företags fortlevnadsförmåga kan företagets kassaflöde ge fingervisning om utrymmet för 
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framtida investeringar och en bedömning av företagets lånekapacitet (Johansson & Runsten 
2005, s. 103). Kassaflödet visar på sammankopplingen mellan balansräkningen och 
resultaträkningen och visar på ett företags överlevnadsförmåga på kort sikt (Johansson & 
Runsten 2005, s. 103). Detta jämfört med soliditeten som visar på ett företags 
överlevnadsförmåga på lång sikt (Johansson & Runsten 2005, s. 23). Vi kommer inte gå 
djupare in på kassaflödet och kassaflödesanalyser i vår empiriska del men vill ändå 
uppmärksamma läsaren på att det inte endast räcker med att granska soliditeten för att bedöma 
ett företags fortlevnadsförmåga utan kassaflödet är även av stor betydelse. 

3.7.3 Fallgropar med nyckeltal 
 
Trots den viktiga rollen som finansiella nyckeltal spelar för när företagsledningar ska fatta 
strategiska beslut och vid bedömning av företag, finns en ofullkomlighet i förmågan hos 
redovisningskonventionen att avbilda ekonomin i riskfyllda affärshändelser (Johansson & 
Runsten 2005, s. 147). Detta kan innebära ett hot mot kvalitén hos slutsatserna som görs ifrån 
nyckeltalen och det är därför viktigt att det finns en medvetenhet när finansiella nyckeltal 
används. En slutsats som generellt brukar användas är att ett ”normal bra” företag som är i 
mognadsfasen som kostnadsför mycket satsningar för framtida investeringar ska uppvisa höga 
räntabilitetsnivåer och positiva övervinster (Johansson & Runsten 2005, s. 154).  Det som ska 
tas i åtanke är att när bolag kostnadsför mycket investeringsliknande satsningar kommer inte 
vanliga avkastningskrav kunna användas som referenspunkter för en godkänd prestation 
(Johansson & Runsten 2005, s. 154).  

3.8  Intressentteorin 
 
Intressentteorin sägs ha uppkommit redan på 1930-talet men det var först år 1984 som teorin 
fick sitt riktiga genombrott (Wicks 2014, s. 297). Anledningen till genombrottet menar 
Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 853) främst var Freemans publicering av boken ”Strategic 
Management: A Stakeholder Approach” som utkom samma år. Enligt Ruf, Muralidhar, 
Brown, Janney och Paul (2001, s. 143) bygger intressentteorin på att intressenter ställer krav 
på företag som företagen sedan bör ta hänsyn till, utöver sina egna intressen. En liknande 
beskrivning görs av Hasnas (1998, s. 26) som hävdar att ett företags ledning inte enbart ska 
maximera företagets ekonomiska framgång utan har även skyldighet att säkerställa dess 
överlevnad genom att balansera motstridiga krav från olika intressenter. Clarkson (1995, ss. 
106-107) gör en uppdelning mellan så kallade primära och sekundära intressenter. Primära 
intressenter definieras som sådana intressenter som ett företag inte kan överleva utan, såsom 
investerare, medan sekundära intressenter är sådana som influeras eller påverkas av, 
alternativt som påverkar ett företag men som inte är avgörande för dess fortlevnad, såsom 
media.  
 
Inom teorin finns det flera olika definitioner av vad som anses vara en intressent, där Freeman 
och Reeds (1983, s. 91) definition är en av de bredare; ”En intressent är en grupp eller en 
individ som påverkar, alternativt påverkas av, en organisations målsättningar”. Freeman och 
Reeds synsätt innefattar en mängd olika potentiella intressentgrupper vilket kan innebära 
svårigheter för företagsledningar att tillfredsställa alla de behov som då existerar (Mitchell, 
Agle & Wood 1997, s. 859). Det kan också vara besvärligt för företag att identifiera vilka de 
faktiska intressenterna är (Tse 2011, s. 58). Om det är svårt att identifiera ett företags 
intressenter innebär det också att det kan uppkomma svårigheter med att uppfylla 
intressenternas önskemål.  
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Från början var det främst investerare som var den huvudsakliga intressentgruppen. Detta 
eftersom det då var störst fokus på det ekonomiska bidraget som företaget önskade erhålla, 
och därmed fokuserade företag främst på att tillfredsställda denna intressentgrupp. Det har 
senare skett ett skifte där allt fler intressentgrupper hamnat i fokus. Tse (2011, s. 60) menar att 
ett företags samtliga intressenter idag anses vara väsentliga för företagets framgång och 
fortlevnad. Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 880) tror att intressentteorin idag är nyckeln till 
ett effektivt ledarskap och även nyckeln till en mer omfattande och användbar teori för 
företag. Den tidigare föreställningsramen definierar i p. 9 följande användare och deras 
intressentbehov:  
 
Investerare: Såväl de som tillhandahåller riskkapital som deras rådgivare är intresserade av 
den risk som en investering medför och den avkastning som den ger. De behöver information 
som underlag för beslut om de ska köpa, behålla eller sälja aktier. Aktieägare har dessutom 
intresse av information som hjälper dem att bedöma ett företags förmåga att lämna utdelning. 
 
Anställda: De anställda inom ett företag har ett intresse av arbetsgivarens stabilitet och 
lönsamhet för att själva kunna bedöma företagets förmåga att erbjuda arbetstillfällen, lön och 
pension. 
 
Långivare: Denna intressentgrupp består av banker och andra kreditinstitut som har intresse 
av information som kan hjälpa till vid bedömning vad gäller företags förmåga att betala räntor 
och amorteringar vid förfall. 
 
Leverantörer och andra kreditgivare: Är intresserade av sådan information som gör det 
möjligt, att för dem, bedöma företagets förmåga att få ersättning för sina utestående fordringar 
till företaget. Vanligen har denna intressentgrupp ett intresse av betalningsförmåga på kortare 
sikt jämfört med långivare, såvida de inte är beroende av företaget i fråga att de förblir en stor 
kund.  
 
Kunder: Är intresserade av företags fortlevnadsförmåga. 
 
Statliga myndigheter: Är intresserade av att veta hur resurser utnyttjas. Denna intressentgrupp 
behöver också information för att reglera ett företags verksamhet, fastställa skattepolitik och 
statiska uppgifter. 
 
Samhället i övrigt: Ett företags finansiella rapporter utgör en informationskälla för samhället 
genom att de lämnar ut information om trender, företagets ekonomiska förhållanden samt 
verksamhetsinriktning. 
 
I den reviderade föreställningsramen har det skett en förändring i definitionen av intressenter 
och deras behov. Syftet med den finansiella rapporteringen definieras i den reviderade 
föreställningsramens p. OB2 och p. OB5 där befintliga och potentiella investerare, långivare 
och andra kreditgivare anses som de primära användarna. Anledningen är att befintliga och 
potentiella investerare, långivare och andra kreditgivare är de mest kritiska och har även ett 
omedelbart behov av informationen i finansiella rapporter. (Reviderade föreställningsramen p. 
BC1. 16). För andra parter, såsom tillsynsmyndigheter och medlemmar av andra offentliga 
myndigheter kan också informationen i finansiella rapporter vara användbara men dessa 
rapporter är inte i första hand riktade till dessa grupper enligt den reviderade 
föreställningsramen p. OB10. 
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I den empiriska delen av denna uppsats kommer vi att använda oss av en modifierad 
intressentmodell som framgår av figur 3.8.1. Orsaken till att en modifierad intressentmodell 
används i studien är att vi anser att det är dessa intressenter som är mest relevanta vad gäller 
påverkan av inkomstskatt, utdelning och nyckeltal vid standardbytet. 
 

 
 
Figur 3.8.1 Modifierad intressentmodell 

3.9 Kvalitativa egenskaper 
 
Intressenternas informationsbehov har varit utgångspunkten för att kunna formulera de 
kvalitativa egenskaper som föreställningsramen tar upp (Smith 2006, s. 24). Den reviderade 
föreställningsramen benämner relevans och korrekt bild som grundläggande kvalitativa 
egenskaper (Reviderade föreställningsramen p. QC5). Korrekt bild fanns även med i tidigare 
ramverk men då under benämningen reliability (Whittington 2008, s. 146). Det ansågs att den 
kvalitativa egenskapen reliability inte var tillräckligt tydlig utan att benämningen korrekt bild 
var bättre samt mer neutral (Barker & McGeachin 2015, s. 180; Reviderade 
föreställningsramen p. QC12-QC 14). För att information ska kunna anses vara relevant 
behöver den vara användbar för beslutsfattande (Reviderade föreställningsramen p. QC6). 
Whittington (2008 s. 146) förklarar också att relevans bör övervägas i första hand och därefter 
korrekt bild, även om båda egenskaper är nödvändiga för beslutsfattare samt att de arbetar i 
samklang.  
 
För att ord och siffror i finansiella rapporter ska vara användbara ska de, förutom att 
representera relevant information, även återspegla en korrekt bild av det som rapporten utger 
sig för att representera. För att det ska vara möjligt att information ska återge en korrekt bild 
används tre egenskaper vilka är fullständig, neutral samt felfri (Reviderade 
föreställningsramen p. QC12). För att information ska vara användbar behöver den vara både 
relevant och återge en korrekt bild (Reviderade föreställningsramen p. QC17). Andra 
kvalitativa egenskaper som ökar nyttan av information som har dessa grundläggande 
egenskaper är också jämförbarhet, kontrollerbarhet, aktualitet och begriplighet (Reviderade 
föreställningsramen p. QC19).  
 
Det råder en debatt kring huruvida försiktighet bör finnas representerat i IFRS standarder eller 
inte. Frågan är både aktuell och viktig, inte minst på grund av att IASB och 
forskningslitteraturen på ämnet tycks ha flyttat sig i motsatta riktningar (Barker & McGeachin 
2015, s. 170). Historiskt sett har försiktighet länge varit en stöttepelare till 
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redovisningsstandarder och praxis, samtidigt som egenskapen har kritiserats i litteraturen. 
Detta har dock ändrats på senare år då litteratur kring ämnet idag ger stöd för tillämpning av 
försiktighet medan den internationella normgivaren IASB (i likhet med FASB) har nått den 
motsatta slutsatsen, att försiktighet inte är en önskvärd kvalitativ egenskap i finansiella 
rapporter (Barker & McGeachin 2015, s. 170; Watts 2003, s. 208).  
 
IASB använder sig av föreställningsramen när de utvecklar principbaserade 
redovisningsstandarder (Barker & McGeachin 2015, s. 179). I tidigare ramverk utgjorde 
försiktighet en del av tillförlitlighet i ramverket då försiktighetsprincipen tillämpades. 
Försiktighetsprincipen innebär att de bedömningar som behöver göras där det råder osäkerhet, 
görs med viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas, samt att skulder och 
kostnader inte underskattas (Tidigare föreställningsramen p. 37). Vid uppkomsten av det 
reviderade ramverket gjordes en hel del förändringar där en av dem var att den kvalitativa 
egenskapen försiktighet togs bort eftersom den skulle anses vara oförenlig med neutralitet 
(Reviderade föreställningsramen p. BC3.27).  
 
När försiktighet var på väg bort som en kvalitativ egenskap i den reviderade 
föreställningsramen möttes detta av reaktioner som ledde till att försiktighet idag är en av flera 
föreslagna förändringar som framgår ur föreställningsramens exposure draft (IFRS 
Foundation 2015, s. 10). När bedömningar av osäkra förhållanden uppstår, anses försiktighet 
vara ett begrepp som är viktigt för att kunna uppnå neutralitet. Därmed kommer troligtvis 
försiktighet att återinföras igen som en av de kvalitativa egenskaperna i den reviderade 
föreställningsramen. 
 



 

 32 

4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer tre olika typfall att presenteras för att se åskådliggöra skillnaderna i 
intäktsredovisningen mellan de nuvarande standarderna IAS 11 och IAS 18 och den nya 
standarden IFRS 15. Typfallen är framtagna utifrån att belysa de väsentliga skillnader som 
föreligger standarderna emellan. Tanken med detta kapitel är att genom en praktisk 
tillämpning av standarderna, kunna visa på hur de skiljer sig åt, vilka effekter det får på bland 
annat resultatet samt hur det slår på inkomstskatt, utdelning och nyckeltal.  

4.2 Ingående balanser i balansräkningen för typfallen 
 
Vi kommer i samtliga typfall att använda oss av samma ingående värden på tillgångar, skulder 
och eget kapital för att underlätta för läsaren. Dessa värden presenteras i tabell 4.2.1 nedan. 
Vid uträkning av de två olika nyckeltalen hänvisar vi till avsnitt 3.7.2 där ekvationer för 
uträkning av soliditet och räntabilitet på eget kapital presenteras. Inkomstskatten motsvarar 22 
% av resultatet före skatt och utdelning motsvarar 30 % av resultatet före skatt. De år som 
årets vinst inte ger positivt resultat, sker ingen utdelning.  
 
Gällande balansräkningen och hur denna utvecklas mellan åren har vi använt oss av de 
ingående balanser som presenteras i tabell 4.2.1 samt lagt till årets vinst efter skatt och dragit 
av för utdelningen. De värden som då räknats fram har sedan legat till grund för de två 
nyckeltalens uträkningar. 
 

Balansräkning 

IB Tillgångar   20 640 000 kr IB Skulder         17 200 000 kr 
IB Eget kapital     3 440 000 kr 

    
   Tabell 4.2.1 Ingående balanser i balansräkningen för typfallen 

4.3 Empiri- Typfall 1 
 
Under år 1 upprättar AB Husbygge ett avtal gällande upprättandet av en villa till Kund A. I 
samband med detta avtal upprättas också ett avtal om att bygga en identisk villa med Kund B. 
Både avtalet med Kund A och avtalet med Kund B är standardavtal enligt AB 04 med 
byggtiden 3 år. Avtalen är upprättade så att efter genomförd slutbesiktning ska överlämning 
av de båda villorna ske till respektive kund. I samband med slutbesiktning av villorna övergår 
även risker och förmåner som är kopplade till byggnationen från AB Husbygge till Kund A 
och Kund B. 
 
AB Husbygge kommer, tillsammans med respektive kund, fram till ett avtal om att 
ersättningen ska uppgå till ett fast pris på 13 000 000 kr för entreprenaden utan möjlighet till 
incitamentersättning.  En tillförlitlig beräkning av utgifter görs av AB Husbygge där 
kostnader för respektive villa uppgår till 9 000 000 kr. Eftersom avtal mellan AB Husbygge 
och Kund A och Kund B tidigare har upprättats anses kunderna som pålitliga och avtalen 
kommer med stor sannolikhet att fullföljas, och därmed behöver de inte justeras. 
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Betalningsplanen ser ut på samma sätt för både Kund A och Kund B där betalningarna uppgår 
år 1 till 6 000 000 kr och år 2 till 2 000 000 kr. Slutfakturering av resterande belopp sker år 3 
då entreprenaden överlämnas från AB Husbygge till respektive kund. Avtalen mellan AB 
Husbygge och Kund A och Kund B är identiska, bortsett från att Kund A inte har någon 
möjlighet att säga upp avtalet. 

4.3.1 Tillämpning av IFRS 15 för Kund A och Kund B 
 
Under avsnitt 4.3.1.1- 4.3.1.6 nedan kommer vi att presentera stegen i femstegsmodellen 
gemensamt för Kund A och Kund B där tillämpningen av standarden inte skiljer sig åt. I de 
steg där tillämpning av standarden avviker mellan Kund A och Kund B görs en uppdelning av 
stegen för respektive kund. Huruvida presentationen görs gemensamt eller separat framgår av 
rubrikerna. 

4.3.1.1 Steg 1- Identifiera avtal med Kund A och Kund B 
 
Enligt IFRS 15 p. 9 a-e konstaterar AB Husbygge att ett avtal föreligger både med Kund A 
och med Kund B eftersom båda kunder har godkänt avtalen med AB Husbygge. Samtliga 
parters rättigheter till villan som ska upprättas kan identifieras genom avtalet. Avtalet 
innefattas också av ett affärsmässigt värde samt att sannolikheten för att AB Husbygge ska 
erhålla ersättning anses föreligga. I enighet med detta ska AB Husbygge redovisa ett avtal och 
steg 1 anses därmed uppfyllt för både Kund A och Kund B. 

4.3.1.2 Steg 2- Identifiera prestationsåtagandena med Kund A och Kund B 
 
Ett prestationsåtagande kan förklaras, i detta sammanhang, som att hela entreprenaduppdraget 
anses som ett enda prestationsåtagande. Vid ett entreprenaduppdrag är det inte möjligt att 
identifiera enstaka delar av ett uppdrag, utan uppdraget ses som en helhet. Åtagandet ska ge 
nytta för kunden vilket i detta fall anses vara uppfyllt både för Kund A och för Kund B (IFRS 
15 p. 27 a-b). För att AB Husbygge ska kunna identifiera prestationsåtaganden krävs att 
kriterierna i IFRS 15 p. 22 a-b, p. 27 a-b och p. 28 är uppfyllda. Med ovan nämnt anses 
prestationsåtaganden för båda avtalen med respektive kund vara identifierade. 

4.3.1.3 Steg 3- Fastställande av transaktionspriset med Kund A och Kund B 
 
Ett transaktionspris utgörs av den ersättning som avtalas mellan säljare och köpare, i detta fall 
mellan AB Husbygge och Kund A respektive Kund B vilken uppgår till en fast ersättning på 
13 000 000 kr per villa (IFRS 15 pp. 47-49). I linje med IFRS 15 p. 49 antas det i detta fall att 
Kund A och Kund B kommer att fullfölja sina avtal med AB Husbygge.  

4.3.1.4 Steg 4- Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena 
med Kund A och Kund B 

 
I enighet med IFRS 15 p. 73 ska en fördelning av transaktionspriset göras på de olika 
prestationsåtaganden som finns avtalat mellan berörda parter. Detta blir inte aktuellt mellan 
AB Husbygge och Kund A och Kund B på grund av att avtal i sin helhet utgörs av en enda 
prestationsåtagande.  
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4.3.1.5 Steg 5- Redovisa intäkt när respektive prestationsåtagande uppfylls 
med Kund A 

 
I enighet med IFRS 15 p. 31 ska en intäkt redovisas när AB Husbygge har uppfyllt samtliga 
prestationsåtaganden samt när kontrollen övergår från AB Husbygge till Kund A. Vid 
ingången av ett avtal ska det beslutas huruvida ett prestationsåtagande uppfylls vid en tidpunkt 
eller över en tidsperiod (IFRS 15 p. 32). För att besluta om ett prestationsåtagande uppfylls 
vid en tidpunkt eller över en tidsperiod prövas samtliga prestationsåtaganden mot tre kriterier, 
som framgår av IFRS 15 p. 35 a-c, där det räcker att ett av kriterierna uppfylls för att redovisa 
över en tidsperiod. Utifrån IFRS 15 p. 35 a-c föreligger följande förutsättningar i detta typfall: 
 

a) Kund A kan bruka villan samtidigt som den upprättas. 
b) AB Husbygge skapar eller förbättrar en tillgång som Kund A kontrollerar över. 
c) AB Husbygges prestationer skapar inte en tillgång som har en alternativ nytta för 

företaget och företaget har rätt till ersättning för hittills nedlagda utgifter. 
 

Först när AB Husbygge har avlämnat villan till Kund A kan Kund A bruka villan, därmed har 
kriteriet a inte uppfyllts. Inte heller kriteriet b uppfylls på grund av att Kund A inte 
kontrollerar den tillgång som AB Husbygge skapar.  I IFRS 15 p. 36 ges vägledning om vad 
som menas med alternativ nytta. I detta fall innebär en alternativ nytta huruvida AB Husbygge 
kan sälja villan till en annan kund. Så är inte fallet på grund av att det i avtalet framgår att 
Kund A inte har möjlighet att säga upp ingånget avtal. Mot bakgrund av detta uppfylls inte 
heller kriteriet c i detta fall och AB Husbygge kommer att redovisa upprättandet av villan vid 
en tidpunkt (IFRS 15 p. 32).  
 
Ur standarden framgår det att om ett prestationsåtagande uppfylls vid en tidpunkt, och inte 
över en tidsperiod, ska AB Husbygge fastslå när kontrollen av villan övergår från AB 
Husbygge till Kund A (IFRS 15 p. 38 a-e). Tidpunkten för när ett prestationsåtagande är 
uppfyllt är när överföringen av kontroll övergår från AB Husbygge till Kund A (IFRS 15 p. 
33). I detta fall är denna tidpunkt när Kund A erhåller de fördelar som kommer med villan 
vilket sker i samband med överlämnandet. Vid denna tidpunkt uppstår även rätt till ersättning 
för AB Husbygge från Kund A samt att Kund A vid denna tidpunkt kan bruka villan fullt ut. 
Därmed är överlämnandet av villan mellan parterna själva tidpunkten för då kontrollen 
övergår.  

4.3.1.6 Steg 5- Redovisa intäkt när respektive prestationsåtagande uppfylls 
med Kund B 

 
I enighet med IFRS 15 p. 31 ska en intäkt redovisas när AB Husbygge har uppfyllt samtliga 
prestationsåtaganden samt när kontrollen övergår från AB Husbygge till Kund B. Efter en 
genomgång av IFRS 15 p. 35 a-c finner vi, precis i fallet med Kund A, att kriteriet a och b inte 
heller här uppfylls, med samma motiveringar som vid fallet med Kund A. Gällande kriteriet c 
finns det här inget i avtalet mellan AB Husbygge och Kund B som säger att kontraktet inte får 
sägas upp av Kund B. I detta fall kan därmed AB Husbygge sälja villan till en annan kund och 
en alternativ nytta uppstår. Detta innebär således att kriteriet c är uppfyllt.  
 
Som ovan nämnt görs en uppdelning mellan över tid och vid en tidpunkt för att kontrollen av 
villan ska övergå mellan AB Husbygge och Kund B (IFRS 15 p. 32). Det räcker med att ett av 
kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c är uppfyllt för att ett företag ska redovisa över en tidsperiod. 
Prestationsåtagandet kommer i detta fall redovisas över en tidsperiod där AB Husbygge, i 
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enighet med IFRS 15 p. 39, kommer att redovisa intäkter över den tidsperiod som kontrollen 
övergår från AB Husbygge till Kund B. Gällande kriterierna för när kontrollen övergår från 
AB Husbygge till Kund B är samma som i fallet med Kund A, frånsett att kontrollen här 
successivt kommer att övergå i linje med färdigställandet av villan. Detta beror på att Kund B 
i detta fall har möjlighet att förhindra andra att bruka villan som har färdigställts (IFRS 15 p. 
33). Mot bakgrund av detta övergår kontrollen vid byggnationen till Kund B successivt i den 
takt AB Husbygge färdigställer villan. För att mäta graden av färdigställandet ska AB 
Husbygge välja den metod av de två som finns att tillgå, som är i linje med vad som ska mätas 
(IFRS 15 p. 41).  I fallet för Kund B tillämpas input-metoden på grund av att vi genom denna 
metod kan fastställa uppdragets totala inkomst, totala utgifter, samt olika perioders utgifter 
(IFRS 15 B18). 

4.3.2 Redovisning under IFRS 15 med Kund A 
 
Intäktsredovisning i enighet med IFRS 15 bygger på kontroll, således är detta rekvisit aktuellt 
att ta hänsyn till för AB Husbygge (IFRS 15 p. 31). I fallet med Kund A går det inte att 
betrakta något av kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c som uppfyllda vilket innebär att AB 
Husbygges prestationsåtaganden uppfylls vid en tidpunkt och inte över tid. Efter att detta har 
fastställts ska även beslut fattas gällande när kontrollen av villan anses överföras från AB 
Husbygge till Kund A. Det är vid denna tidpunkt som redovisning av AB Husbygges intäkter 
först kan tas upp eftersom kontrollen över villan då övergår till Kund A. Kontrollen anses 
övergå vid den tidpunkt då överlämnandet av villan sker mellan de båda parterna och därmed 
den kritiska tidpunkten för intäktsredovisning.  
 

Resultaträkning År1 År2 År3 

Intäkter - - 13 000 000 kr 
Kostnader - -   9 000 000 kr 
Resultat 0 kr 0 kr    4 000 000 kr 

    Tabell 4.3.2.1 Resultaträkning Kund A med IFRS 15 
 
Vid samma tidpunkt som när kontrollen övergår har också AB Husbygge rätt till ersättning 
för utfört arbete vilket innebär att detta sker vid år 3 efter slutbesiktning. Detta resulterar i att 
AB Husbygge redovisar intäkter enligt tabell 4.3.2.1. Denna redovisningsmetod liknar 
nuvarande standard IAS 11s färdigställandemetod. 

4.3.3 Redovisning under IFRS 15 med Kund B 
 
Till skillnad från redovisning av intäkter hos Kund A går det hos Kund B att betrakta ett av 
kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c för ett prestationsåtagande som uppfyllt. Detta får konsekvens 
för intäktsredovisning som nu kommer ske över tiden och inte vid en tidpunkt (IFRS 15 p. 35 
a-c). Detta innebär att den kritiska tidpunkten för när intäkterna får redovisas utgörs av 
byggperioden. När AB Husbygge ska redovisa intäkter från Kund B kommer detta att ske 
genom input-metoden som baseras på villans färdigställandegrad. Färdigställandegraden är 
kvoten mellan periodens utgifter och de totala utgifterna för upprättandet av villan.  
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 År1  År2 År3 

Uppdragets totala inkomster 13 000 000 kr 3 000 000 kr 13 000 000 kr 
Uppdragets totala utgifter   9 000 000 kr 9 000 000 kr   9 000 000 kr 
Periodens utgifter   2 000 000 kr 3 000 000 kr   4 000 000 kr 

   Tabell 4.3.3.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter Kund B med IFRS 15 
 
Underlag för bedömning framgår av tabell 4.3.3.1. Procentsatsen som fastställs av 
färdigställandegraden ligger sedan till grund för periodisering av inkomsten som fördelas på 
de tre intäktsperioderna. 
 

Resultaträkning År 1  År 2 År 3 

Intäkter  2 860 000 kr  4 290 000 kr  5 850 000 kr 
Kostnader -2 000 000 kr -3 000 000 kr -4 000 000 kr 
Resultat    860 000 kr  1 290 000 kr  1 850 000 kr 
Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Villa 22 % 33 % 45 % 
- Ackumulerad 22 % 55 % 100 % 

     Tabell 4.3.3.2 Resultaträkning Kund B med IFRS 15 
 
Bedömningsunderlaget i tabell 4.3.3.1 används för att få fram resultaträkningen och de 
beräkningar som här genomförs. Eftersom redovisning för Kund B sker över tid leder detta till 
att intäkterna fördelas över samtliga tre år som arbetet pågår. Detta framgår av tabell 4.3.3.2 
ovan. Denna redovisningsmetod liknar nuvarande standard IAS 11s metod successiv 
vinstavräkning. 

4.3.4 Tillämpning av IAS 11 för både Kund A och Kund B 
 
Till skillnad från IFRS 15, som har en modell för samtliga prestationsåtaganden, så har IAS 
11 och IAS 18 separata modeller för entreprenadavtal, varor och tjänster. I enighet med detta 
kommer de två avtalen att redovisas som två separata uppdrag (IAS 11 p. 8). I IAS 11 p. 1 
samt IAS 11 p. 3-5 framgår definitionen av ett entreprenadavtal. Avtalen som är tecknade 
mellan AB Husbygge och Kund A respektive Kund B uppfyller dessa definitionskriterier. 
 
Eftersom standarden gör en uppdelning mellan fastprisuppdrag och uppdrag på löpande 
räkning behöver avtalet fastställas till något av dessa. AB Husbygges avtal med Kund A 
respektive Kund B är att betrakta som uppdrag till fastpris, då det i respektive avtal har 
angivits ett pris vid ingången av avtalet (IAS 11 p. 3) utan möjlighet till incitamentersättning. 
 
I enighet med IAS 11 p. 11 a ska en uppdraginkomst omfatta den ursprungliga avtalade 
ersättningen vilket i detta fall uppgår till 13 000 000 kr för respektive avtal. De 
uppdragsutgifter som hänför sig till uppförandet av de båda villorna, ska enligt 
definitionen omfatta utgifter som har ett direkt samband med det enskilda uppdraget (IAS 11 
p. 16-17). I de båda avtalen uppgår respektive uppdragsutgifter till 9 000 000 kr. För att ett 
fastprisuppdrag ska beräknas på ett tillförlitligt sätt behöver villkoren enligt IAS 11 pp. 22-23 
vara uppfyllda. Avtalen mellan AB Husbygge och Kund A och Kund B uppfyller dessa 
villkor genom att både uppdragsinkomst och uppdragsutgifter går att beräkna på ett 
tillförlitligt sätt, samt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla AB 
Husbygge (IAS 11 pp. 22- 23). 
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Efter fastställandet av att en tillförlitlig beräkning av uppdragets utfall kan göras, ska den 
metod som tillförlitligt mäter AB Husbygges utförda arbete tillämpas. Färdigställandegraden 
är förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete vid rapportperiodens slut 
och beräknade totala utgifter (IAS 11 p. 30 a). Procentsatsen som fastställs av 
färdigställandegraden ligger sedan till grund för periodisering av inkomsten som fördelas på 
de tre intäktsperioderna. 

4.3.5 Redovisning under IAS 11 för både Kund A och Kund B 
 
Den redovisningsmetod som tillämpas vid redovisning enligt IAS 11 gällande avtalet mellan 
AB Husbygge med både Kund A och Kund B benämns i IAS 11 p. 25 som successiv 
vinstavräkning: 
 

Enligt metoden matchas uppdragsinkomsten mot uppdragsutgifterna på basis av det 
arbete som utförs till och med periodens slut. Metoden resulterar i att intäkter och 
kostnader och därmed resultat, hänförs till den redovisningsperiod under vilket 
arbetet utförts         
         (IAS 11 p. 25) 
 

Bedömningsunderlag År 1  År 2 År 3 

Uppdragets totala inkomster 13 000 000 kr 13 000 000 kr 13 000 000 kr 
Uppdragets totala utgifter   9 000 000 kr   9 000 000 kr   9 000 000 kr 
Periodens utgifter   2 000 000 kr   3 000 000 kr   4 000 000 kr 

   Tabell 4.3.5.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter Kund A och Kund B med IAS 11 
 
I tabell 4.3.5.1 redogörs underlag för bedömning av AB Husbygges färdigställandegrad. Detta 
ligger sedan till grund för utformningen av resultaträkningen för denna redovisning. 
 

Resultaträkning År 1  År 2 År 3 

Intäkter  2 860 000 kr  4 290 000 kr  5 850 000 kr 
Kostnader -2 000 000 kr -3 000 000 kr -4 000 000 kr 
Resultat     860 000 kr  1 290 000 kr  1 850 000 kr 
Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Villa 22 % 33 % 45 % 
- Ackumulerad 22 % 55 % 100 % 

     Tabell 4.3.5.2 Resultaträkning Kund A och Kund B med IAS 11 
 
I enighet med IAS 11 och IAS 18 måste en intäkt kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt för att 
kunna redovisas i företagets räkenskaper (IAS 11 p. 23 & IAS 18 p. 20). I tabell 4.3.5.2 
framgår en uppdelning av intäkter och kostnader som är hänförlig till respektive period som 
på ett tillförlitligt sätt har kunnat beräknas utifrån uppdragets inkomster och utgifter (IAS 11 
p. 26). Således utgörs den kritiska tidpunkten när intäkterna får redovisas av byggperioden 
som utgörs av år 1-3. 
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4.3.6 Tillämpning inkomstskatt, utdelning och nyckeltal för typfall 1 
 
I detta avsnitt ges en redogörelse av uträknad inkomstskatt, utdelning och nyckeltal för de två 
utfallen som konstaterades i Typfall 1 för AB Husbygges uppdrag med Kund A och Kund B. 
Under kapitel 4.3.7 kommer sedan en ingående analys av empirin att göras.  
 

Sammanställning År 1 År 2 År 3 

Intäkter - - 13 000 000 kr 
Kostnader - - - 9 000 000 kr 
Resultat före skatt 
Skatt 22 % 

- 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

   4 000 000 kr 
    -880 000 kr 

Resultat efter skatt 
Utdelning 30 % 
Re 
Soliditet 

0 kr 
0 kr 
0 % 

   16,7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

   16,7 % 

     3 120 000 kr 
  1 200 000 kr 

74,6 % 
  23, 8 % 

                
        Tabell 4.3.6.1 Sammanställning räkenskaper Kund A med IFRS 15 
 

Tabell 4.3.6.1 som avser intäktsredovisning för AB Husbygges avtal gällande uppförande av 
villan med Kund A enligt IFRS 15. Underlag för uträkning av ovanstående nyckeltal framgår 
av tabell 4.2.1. Eftersom inga intäkter eller kostnader redovisas under de första två åren av 
avtalet innebär detta ett nollresultat och således också en oförändrad soliditet under dessa år. 
Lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital visar inte heller under de första åren på någon 
lönsamhet. Under år 3 däremot kan utdelning till aktieägare ske samt att AB Husbygge har 
fått räntabilitet på eget kapital och erhåller en högre soliditet detta år jämfört med år 1 och år 
2.  
 
Som framgår av tidigare kapitel 4.3.3, samt kapitel 4.3.5, tillämpas redovisning över tid 
gällande redovisning för Kund B under IFRS 15 samt för både Kund A och Kund B under 
IAS 11 enligt metoden successiv vinstavräkning. Detta leder till att vi har valt att redovisa 
detta i en och samma modell eftersom räkenskaperna blir oförändrade metoderna emellan. 
 

Sammanställning År 1 År 2 År 3 

Intäkter  2 860 000 kr  4 290 000 kr  5 850 000 kr 
Kostnader -2 000 000 kr -3 000 000 kr -4 000 000 kr 
Resultat före skatt 
Skatt 22 % 

    860 000 kr 
   189 200 kr 

 1 290 000 kr 
    283 800 kr 

1 850 000 kr 
   407 000 kr 

Resultat efter skatt 
Utdelning 30 % 
Re 
Soliditet 

    670 800 kr 
    258 000 kr 

           22,3 % 
           18,3 % 

 1 006 200 kr 
    387 000 kr 

            28,9 % 
            20,64 % 

1 443 000 kr 
   555 000 kr 

             34,5 % 
             23,8 % 

 
Tabell 4.3.6.2 Sammanställning räkenskaper Kund B med IFRS 15 samt Kund A och Kund B 
med IAS 11 

  
I tabell 4.3.6.2 framgår en sammanställning av de räkenskaper som gäller för redovisning över 
tid enligt IFRS 15 med Kund B samt enligt metoden successiv vinstavräkning enligt IAS 11 
för både Kund A och Kund B. 
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4.3.7 Analys av typfall 1 
 
Efter att ha granskat effekterna och skillnaderna i redovisningen standarderna emellan kan 
konstateras att redovisning enligt IFRS 15 i detta typfall generellt innebär en senareläggning 
av intäkter jämfört med redovisning enligt IAS 11. Detta då IFRS 15 i högre utsträckning 
tillämpar intäktsredovisning vid en tidpunkt istället för över tid. Detta blir fallet för Kund A 
som inte har någon möjlighet att säga upp avtalet och därmed kommer alla intäkter redovisas i 
slutet när villan är färdigställd. Intäktsredovisning för Kund B blir dock över tid på grund av 
Kund B har rätt att säga upp avtalet. IAS 11 innefattas inte av samma kriterier utan en 
helhetsbedömning av situationen krävs istället som leder till att både Kund A och Kund B får 
använda sig av metoden successiv vinstavräkning i sin redovisning trots den skillnad som 
åligger i avtalet gällande uppsägning av kontraktet för Kund B. 
 
Vid redovisning enligt IAS 11 för både Kund A och Kund B, samt IFRS 15 för Kund B, 
erhåller AB Husbygge intäkter redan år 1. För Kund A enligt IFRS 15:s redovisning innebär 
detta för AB Husbygge att intäkterna redovisas först år 3 vilket leder till att företaget måste 
ligga ute med kostnader till dess att entreprenaden är färdigställd, vilket i detta fall blir år 3.  
 
Den modifierade intressentmodellen som presenterades i figur 3.8.1 består av fyra 
intressentgrupper som är: investerare, staten, anställda och långivare samt andra 
kreditgivare. Utdelning och räntabilitet på eget kapital är kopplat till investerarna som är 
intresserade av hur deras avkastning och utdelning på investerade likvida medel i företaget 
kommer att utvecklas. Staten är intresserad av företagets skatteintäkter och de anställda om 
företagets fortlevnad som kan mätas av nyckeltalet soliditet. Även Långivare och andra 
kreditgivare så som bank är intresserade av företagets fortlevnad och därmed blir även 
soliditeten intressant för dessa intressenter.  
 
Av de två sammanställningarna i tabell 4.3.6.1 och tabell 4.3.6.2 kan det mot bakgrund av 
dessa konstateras att samtliga intressenter gynnas i större utsträckning av den redovisning som 
sker under IFRS 15 för Kund B och IAS 11 för både Kund A och Kund B. Detta beror på att 
det här sker en kontinuerlig utdelning och avkastning för investerarna, staten erhåller 
skatteintäkter samt de anställda och långivarna kan känna sig trygga med en högre 
soliditetsnivå. AB Husbygge erhåller även intäkter under hela entreprenadtiden från och med 
år 1 vid dessa redovisningar fram tills dess att villan är färdigställd. Denna typ av redovisning 
gynnar även AB Husbygge eftersom de inte behöver ligga ute med hela kostnaden för 
projektet som krävs vid redovisning under IFRS 15 för Kund A. Att samtliga intressenter ur 
den modifierade intressentmodellen gynnas styrker den beskrivning som Miller och 
Modigliani (1961, s. 411) gör eftersom vi i detta typfall ser att effekten av de val som ett 
företag gör gällande utdelning, i detta fall AB Husbygge, inte bara påverkar företagets 
anställda, utan även fler intressentgrupper.  
 
Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 859) menar att det kan innebära svårigheter för företag att 
tillfredsställa samtliga intressenters behov eftersom det finns en mängd olika 
intressentgrupper. Detta framgår tydligt vid redovisning enligt IFRS 15 för Kund A eftersom 
både staten och investerare vid denna redovisning inte tillfredsställs först år 3. Vid 
redovisning enligt IAS 11 för Kund A och Kund B, samt vid redovisning enligt IFRS 15 för 
Kund B, stämmer dock inte detta påstående eftersom samtliga intressenter här tillfredsställs i 
större utsträckning.  
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Gemensamt för staten och aktieägare är att inkomstskatt, utdelning och räntabilitet på eget 
kapital grundas på ett företags vinst. Detta ser vi ta sig i uttryck i typfallet genom att en 
jämnare fördelning av ett resultat gynnar både aktieägare och staten. Vi kan även konstatera 
att den utdelning som sker under år 3 sker inom ramen för både beloppsspärren och 
försiktighetsregeln enligt ABL 17 kap. p. 3.  
 
Enligt Aivazian, Booth och Cleary (2006, s. 452) ökar sannolikheten för ett företag att betala 
utdelning med företagets lönsamhet som är direkt kopplad till dess vinst. I detta typfall står 
det klart att utdelningsmöjligheten är högre för Kund B under IFRS 15 samt Kund A och B 
under IAS 11 då AB Husbygge går med vinst redan från och med år 1 fram till och med år 3. 
Utdelningsmöjligheten för Kund A under IFRS 15 är sämre och kan erhållas först år 3 på 
grund av att AB Husbygge inte går med vinst förrän detta år enligt denna redovisning. 

4.4 Empiri- Typfall 2 
 
Under år 1 upprättar AB Husbygge ett avtal gällande uppförande av en sommarstuga med 
Kund Sol. Det är ett omfattande bygge med komplicerade speciallösningar och exklusiva 
materialval vilket påverkar byggtiden. Med hänsyn till detta förväntas sommarstugan stå 
färdig vid ingången av februari år 5. Avtalet mellan parterna är ett standardavtal liknande AB 
04. Avtalet är upprättat så att efter genomförd slutbesiktning ska sommarstugan överlämnas 
från AB Husbygge till Kund Sol. Under entreprenadtiden är det också sagt att AB Husbygge 
står för eventuella skador eller liknande som kan komma att uppstå. Det framgår också av 
avtalet att Kund Sol inte har rätt att frånträda sig ingånget avtal med AB Husbygge. 
 
AB Husbygge och Kund Sol kommer fram till att ersättningen ska uppgå till en fast ersättning 
om 25 000 000 kr för entreprenaden. Enligt avtalet finns också möjlighet för AB Husbygge att 
erhålla incitamentersättning om byggnationen slutförs tidigare än februari år 5. Avtalet 
innehåller tre möjliga incitamentersättningar. Om byggnationen av sommarstugan blir klar för 
avlämning till Kund Sol innan utgången av februari år 4 erhåller AB Husbygge ytterligare 
ersättning om 1 500 000 kr, om avlämning sker innan sista maj år 4 erhålls en ersättning om 
900 000 kr, och om avlämning sker innan utgången av september år 4 så erhåller AB 
Husbygge en ersättning om 500 000 kr. Vid avlämning senare än vid utgången av september 
månad år 4 erhåller AB Husbygge ingen incitamentersättning.  
 

Bedömningsunderlag  Incitamentersättning Sannolikhetsgrad 

28:e februari år 4     1 500 000 kr           10 % 
31: e maj år 4        900 000 kr           15 % 
30: e september år 4        500 000 kr           25 % 
1:e oktober eller senare år 4                   0 kr           50 % 

         Tabell 4.4.1 Bedömningsunderlag sannolikhet för incitamentersättning Kund Sol 
 
AB Husbygge bedömer vid projektets ingång år 1 att sannolikheten för incitamentersättning 
uppgår till de procentsatser som presenteras i tabell 4.4.1 ovan. Nya bedömningar görs av AB 
Husbygge under byggtidens gång gällande sannolikheten för att byggnationen ska slutföras i 
ett tidigare skede än februari år 5. Under år 1-3 är sannolikheten oförändrad från vad som 
anges i tabell 4.4.1. Vid den bedömning som görs i juni år 4 konstaterar AB Husbygge 
däremot att sannolikheten för att byggnationen ska bli klar innan utgången av september 
månad år 4 uppgår till 75 % vilket i sådana fall innebär en incitamentersättning om 500 000 
kr,  utöver den fasta avtalade ersättningen. 
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Ur betalningsplanen mellan parterna framgår att AB Husbygge har rätt att fakturera 4 mkr 
vardera för åren 1-4, samt att slutfakturan på resterande belopp sker efter att slutbesiktning av 
sommarstugan har genomförts. AB Husbygge gör bedömningen att  avtalad ersättning från 
Kund Sol med stor sannolikhet kommer att erhållas. Vid avtalets ingång var det inte möjligt 
för AB Husbygge att göra en tillförlitlig beräkning av kostnaderna för sommarstugans 
uppförande. AB Husbygge bedömde dock att kostnaderna sannolikt inte skulle överstiga den 
avtalde fasta ersättningen om 25 000 000 kr, samt att nedlagda utgifter under år 1-4 skulle 
ersättas. AB Husbygge kan först under år 5 fastställa uppdragets utfall och dess totala 
kostnader. AB Husbygge tillämpar brutet räkenskapsår 31/8. 

4.4.1 Tillämpning av IFRS 15  
 
AB Husbygge konstaterar under år 1 att ett avtal föreligger med Kund Sol eftersom kriterierna 
i IFRS 15 p. 9 a-e uppfylls. Detta innebär att IFRS 15 kan tillämpas för intäktsredovisningen 
gällande detta avtal. Nedan redogör vi stegen i femstegsmodellen som gäller vid redovisning 
enligt IFRS 15 för detta avtal.  

4.4.1.1 Steg 1- Identifiera kontraktet 
 
Efter att ha granskat IFRS 15 p. 9 a-e kan AB Husbygge konstatera att det föreligger ett avtal 
med Kund Sol på grund av att ett godkännande gällande avtalet har getts. Båda parters 
rättigheter till sommarstugan som ska upprättas kan identifieras genom avtalet. Avtalet 
innefattas också av ett affärsmässigt värde samt att sannolikheten för att AB Husbygge ska 
erhålla ersättning anses föreligga. I enighet med detta ska AB Husbygge redovisa ett avtal och 
steg 1 anses därmed uppfyllt med Kund Sol. 

4.4.1.2 Steg 2- Identifiera de olika prestationsåtagandens i kontraktet 
 
I detta fall kan ett prestationsåtagande förklaras genom att hela entreprenaduppdraget kan ses 
som ett enda prestationsåtagande eftersom det inte finns några separata delar i kontraktet, eller 
framgår att separata upphandlingar eller liknande har skett. Åtagandet ska även ge nytta för 
kunden vilket i detta fall anses uppfyllt för Kund Sol (IFRS 15 p. 22 och p. 27 a-b). Mot 
ovanstående anses därmed ett prestationsåtagande vara identifierat och steg 2 är uppfyllt. 

4.4.1.3 Steg 3- Fastställande av transaktionspris 
 
Ett transaktionspris kan vara utformat både som fast-, eller rörlig ersättning, eller en 
kombination av båda delar (IFRS 15 p. 47). Den fasta ersättningen som är avtalad mellan 
parterna, vilken uppgår till 25 000 000 kr ska inkluderas i transaktionspriset eftersom AB 
Husbygge har gjort bedömningen att Kund Sol sannolikt kommer att fullfölja avtalet (IFRS 15 
p. 49).  
 
I de fall en rörlig ersättning är aktuell, som i detta fall, ska en uppskattning göras av den 
rörliga ersättningens storlek som eventuellt ska inkluderas i transaktionspriset (IFRS 15 pp. 
50-51). Den rörliga ersättningens storlek utgörs av det belopp som är det mest sannolika av 
det som fastställs genom någon av metoderna som framgår av IFRS 15 p. 53 a-b. För att ingå i 
transaktionspriset krävs också att det är högst sannolikt att ersättningen kommer erhållas, samt 
att beloppet sannolikt inte kommer behöva återföras i framtiden (IFRS 15 pp. 56-57). Vid 
ingången av projektet finns det tre stycken incitamentersättningar som AB Husbygge kan 
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erhålla vilka framgår av tabell 4.4.1.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
Som framgår av tabell 4.4.1 utgörs ingen enskild incitamentersättning en större del än 50 % 
vilket innebär att kraven som står beskrivna i IFRS 15 p. 53 a-b och p. 56 inte uppfylls. Detta 
innebär att ingen incitamentersättning kommer att inkluderas i avtalet under år 1. I enighet 
med IFRS 15 p. 59 ska AB Husbygge vid varje rapportperiods utgång göra en ny tillförlitlig 
bedömning gällande beräkning av transaktionspriset där det också ingår att uppdatera 
sannolikhetsbedömningen för rörlig ersättning. Eftersom det inte sker någon förändring av 
prognosen mellan åren 2-3 kommer ingen incitamentersättning inkluderas i transaktionspriset 
under dessa år heller. Vid den bedömning som görs av AB Husbygge i juni år 4 kommer 
företaget fram till att uppdraget med 75 % sannolikhet kommer att bli klart innan utgången av 
september månad samma år. Enligt IFRS 15 pp. 56-57 krävs hög sannolikhet vilket AB 
Husbygge inte bedömer att 75 % motsvarar. Detta innebär att incitamentersättningen under år 
4 inte heller ska inkluderas i transaktionspriset enligt denna metod, utan först när den har en 
högre sannolikhetsgrad. Eftersom byggnationen trots allt blir klar inom ramen för 
incitamentersättningen får detta konsekvensen att ersättningen redovisas under år 5 enligt 
reglerna i IFRS 15.  

4.4.1.4 Steg 4- Fördela transaktionspriset på olika prestationsåtaganden 
 
I enighet med IFRS 15 p. 73 ska en fördelning av transaktionspriset göras på de olika 
prestationsåtagandena som finns avtalat mellan parterna. Detta blir inte aktuellt mellan AB 
Husbygge och Kund Sol på grund av att avtalet i sin helhet utgörs av ett enda 
prestationsåtagande och därmed kan en fördelning inte göras.  

4.4.1.5 Steg 5- Redovisa intäkt när respektive prestationsåtagande uppfylls  
 
I enighet med IFRS 15 p. 31 ska en intäkt redovisas när AB Husbygge har uppfyllt samtliga 
prestationsåtaganden samt när kontrollen övergår från AB Husbygge till Kund Sol. Vid 
ingången av ett avtal ska det beslutas huruvida ett prestationsåtagande uppfylls vid en tidpunkt 
eller över en tidsperiod (IFRS 15 p. 32). Kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c anses inte uppfyllda 
och AB Husbygge kommer således att redovisa intäkterna för sommarstugan vid en tidpunkt 
(IFRS 15 p. 32).  
 
Ur standarden framgår också att om ett prestationsåtagande uppfylls vid en tidpunkt, och inte 
över en tidsperiod, ska AB Husbygge fastslå när kontrollen av sommarstugan övergår från 
AB Husbygge till Kund Sol (IFRS 15 p. 38 a-e). Denna tidpunkt fastställs till när Kund Sol 
erhåller de fördelar som kommer med sommarstugan, vilket sker i samband med 
överlämnandet (IFRS 15 p. 33). Vid denna tidpunkt uppstår även rätt till ersättning för AB 
Husbygge från Kund Sol samt att Kund Sol vid denna tidpunkt kan bruka sommarstugan fullt 
ut. Därmed är överlämnandet av sommarstugan, efter slutbesiktningen, mellan parterna själva 
tidpunkten för då kontrollen övergår. 

4.4.2 Redovisning under IFRS 15 
 
Eftersom prestationsåtagandet uppfylls vid en tidpunkt motsvarande färdigställandet av 
sommarstugan uppstår inget behov av att fastslå byggnationens uppdragsinkomster och 
uppdragsutgifter mellan åren 1-4. I enighet med IFRS 15 p. 59 gjordes även en bedömning vid 
varje rapportperiods utgång gällande transaktionspriset. Eftersom AB Husbygges tillämpar 
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brutet räkenskapsår sker redovisningen vid utgången av augusti varje år. Detta får följande 
effekter på räkenskaperna: 
 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter - - - -  25 500 000 kr 
Kostnader - - - - -21 000 000 kr 
Resultat 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr    4 500 000 kr 

                Tabell 4.4.2.1 Resultaträkning AB Husbygge Kund Sol med IFRS 15 
 
Ur tabell 4.4.2.1 framgår att totala intäkter för hela uppdraget uppgår till en fast ersättning om 
25 000 000 kr som redovisas efter färdigställandet av sommarstugan år 5. Eftersom 
incitamentersättningen inte bedömdes med tillräckligt hög sannolikhet för att kunna 
inkluderas i intäkterna under något av åren 1-4 utgår den ifrån resultaträkningen (IFRS 15 p. 
56). Vid utgången av år 5, när utfallet står klart, kan AB Husbygge konstatera att 
incitamentersättningen kommer tillfalla företaget med hög sannolikhet och kan därmed 
redovisa denna intäkt. Under år 5 kan AB Husbygge även konstatera att de totala kostnaderna 
för byggnationen uppgår till 21 000 000 kr vilket ger ett resultat på 4 500 000 kr.  

4.4.3 Tillämpning av IAS 11 
 
IAS 11 ska tillämpas vid redovisning av detta avtal eftersom avtalet uppfyller definitionen av 
ett entreprenadavtal som framgår ur IAS 11 p. 3. Därefter görs en bedömning gällande 
uppdragets utformning om det är att betrakta som ett fastprisuppdrag eller uppdrag på löpande 
räkning, eftersom standarden gör en uppdelning mellan dessa (IAS 11 p. 6). Vad gäller 
uppförandet av sommarvillan är uppdraget varken att betrakta som ett renodlat 
fastprisuppdrag eller som ett uppdrag på löpande räkning eftersom avtalet innehåller en 
blandning av båda delarna. Detta innebär att uppdragsintäkter och uppdragsutgifter behöver 
fastställas (IAS 11 p. 6 och pp. 23-24).  
 
Uppdragsinkomsterna består, vid avtalets början, av den fasta ersättningen i avtalet vilken är 
25 000 000 kr (IAS 11 p. 11a). I enighet med IAS 11 p. 15 ska incitamentersättning ingå i 
uppdragsinkomsterna när det går att bedöma att det är sannolikt att prestationen kommer att 
uppnås, samt att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dessa kriterier uppfylls inte 
under åren 1-3 men under år 4 kommer uppdragsinkomsterna även att innefattas av 
incitamentersättningen på 500 000 kr eftersom sannolikheten uppgår till 75 % vilket AB 
Husbygge anser som en tillräckligt hög procentsats för att ta upp intäkten i räkenskaperna. 
Med hänsyn till att avtalet består av en blandning av två ersättningsformer ska redovisningen 
ske i enighet med byggnationens färdigställandegrad. 
 
Som framgår av typfallet kan de totala utgifterna för uppdraget inte beräknas på ett 
tillförlitligt sätt innan år 5 vilket innebär att intäktsredovisningen begränsas under år 1-4 (IAS 
11 p. 32 a-b). Effekten av detta blir att intäktsredovisningen under åren 1-4 endast får 
redovisas till det belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som Kund Sol sannolikt 
kommer att ersätta AB Husbygge med. När osäkerhetsfaktorerna kring att en tillförlitlig 
beräkning av utfallet av uppdraget inte längre föreligger framgår det av IAS 11 p. 35 att 
uppdragsinkomster och uppdragsutgifter ska redovisas till uppdragets färdigställandegrad vid 
rapportperiodens slut. För AB Husbygges del innebär detta att deras osäkerhetsfaktorer 
upphör under år 5 vilket leder till att uppdragsutgifterna detta år kan redovisas i enighet med 
reglerna kring färdigställandemetoden. 
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4.4.4 Redovisning under IAS 11 
 
Som framgår av förutsättningarna i detta typfall var det inte möjligt för AB Husbygge att göra 
en tillförlitlig beräkning av kostnaderna för sommarstugans uppförande innan år 5. Detta 
innebär att redovisning av intäkter endast kan göras i den omfattning som det är sannolikt att 
motsvarande kostnader kommer att ersättas av beställaren (IAS 11 p. 32-a-b). 
 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3     År 4         År 5 

Intäkter - - - 500 000 kr  25 000 000 kr 
Kostnader - - -       - -21 000 000 kr 
Resultat 0 kr 0 kr 0 kr 500 000 kr    4 000 000 kr 

           Tabell 4.4.4.1 Resultaträkning AB Husbygge Kund Sol med IAS 11 
 
Med hjälp av de instruktioner som framgår ur IAS 11 får resultaträkningen för AB Husbygges 
totala entreprenaduppdrag till Kund Sol utseendet enligt tabell 4.4.4.1. Med tanke på att det 
var sannolikt att Kund Sol skulle ersätta nedlagda kostnader får det konsekvensen att AB 
Husbygge under år 1-3 kommer att redovisa ett nollresultat på grund av att intäkterna inte får 
överstiga de kostnader som ska ersättas. Under år 4 kommer dock incitamentersättningen om 
500 000 kr att tillfalla intäktsposten under denna metod eftersom IAS 11 bedömer att en sådan 
post som sannolikt kommer tillfalla företaget ska tas upp som intäkt. I detta fall anser AB 
Husbygge att 75 % motsvarar gränsen för vad som kan anses vara sannolikt och intäkten tas 
därmed upp i räkenskaperna under år 4. Under år 5 kan AB Husbygge konstatera uppdragets 
utgifter vilket innebär att en tillförlitlig beräkning av kostnaderna kan göras. När ett uppdrags 
utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska både de uppdragsinkomster och uppdragsutgifter 
som är hänförliga till uppdraget redovisas som en intäkt respektive kostnad med hänsyn till 
färdigställandegraden vid varje rapportperiods slut (IAS 11 p. 22).  

4.4.5 Tillämpning inkomstskatt, utdelning och nyckeltal för typfall 2 
Nedanstående tabeller 4.4.5.1- 4.4.5.2 utgör en redogörelse för uträknad inkomstskatt, 
utdelning och nyckeltal för utfallen i Typfall 2 gällande AB Husbygges intäktsredovisning 
med Kund Sol. Analys av räkenskaperna görs sedan i avsnitt 4.4.6. 
 

Sammanställning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter - - - -  25 500 000 kr 
Kostnader - - - - -21 000 000 kr 
Resultat före skatt 
Skatt 22 % 

0 kr 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

   4 500 000 kr 
     -990 000 kr 

Resultat efter skatt 
Utdelning 30 % 
Re 
Soliditet 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

   3 510 000 kr 
   1 350 000 kr 

 80,4 % 
  24,6 % 

       
      Tabell 4.4.5.1 Sammanställning räkenskaper Kund Sol med IFRS 15 
 
Som tabell 4.4.5.1 visar erhåller AB Husbygge inga intäkter under de första fyra åren utan alla 
transaktioner sker år 5. 
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Sammanställning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter - - - 500 000 kr  25 000 000 kr 
Kostnader - - - - -21 000 000 kr 
Resultat före skatt 
Skatt 22 % 

0 kr 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

500 000 kr 
-110 000 kr 

   4 000 000 kr 
     -880 000 kr 

Resultat efter skatt 
Utdelning 30 % 
Re 
Soliditet 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16.7 % 

  390 000 kr 
150 000 kr 

13.6 % 
17.6 % 

   3 120 000 kr 
   1 200 000 kr 

71,4 % 
 24,6 % 

          
         Tabell 4.4.5.2 Sammanställning räkenskaper Kund Sol med IAS 11 
 
Vid redovisning enligt IAS 11 visar sammanställningen i tabell 4.4.5.2 att redovisning av 
intäkter uteblir de första tre åren men att incitamentersättningen på 500 000 kr sker under år 4. 
Resterande transaktioner sker sedan under år 5 efter färdigställandet. 

4.4.6 Analys av typfall 2 
 
Redovisning enligt både IFRS 15 och IAS 11 i detta typfall får snarlika utfall, vilket till stor 
del beror på att samma redovisningsmetod tillämpas, nämligen vid en tidpunkt enligt IFRS 15 
och färdigställandemetoden enligt IAS 11. Det som dock skiljer standarderna åt är 
sannolikhetsgraden för när en incitamentersättning ska tas upp i redovisningen vilket i detta 
fall får skilda utfall enligt de båda metoderna. Eftersom IFRS 15 kräver en hög sannolikhet, 
medan IAS 11 endast kräver att det ska vara sannolikt, kommer intäkten att tas upp vid en 
tidigare tidpunkt med redovisning enligt IAS 11 jämfört med redovisning enligt IFRS 15 
vilket också innebär att redovisning av incitamentersättningen sker vid olika år. Den 
förändring som sker gällande sannolikhetsgraden från att redovisning av en intäkt sker när det 
är sannolikt till att hög sannolikhet ska föreligga talar för att detta är en försiktighetsåtgärd 
som har gjorts avseende sannolikhetsgraden. Sannolikhetsgraden hög sannolikhet talar dock 
för att försiktighet trots allt är en central del i IFRS 15. 
 
I detta fall uppgår incitamentersättningen till 500 000 kr vilket i sammanhanget troligtvis inte 
innebär en särskilt stor påverkan på AB Husbygges intäkter eftersom ersättningen uppgår till 
drygt 2 % av den totala intäkten, men än dock är det en intäkt på 500 000 kr under år 4 vid 
tillämpning av IAS 11 jämfört med 0 kr i intäkt vid IFRS 15. Denna intäktsskillnad mellan 
standarderna påverkar soliditeten till det bättre vid redovisning enligt IAS 11, samt betydligt 
bättre räntabilitet på eget kapital under år 4, än vid redovisning enligt IFRS 15. På samma sätt 
som i typfall 1 innebär detta att AB Husbygge kommer att ligga ute med mycket kostnader 
utan att erhålla intäkter enligt båda standarder. AB Husbygge kommer dock med redovisning 
enligt IAS 11 att erhålla intäkten av incitamentersättningen vid ett tidigare skede vilket 
innebär en positiv inverkan för AB Husbygges fortlevnad och lättnad jämfört med 0 kr i 
intäkter under år 4 enligt IFRS 15. Som tidigare nämnts kom Aivazian, Booth och Cleary 
(2006, s. 452) fram till att sannolikheten för att ett företag ska betala utdelning ökar med 
företagets lönsamhet och minskar med företagets skuldnivå. Genom att titta på redovisningen 
enligt IFRS 15 och IAS 11 i detta typfall styrks denna teori ytterligare eftersom utdelning här 
sker de år som företaget redovisar ett positivt resultat, medan ingen utdelning sker under de år 
som företaget redovisar nollresultat. 
 
Intressenternas påverkan kommer bli snarlik enligt båda standarder förutom investerarna som 
kommer erhålla avkastning på eget kapital och utdelning under IAS 11 år 4 men inte förrän år 
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5 under IFRS 15. Denna skillnad mellan standarderna kommer dock vara marginell eftersom 
beloppet endast motsvarar 2 % av den totala intäkten som AB Husbygge kommer redovisa 
under år 4 enligt IAS 11. I linje med vad Aivazian, Booth och Cleary (2006, s. 452) 
konstaterat gällande utdelningsmöjligheter ger redovisning enligt IAS 11 högre 
utdelningsmöjligheter än redovisning enligt IFRS 15 då en vinst enligt IAS 11 redovisas både 
under år 4 och år 5. Detta jämfört med IFRS 15 som först redovisar vinsten år 5. Vid samtliga 
utdelningstillfällen vid såväl redovisning enligt IFRS 15 som vid IAS 11 sker utdelning inom 
ramarna för beloppsspärren och försiktighetsregeln enligt ABL 17 kap. p. 3. 
 
Deshmukh (2003, s. 352) påstår att när ett företag väljer att öka eller minska utdelningens 
storlek, kan detta sända ut signaler till intressenter vilket kan skapa oro gällande företagets 
fortlevnad. Båda standarder i detta typfall innefattas av utebliven utdelning till investerarna 
fram till och med år 3, respektive år 4. Detta skulle kunna innebära, precis som Deshmukh 
(2003, s. 352) påstår, nämligen att utebliven utdelning kan uppfattas som att AB Husbygge 
under dessa år saknar intäkter vilket i sin tur kan skapa oro om företagets fortlevnad. 
 
Gällande staten som också har vinsten som grund för skatteintäkter kommer de att erhålla 
skatteintäkter redan år 4 i IAS 11 medan i IFRS 15 kommer skatteintäkterna komma först år 
5. Totala skatteintäkter för staten kommer uppgå till samma belopp enligt båda standarder 
men delas upp på två år i IAS 11. Detta innebär att staten gynnas av redovisningen enligt IAS 
11. 
 
Som ovan nämnt, i avsnitt 3.8 och som framgår av föreställningsramen, är långivare 
intresserade av information som kan hjälpa till vid bedömning vad gäller ett företags förmåga 
att betala räntor och amorteringar vid förfall. Anställda har bland annat ett intresse av 
arbetsgivarens stabilitet för att själva kunna bedöma företagets förmåga att erbjuda 
arbetstillfällen, lön och pension. Med detta sagt blir därför soliditeten det som de anställda 
och långivare är intresserade av och kommer enligt båda standarder vara nästintill 
oförändrade. Soliditeten är oförändrad mellan standardernas redovisning fram till år 4 där det 
på grund av incitamentersättningen föreligger 1 % skillnad där IAS 11 har den högre. År 5 är 
soliditeten åter den samma mellan standarderna.  

4.5 Empiri- Typfall 3 
 
AB Teknik får på begäran av Kund Dator ett uppdrag att upprätta en datorhall där AB Teknik 
även har expertis i programvaror. AB Teknik kommer upprätta en datorhall till Kund Dator, 
samt upprätta ett programvarupaket som består av försäljning av licens, programuppdatering, 
installation och teknisk support. AB Teknik säljer licensen, installationstjänsten, 
programuppdateringstjänsten och teknisk support separat till Kund Dator. Installationstjänsten 
innefattas av att varje avdelning hos Kund Dator kommer få en skräddarsydd datorskärm till 
respektive avdelning (marknadsavdelning, informationsavdelning osv). Installationstjänsten 
görs även rutinmässigt av andra företag och modifierar inte signifikant programvaran. 
Programvaran är fungerande utan uppdateringar, likaså den tekniska supporttjänsten. Avtalet 
kan inte sägas upp av Kund Dator och separata anbud från AB Teknik till Kund Dator har 
lämnats för datorhallen och programvarupaketet. Ovanstående mix av uppdrag innehållande 
upprättande av datorhall samt bistå med förmedling av försäljning av licensen, 
programuppdatering installationstjänsten och teknisk support har AB Teknik god erfarenhet 
av. AB Teknik bedömer därmed att de fastställda utgifterna för de båda uppdragen är gjorda 
med god tillförlitlighet. 
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Objekt År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Datorhall 4 000 000 kr 3 000 000 kr 2 000 000 kr - - 
Programvarupaket - - - 1 000 000 kr 1 000 000 kr 
Totalt 4 000 000 kr 3 000 000 kr  2 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 

     Tabell 4.5.1 Betalningsplan Kund Dator till AB Teknik 
 
Upprättandet av entreprenaden för datorhallen kommer att löpa på 3 år. Försäljning av 
programvarupaketet kommer sedan ske över en 2 års period efter datorhallen är färdigställd. 
Ett gemensamt pris fastställs för de totala uppdragen till 11 000 000 kr utan möjlighet till 
incitamentersättning. I tabell 4.5.1 framgår datorhallens betalningsplan som förhandlats till ett 
fastpris på 9 000 000 kr. Under år 1 är avtalet att AB Teknik ska erhålla ersättning för 
datorhallen på 4 000 000 kr, år 2 uppgår ersättningen till 3 000 000 kr och år 3 till 2 000 000 
kr. Försäljning programvarupaketet kommer totalt uppgå till 2 000 000 kr där betalningarna år 
4 uppgår till 1 000 000 kr och år 5 uppgår till 1 000 000kr. Även detta framgår av tabell 4.5.1 
ovan. Den totala kostnaden för de två projekten uppgår till 8 000 000 kr där 7 000 000 kr är 
hänförliga till datorhallen och 1 000 000 kr är hänförliga till programvarupaketet.  

4.5.1 Tillämpning under IFRS 15 
 
Under följande rubriker kommer vi med hjälp av femstegsmodellen presentera stegen för AB 
Teknik gällande intäktsredovisning med Kund Dator.  

4.5.1.1 Steg 1- Identifiera avtal med Kund Dator 
 
Enligt IFRS 15 p. 9 a-e konstaterar AB Teknik att ett avtal föreligger med Kund Dator då 
Kund Dator har godkänt avtalet. Samtliga parters rättigheter till datorhallen och 
programvarupaketet som ska upprättas kan identifieras genom avtalet. Avtalet innefattas av 
ett affärsmässigt värde samt att sannolikheten för att AB Teknik ska erhålla ersättning anses 
föreligga. I enighet med detta ska AB Teknik redovisa ett avtal och steg 1 anses därmed 
uppfyllt med Kund Dator. 

4.5.1.2 Steg 2- Identifiera prestationsåtagandena med Kund Dator 
 
AB Teknik måste i detta steg identifiera om separata prestationsåtaganden i kontraktet är 
distinkta eller om de ska ses som ett enda uppdrag (IFRS 15 p. 22). Upprättandet av 
datorhallen ses som ett separat prestationsåtagande eftersom inget av kriterierna som framgår 
i IFRS 15 p. 27 a-b uppfylls. Programvarupaketet uppfyller däremot kriterierna i IFRS 15 p. 
27 a och 27 b och klassificeras därmed som distinkta prestationsåtaganden. Utifrån IFRS 15 p. 
27 a-b föreligger följande förutsättningar i detta typfall: 
 

a) Kund Dator kan tillgodogöra sig nyttan av en vara eller tjänst, antingen separat eller 
tillsammans med lättillgängliga resurser, 

b) AB Tekniks löfte om att överföra en vara eller tjänst till Kund Dator går att särskilja 
från andra löften som utgivits i kontraktet. 

 
AB Teknik har konstaterat att programvaran kommer levereras tidigare än de andra tjänsterna 
i avtalet och den är funktionell utan uppdateringar och teknisk support. Således drar AB 
Teknik slutsatsen att Kund Dator kan tillgodogöra sig nyttan av varan, antingen separat eller 
tillsammans med lättillgängliga resurser. Därmed är IFRS 15 p. 27 a uppfyllt för 
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programvaran.  AB Teknik konstaterar även att de faktorer som återfinns i IFRS 15 p. 29 är i 
linje med vad som sker. Därmed är löftet om att överföra en vara till Kund Dator skiljt från 
andra löften som utgivits i kontraktet och IFRS 15 p. 27 b är också uppfyllt. 
 
Det som även bör anmärkas är att även om AB Teknik integrerar programvaran i kundens 
system, så modifierar installationstjänsten inte signifikant programvaran och därmed är 
programvaran och installationstjänsten inte beroende av varandra. Även om 
installationsservice, programuppdateringar och teknisk support beror på överföring av 
licensen, kan AB Teknik uppfylla sitt löfte att överföra programvarulicens, och Kund Dator 
kan dra nytta av licensen, oberoende av dessa löften. På liknande sätt kan Kund Dator också 
ta emot programvarulicens separat utan att väsentligt påverka AB Tekniks löften om att ge 
installationstjänster, programuppdateringar eller teknisk support. Således är löftena inte starkt 
beroende av, eller sammankopplade med varandra. Mot bakgrund av detta kan fem separata 
prestationsåtaganden utläsas i avtalet: 
 

a) Datorhall 
b) Programvarulicensen 
c) Installationstjänsten 
d) Programuppdateringar 
e) Teknisk support 

4.5.1.3  Steg 3- Fastställande av transaktionspriset med Kund Dator 
 
Ett transaktionspris utgörs av den ersättning som avtalas mellan AB Teknik och Kund Dator, 
som uppgår till en fast ersättning på 11 000 000 kr (IFRS 15 pp. 47-49). I linje med IFRS 15 
p. 49 antas det i detta fall att Kund Dator kommer fullfölja sitt avtal med AB Teknik.  

4.5.1.4 Steg 4- Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena  
 
I enighet med IFRS 15 pp. 73-74 ska en fördelning av transaktionspriset göras på de olika 
prestationsåtagandena som finns avtalat mellan parterna. Detta blir aktuellt i detta typfall på 
grund av att fem prestationsåtaganden återfinns. Transaktionspriset ska fördelas över de fem 
prestationsåtaganden för att avspegla värdet av respektive prestationsåtagande (IFRS 15 p. 
74). Enligt IFRS 15 p. 76 ska fördelningen av transaktionspriset på varje prestationsåtagande 
ske i linje med det fristående försäljningspriset.  
 

Objekt Fristående försäljningspriser 

Datorhall             9 000 000 kr 
Programvarulicensen               900 000 kr 
Installationstjänsten               400 000 kr 
Programuppdateringar               400 000 kr 
Teknisk support               300 000 kr 
Totalt försäljningspris           11 000 000 kr 

               Tabell 4.5.1.4.1 Fristående försäljningspriser  
prestationsåtaganden Kund Dator 

 
I detta fall har AB Teknik observerbara priser för samtliga prestationsåtagandena vilka 
framgår av tabell 4.5.1.4.1. Det fristående försäljningspriset för en datorhall är i linje med det 
som AB Teknik har fastställt på 9 000 000 kr och är även i linje med det pris som är fastställt 
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för programvarupaketet på 2 000 000 kr. Totalt har AB Teknik fem prestationsåtaganden där 
det totala transaktionspriset på 11 000 000 kr ska fördelas på de olika prestationsåtagandena.  
 
I detta fall blir fördelningen av transaktionspriset samma som de fristående 
försäljningspriserna. Detta beror på fristående försäljningspriset är samma som vad AB 
Teknik tar för sina tjänster. Det fördelande transaktionspriset till respektive 
prestationsförpliktelse uppgår därmed till 9 000 000 kr för datorhallen, 900 000 kr för 
programvarulicensen, 400 000 kr för installationstjänsten, 400 000 kr för 
programuppdateringar och 300 000 kr för teknisk support. 

4.5.1.5 Steg 5- Redovisa intäkten när respektive prestationsåtgärd uppfylls 
 
I enighet med IFRS 15 p. 31 ska en intäkt redovisas när AB Teknik uppfyllt samtliga 
prestationsåtaganden samt när kontrollen övergår från AB Teknik till Kund Dator. För att 
besluta om ett prestationsåtagande uppfylls vid en tidpunkt eller över en tidsperiod testas varje 
prestationsåtagande mot tre kriterier som framgår av IFRS 15 p. 35 a-c där det räcker att ett av 
kriterierna uppfylls för att redovisning ska ske över en tidsperiod, uppfylls inget av kriterierna 
sker redovisning vid en tidpunkt. Utifrån IFRS 15 p. 35 a-c föreligger följande förutsättningar 
i detta typfall: 
 

a) Kund Dator kan bruka datorhallen och programvarupaketet samtidigt som dessa 
upprättas. 

b) AB Teknik skapar eller förbättrar en tillgång som Kund Dator kontrollerar över 
c) AB Tekniks prestationer skapar inte en tillgång som har en alternativ nytta för 

företaget och företaget har rätt till ersättning för hittills nedlagda utgifter.  
 
AB Teknik måste pröva samtliga fem prestationsåtaganden mot kriterierna från IFRS 15 p. 35 
a-c. Först prövas upprättandet av datorhallen mot kriterierna. Eftersom det är först när AB 
Teknik har färdigställt datorhallen som Kund Dator kan bruka den, har därmed kriteriet a inte 
uppfyllts. Inte heller kriteriet b uppfylls på grund av att Kund Dator inte kontrollerar den 
tillgång som AB Teknik skapar. AB Tekniks prestationer skapar inte heller någon alternativ 
nytta för företaget. Mot bakgrund av detta ska därmed datorhallen redovisas vid en tidpunkt 
(IFRS 15 p. 32).  
 
Nästa steg blir att fastslå när kontrollen för datorhallen övergår från AB Teknik till Kund 
Dator (IFRS 15 p. 38 a-e). Tidpunkten för när kontrollen övergår är när prestationsåtagandet 
är uppfyllt vilket här sker i samband med färdigställandet av datorhallen (IFRS 15 p. 33). 
Därmed är överlämnandet av datorhallen, som sker år 3, själva tidpunkten för då kontrollen 
övergår från AB Teknik till Kund Dator. Detta resulterar i att AB Teknik redovisar intäkter år 
3 enligt tabell 4.4.2.2 som liknar nuvarande standard IAS 11s färdigställandemetod. 
 
Licenser är en immateriell rättighet (tillgång) där bland annat programvaror och teknologi 
innefattas (IFRS 15 p. B52).  Här faller således programvarulicensen av programvarupaketet 
in och blir en immateriell tillgång för AB Teknik. Om licensen är distinkt från andra varor 
eller tjänster ska ett prestationsåtagande ske separat vilket blir aktuellt i detta typfall. AB 
Teknik ska sedan bestämma om licensen uppfylls över tid eller vid en tidpunkt där en 
uppdelning sker mellan ”right to access” och ”right to use” (IFRS 15 p. B56).  Tre olika 
kriterier ska uppfyllas om licensen ska klassificeras som ”right to access” vilka framgår av 
IFRS 15 p. B58. AB Teknik bedömer att sitt löfte att överföra programvarulicens är i enighet 
med IFRS 15 p. B58. AB Teknik uppfyller inte kriteriet att ge programuppdateringar, 
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eftersom de representerar ett separat prestationsåtagande då programuppdateringstjänsten är 
en tilläggsvara för Kund Dator, därmed är kriteriet c inte uppfyllt (IFRS 15 p. B58 c). AB 
Teknik har inte heller några avtalsmässiga eller underförstådda skyldigheter (oberoende av 
uppdateringar eller teknisk support) att bedriva verksamhet som kommer att förändra 
funktionaliteten av programvaran under licensperioden. Programvaran har en fristående 
funktion och påverkar därmed inte Kund Dator från att kunna tillgodogöra sig fördelarna med 
programvaran och är därmed inte beroende av företagets löpande verksamhet (IFRS 15 p. B58 
a). 
 
Mot bakgrund av detta fastställer AB Teknik att avtalet inte kräver samt att Kund Dator inte 
förväntar sig, att AB Teknik ska genomföra aktiviteter som väsentligt påverkar programvaran 
(oberoende av uppdateringar och teknisk support). AB Teknik uppfyller därmed inget av 
kriterierna i IFRS 15 p. B58 a-c och licensen innefattas av rätten att använda den immateriella 
tillgången vid den tidpunkt då licensen utges samt som den är utformad (IFRS 15 p. B61). 
Denna tidpunkt blir år 5 efter färdigställandet. 
 
Gällande installationstjänsten, programuppdatering och teknisk support innefattas dessa inte 
av immateriella rättigheter och kommer således prövas mot kriterierna i IFRS 15 p. 31-32. 
Respektive tjänst prövas mot kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c. Installationstjänsten uppfyller 
inget av de tre kriterierna och ska därmed redovisas vid en tidpunkt som blir år 5 på grund av 
att programvaran inte kan brukas förrän AB Teknik har installerat programvaran. Kund Dator 
kontrollerar inte den tillgång som AB Teknik skapar och AB Tekniks prestationer skapar inte 
heller någon alternativ nytta för AB Teknik. 
 
Gällande programuppdateringen och den tekniska supporten kommer utfallet bli annorlunda 
jämfört med installationstjänsten. Detta på grund av att programvaran är fungerande utan 
uppdateringar och den tekniska supporttjänsten. Programuppdateringen uppfyller ett av de tre 
kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c och ska därmed redovisas över tid som blir över år 4 och år 5. 
Detta på grund av att programvaran kan brukas trots att AB Teknik inte har uppdaterat 
programvaran (IFRS 15 p. 35 a). Tjänsten teknisk support uppfyller ett av de tre kriterierna 
och ska därmed redovisas över tid som blir över år 4 och år 5. Detta på grund av att 
programvaran kan brukas trots att AB Teknik inte har uppdaterat programvaran (IFRS 15 p. 
35 a). Sammanfattningsvis kommer således samtliga prestationsåtaganden redovisas på 
följande sätt: 

a) Datorhall, vid en tidpunkt. 
b) Programvarulicensen, vid en tidpunkt. 
c) Installationstjänsten, vid en tidpunkt. 
d) Programuppdateringar, över tid. 
e) Teknisk support, över tid. 

 
Nästa steg är att besluta när kontrollen av datorhallen, programvarulicensen och 
installationstjänsten anses överföras från AB Teknik till Kund Dator (IFRS 15 p. 38). Det är 
först när detta sker som AB Tekniks intäkter kan tas upp i redovisningen eftersom kontrollen 
då övergått. Kontrollen anses övergå vid den tidpunkt då överlämnandet av samtliga varor och 
tjänster sker mellan de båda parterna och är därmed den kritiska tidpunkten för 
intäktsredovisning.  Vid samma tidpunkt har också AB Teknik rätt att erhålla ersättning för 
utfört arbete. Detta sker för datorhallen vid år 5, för programvarulicensen vid år 2, för 
installationstjänsten år 2, för programuppdateringar över år 1 och 2 samt för teknisk support 
över år 1 och år 2.  
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4.5.2 Redovisning IFRS 15 
 
Mot bakgrund av tillämpningen av IFRS 15 och att intäktsredovisning i enighet med denna 
standard bygger på kontroll, behöver ett bedömningsunderlag gällande programuppdatering 
och teknisk support tas fram.  
 

Bedömningsunderlag År 4 År 5 

Uppdragens totala inkomst 700 000 kr 700 000 kr 
Uppdragens totala utgift 350 000 kr 350 000 kr 
Periodens utgifter 175 000 kr 175 000 kr 

Tabell 4.5.2.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter som hänförs till 
programuppdatering och teknisk support med IFRS 15 

 
I tabell 4.5.2.1 framgår bedömningsunderlaget för AB Teknik gällande programuppdatering 
och teknisk support. Bedömningsunderlaget ovan ligger till grund för att ta reda på vilka 
utgifter som är hänförliga till de två årens perioder och blir således endast relevant för 
programuppdateringarna och den tekniska supporten. Resterande delar av programvarupaketet 
och datorhallen kommer att redovisas vid en specifik tidpunkt och en uppdelning av 
periodernas utgifter bli därmed inte intressant då endast den totala kostnaden är av intresse. 
 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter - - 9 000 000 kr 350 000 kr 1 650 000 kr 
Kostnader - - 7 000 000 kr 175 000 kr    825 000 kr 
Resultat 0 kr 0 kr 2 000 000 kr 175 000 kr    825 000 kr 
Färdigställandegrad      

Programuppdatering 
och teknisk support 

- - - 50 % 50 % 

-Ackumulerad - - - 50 % 100 % 

    Tabell 4.5.2.2 Resultaträkning och färdigställandegrad Kund Dator med IFRS 15 
 
Mot bakgrund i bedömningsunderlaget för respektive år samt de förutsättningar som 
framkommer vid tillämpningen av IFRS 15, framgår AB Tekniks resultaträkning för de fem 
åren av tabell 4.5.2.2 ovan. 

4.5.3 Tillämpning under IAS 11 
 
Eftersom avtalet avser produktion av en datorhall och därmed omfattas av en entreprenads 
definition, kommer IAS 11 att tillämpas (IAS 11 p. 3). I standarden beskrivs vad ett 
entreprenaduppdrag är där det även ingår ett objekt som står i nära samband med, eller är 
beroende av, varandra avseende teknik, funktion och användning (IAS 11 p. 3). Därmed 
kommer den immateriella tillgången som AB Teknik säljer omfattas av IAS 11 
Entreprenadavtal och inte IAS 38 Immateriella tillgångar. Även i IAS 38 Immateriella 
tillgångar återfinns detta beskrivit där standarden hänvisar tillbaka till IAS 11 i de fall där de 
immateriella tillgångarna som innehas av ett företag är för försäljning (IAS 38 p. 3 a).  
 
 
Eftersom datorhallen och programvarupaketet har varit föremål för separat förhandling 
kommer produktionen av de enskilda objekten behandlas som två separata uppdrag (IAS 11 p. 
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8 a-c). Uppdragen kommer ske till fastpris eftersom ett fastpris har avtalats för hela uppdraget 
med Kund Dator (IAS 11 p. 3). 
 
I enighet med IAS 11 p. 11 a ska uppdraginkomsten omfatta den ursprungliga avtalade 
ersättningen vilket i detta fall uppgår till 11 00 000 kr . De uppdragsutgifter som hänför sig till 
uppförandet av datorhallen och programvarupaketet ska enligt definitionen omfatta utgifter 
som har ett direkt samband med det enskilda uppdraget (IAS 11 pp. 16-17). I avtalet uppgår 
uppdragsutgifter till 8 000 000 kr. För att ett fastprisuppdrag ska beräknas på ett tillförlitligt 
sätt behöver villkoren enligt IAS 11 pp. 22-23 a-d vara uppfyllda. Avtalen mellan AB Teknik 
och Kund Dator uppfyller dessa villkor genom att både uppdragsinkomst och uppdragsutgifter 
går att beräkna på ett tillförlitligt sätt, samt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla AB Teknik (IAS 11 pp. 22- 23 a-d). Efter fastställandet av att en 
tillförlitlig beräkning av uppdragets utfall kan göras, ska den metod som tillförlitligt mäter AB 
Tekniks utförda arbete tillämpas. Eftersom kriterierna uppfylls i IAS 11 p. 23 a-d ska metoden 
om successiv vinstavräkning tillämpas på datorhallen (IAS 11 p. 25).  
 
Gällande programvarupaketet som innefattas av en installation har IAS 18 p. 16 påverkan på 
val av metod. En installation utgör en betydande del av avtalet enligt IAS 18 p. 16. Tills dess 
att företaget slutfört installationen anses företaget behålla betydande risker och förmåner. I 
linje med detta kommer färdigställandemetoden tillämpas på programvarupaketet (IAS 11 p. 
30). 

4.5.4 Redovisning IAS 11 
 
Mot bakgrund av att uppdragsinkomst och uppdragsutgifter för datorhallen går att beräkna på 
ett tillförlitligt sätt kommer metoden successiv vinstavräkning tillämpas. 
 

Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

Datorhallens totala inkomst 9 000 000 kr 9 000 000 kr 9 000 000 kr 
Datorhallens totala utgifter 7 000 000 kr 7 000 000 kr 7 000 000 kr 
Periodens utgifter 3 000 000 kr 2 500 000 kr 1 500 000 kr 

Tabell 4.5.4.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter som hänförs till 
datorhallen med IFRS 15  
 

Bedömningsunderlaget som AB Teknik hade att tillgå för respektive år framgår av tabell 
4.5.4.1. Programvarupaketet kommer redovisas vid en specifik tidpunkt, som utgörs av år 5, 
och en uppdelning av periodernas utgifter blir således inte intressant eftersom det endast är 
den totala kostnaden som är av intresse. 
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Resultaträkning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 3 870 000 kr 3 240 000 kr  1 890 000 kr    - 2 000 000 kr 
Kostnader 3 000 000 kr 2 500 000 kr 7 000 000 kr    - 1 000 000 kr 
Resultat    870 000 kr    740 000 kr 2 000 000 kr    - 1 000 000 kr 
Färdigställandegrad      

Programuppdatering 
och teknisk support 

43 % 36 % 21 %    -       - 

-Ackumulerad 43 % 79 % 100 %    -       - 

Tabell 4.5.4.2 Resultaträkning och färdigställandegrad Kund Dator med IAS 11 
 

Mot bakgrund av bedömningsunderlaget framgår AB Tekniks resultaträkning för de fem åren 
i tabell 4.5.4.2 ovan.  

4.5.5 Tillämpning inkomstskatt, utdelning och nyckeltal för typfall 3 
 
Nedanstående tabeller visar på uträknad inkomstskatt, utdelning och nyckeltal för utfallen i 
Typfall 3 för AB Teknik. Analys av räkenskaperna görs sedan under rubrik 4.5.6. 

 
Sammanställning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter - -  9 000 000 kr  350 000 kr  1 650 000 kr 
Kostnader - - -7 000 000 kr -175 000 kr    -825 000 kr 
Resultat före skatt 
Skatt 22 % 

0 kr 
0 kr 

0 kr 
0 kr 

2 000 000 kr 
  -440 000 kr 

175 000 kr 
 -38 500 kr 

    825 000 kr 
   -181 500 kr 

Resultat efter skatt 
Utdelning 30 % 
Re 
Soliditet 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16,7 % 

0 kr 
0 kr 
0 % 

16,7 % 

1 560 000 kr 
   600 000 kr 

 45,5 % 
  20,64  % 

136 500 kr 
  52 500 kr 

 3,9 % 
20,7 % 

    643 500 kr 
   247 500 kr 

 16,9 % 
 22,1 % 

     Tabell 4.5.5.1 Sammanställning räkenskaper Kund Dator med IFRS 15 
 
Som framgår av redovisning enligt IFRS 15 under kapitel 4.5.2 redovisas datorhallen år 3, 
programvarulicensen år 5, installationstjänsten år 5, programuppdateringarna år 4 och år 5 
samt tekniskt support år 4 och år 5. Detta innebär att ingen intäktsredovisning sker de två 
första åren utan redovisning av intäkter sker först år 3 vilket tabell 4.5.5.1 ovan visar. 
 
Sammanställning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter  3 870 000 kr  3 240 000 kr  1 890 000 kr -   2 000 000 kr 
Kostnader -3 000 000 kr -2 500 000 kr -1 500 000 kr -  -1 000 000 kr 
Resultat före skatt 
Skatt 22 % 

     870 000 kr 
    -191 400 kr 

  740 000 kr 
   -162 800 kr 

   390 000 kr 
     -85 800 kr 

- 
  0 kr 

   1 000 000 kr 
       -220 000 kr 

Resultat efter skatt 
Utdelning 30 % 
Re 
Soliditet 

     678 600 kr 
     261 000 kr 
      22,6 % 
      18,3 % 

    577 200 kr 
  222 000 kr 

17,6 % 
19,7 % 

   304 200 kr 
  117 000 kr 

 8,9 % 
     20,4 % 

  0 kr 
  0 kr 
  0 % 
20,4 % 

    780 000 kr 
    300 000 kr 

 20,5 % 
 22,1 % 

   Tabell 4.5.5.2 Sammanställning räkenskaper Kund Dator med IAS 11 
 
Som framgår av redovisningen med IAS 11 under kapitel 4.5.4 kommer datorhallen redovisas 
successivt i linje med färdigställandet mellan åren 1-3, och programvarupaketet redovisas år 
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5. Detta innebär att ingen intäktsredovisning sker år 4 men under de övriga åren vilket 
framgår av tabell 4.5.5.2 ovan. 

4.5.6 Analys av typfall 3 
 
Redovisning enligt IAS 11 innebär inte lika hög volatilitet som redovisning enligt IFRS 15 i 
och med att redovisningen under IAS 11 redan börjar år 1 jämfört med vid redovisning enligt 
IFRS 15 som börjar redovisa först år 3. Det enda året som en vinst inte redovisas i IAS 11 är 
under år 4 men där har de tre tidigare åren redovisat vinster vilket gör att det inte får samma 
effekt som i IFRS 15 där inga vinster redovisas de två första åren. Detta innebär att AB 
Teknik måste ligga ute med mycket kostnader innan intäkterna erhålls först år 3. 
 
De olika intressenterna gynnas av en mer jämn intäktsredovisning som i detta typfall sker 
under IAS 11. Investerarna får mer jämn avkastning på eget kapitel, staten får jämnare 
skatteintäkter, de anställda kan se att soliditeten samt företagets långsiktiga 
överlevnadsförmåga är relativt intakt. Det sistnämna gäller även för långivare så som banker 
som också vill ha koll på företagets soliditet så att företaget inte skuldsätter sig i allt för stor 
grad. Soliditetsnivån vid redovisning under IAS 11 håller en kontant stabil nivå där den 
mellan åren 1-3 stiger. År 4 sker ingen förändring av soliditetsnivån på grund av AB Teknik 
inte redovisar någon vinst detta år. Under år 5 stiger åter soliditetsnivån då ett positivt resultat 
redovisas. 
 
Redovisningen enligt IFRS 15 blir som ovan nämnt mer ojämn i förhållande till redovisning 
enligt IAS 11. Detta får effekter för investerarna genom att de får en hög avkastning på eget 
kapital men detta först efter utebliven räntabilitet på eget kapital de två första åren. År 4 
erhåller investerarna en mindre avkastning jämfört med tidigare år på grund av att vinsten år 
4 är lägre. År 5 erhåller investerarna en högre avkastning på eget kapital då vinsten detta år är 
större. Samma gäller utdelningen som tar sin absoluta höjd år 3 då även räntabiliteten på eget 
kapital tar sin absoluta höjd. Detta är logiskt då både räntabilitet på eget kapital och utdelning 
har sin grund i årets vinst. Utdelningen minskar under år 4 för att sedan återigen öka år 5. 
 
Som konstaterat av Aivazian, Booth och Cleary (2006, s. 452) ökar sannolikheten för ett 
företag att betala utdelning med företagets lönsamhet som i sin tur är direkt kopplad till årets 
vinst. Detta påstående styrks eftersom vi ser att utdelningsmöjligheten är större vid 
redovisning under IAS 11 då AB Teknik redovisar ett positivt resultat redan år 1 och 
kontinuerligt ända fram till år 5. 
 
Utdelningsmöjligheten under IFRS 15 återfinns först år 3 på grund av att AB Teknik inte 
redovisar någon vinst förrän år 3. Vi kan också konstatera att samtliga utdelningar som görs i 
detta typfall sker inom ramarna för beloppsspärren och försiktighetsregeln som framgår av 
ABL 17 kap. p. 3.  Vinsten ligger även till grund statens skatteintäkter på samma sätt som 
utdelning gör för investerarna. Detta innebär att staten år 1 och år 2 innefattas av en utebliven 
skatteintäkt på grund av utebliven vinst. Under år 3 redovisar AB Teknik ett positivt resultat 
vilket medför att staten kan erhålla en större skatteintäkt detta år. På samma sätt återspeglar 
AB Tekniks resultat statens skatteintäkter vilket innebär att de år 4 får en mindre skatteintäkt 
och år 5 är den återigen större storlek. 
 
Hasnas (1998, s. 26) hävdar att ett företags ledning inte enbart ska maximera företagets 
ekonomiska framgång utan måste även säkerhetsställa företagets överlevnad. Soliditeten visar 
på hur pass väl överlevnadsförmåga ett företag har på lång sikt. De anställda och långivare, 



 

 55 

så som bank, är intresserade av den långsiktiga överlevnadsförmågan och kommer vara nöjda 
med soliditetsnivå som AB Teknik presenterar då denna är relativt stabil genomgående för 
samtliga år. Soliditeten har delvis vinsten som grund men även andra faktorer påverkar 
soliditetsnivån.  Detta tar dig i uttryck i detta typfall genom att förhållandet mellan eget 
kapital och skulder inledningsvis utgörs av ca 16,7 % eget kapital och skulder på 83,3 %. När 
vinsten läggs till det egna kapitalet det år som ett positivt resultat redovisas, kommer detta 
inte få en signifikant påverkan på soliditetsnivån. Detta beror på att förhållandet mellan eget 
kapital och skulder var stort från början och vinsten inte kan påverka tillräckligt för att öka 
soliditetsnivån. Detta framgår tydligt när den största delen av vinsten från hela 5 års perioden 
ligger under år 3 där de 2 miljoner kronorna av de totala 3 miljoner kronorna i vinstmedel 
redovisas och soliditetsnivån endast ökar från 16,7 % till 20,64 %, det vill säga med nästan    
4 %.  

4.6 Diskussion  

4.6.1 Inledning 
 
Den nya standarden IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers kom till bland annat på 
grund av att det tidigare spekulerats om flera av de företagsskandaler som inträffat skulle 
kunna ha förhindrats om ett mer principbaserat regelverk hade tillämpats. Nedan diskuteras 
tillämpningen av IFRS 15 och IAS 11 och dess konsekvenser för intäktsredovisning. Vi 
kommer att diskutera om IFRS 15s primära syfte, som var att eliminera inkonsekvenser, 
verkar ha infriats med bakgrund till utfallen i vår empiri.  

4.6.2 Diskussion utifrån resultaten från vår empiri 
 
Efter att ha gjort vår empiri och analys finner vi att IFRS 15 är betydligt mer omfattande och 
svårtolkad att tillämpa än nuvarande standard IAS 11. IFRS 15 är en lättanvänd standard på 
det viset att det är enkelt att följa upp de redovisningsval som gjorts genom modellens fem 
steg, samt varför dessa val gjorts. Detta leder sedan fram till valet av redovisningsmetod 
mellan över tid eller vid en tidpunkt. 
 
Däremot anser vi, efter att ha tillämpat standarden på våra egenkonstruerade typfall, att vägen 
genom femstegsmodellen är tidskrävande och ger snävt utrymme för egen tolkning vilket talar 
för att standarden, i vår mening, är mer regelbaserad än principbaserad. För den som önskar 
granska ett företags räkenskaper är denna standard enklare att följa med i, eftersom 
femstegsmodellen ger en tydlig vägledning som innebär en motivering till de val som görs 
genom modellens fem steg. För den som däremot ska upprätta redovisningen innebär 
standarden mycket tidsåtgång eftersom standarden i sig själv, inte är tillräcklig för att kunna 
tillämpas. Om en standard på närmare 90 sidor också behöver en så kallad ”Clarifications to 
IFRS 15” på närmare 80 sidor, som ger illustrativa exempel för standardens tillämpning, visar 
detta på hur komplex och tidskrävande denna standard är jämfört med nuvarande mer 
principbaserade standard IAS 11. 
 
Något som vi uppmärksammat är att i de fall ett avtal inte kan sägas upp, såsom i typfall 1, 
kommer inget av kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c att uppfyllas vilket innebär att redovisning 
sker vid en tidpunkt enligt denna metod. I typfall 1 är denna tidpunkt efter att uppdraget av 
företaget i fråga är färdigställt. Till skillnad från redovisning enligt IFRS 15 sker redovisning 
av intäkter i detta typfall enligt IAS 11 istället successivt över hela entreprenadtiden. Detta 
kan tyckas märkligt på grund av att när ett avtal inte kan sägas upp, och därmed är bindande, 
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kommer en intäkt att ske med högre sannolikhet jämfört med om ett avtal kan sägas upp. Vi 
anser därmed att det vore mer logiskt att använda metoden successiv vinstavräkning när ett 
avtal som inte går att säga upp föreligger, jämfört med ett avtal som går att säga upp, eftersom 
vi ser det som meningslöst att redovisa i slutet om ett kontrakt ändå måste fullföljas. 
 
Eftersom redovisning vid en tidpunkt troligtvis kommer att tillämpas i en högre grad vid 
redovisning enligt IFRS 15 än vid redovisning enligt IAS 11, innebär detta också att företag 
kan behöva ligga ute med kostnader under långa perioder (fram till färdigställandet). Vid 
långtidsprojekt kan redovisning vid en tidpunkt innebära att företag behöver ligga ute med 
mycket kassamedel, om intäkterna inte sammanfaller med inbetalningarna, under långa 
perioder innan företagets intäkter recogniseras. Detta innebär en sämre situation för ett 
företag eftersom företaget då kan få brist på kassamedel, som i sin tur är en konkursgrund.  
 
Vad gäller de olika standardernas syn på sannolikhetsgraden för när en intäkt kan tas upp i 
redovisningen, innebär detta att graden av sannolikhet är avgörande för ett företags 
resultatfördelning. I enighet med redovisning enligt IFRS 15 får detta konsekvensen att 
intäkter som inte är tillräckligt säkra kommer att tas upp i redovisningen vid en senare 
tidpunkt vid IFRS 15 jämfört med redovisning enligt IAS 11. Detta illustrerades i typfall 2 
som innefattades av en incitamentersättning där intäkten av denna redovisades på två olika 
sätt standarderna emellan. Å ena sidan kan en högre tröskel av sannolikhetsgrad, som 
representeras i IFRS 15, motverka att osäkra intäkter recogniseras för att sedan behöva 
korrigeras i räkenskaperna i de fall då utfallet som prognostiserades inte infrias. Å andra sidan 
gynnas intressenterna när intäkter tas upp vid en tidigare tidpunkt som vid IAS 11, om det 
innebär en jämnare redovisning eftersom utdelning och skatt då kommer att utbetalas under 
fler år. 
 
Slutligen, grundtanken med IFRS 15 var att standarden skulle vara mer principbaserad än 
regelbaserad. Efter genomförd studie anser vi dock att standarden känns mer regelbaserad än 
principbaserad då den inte lämnar särskilt mycket tolkningsutrymme samt att den är mycket 
omfattande i sina beskrivningar. 
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5 Slutsats, bidrag och framtida studier 

5.1 Inledning 
 
Studiens syfte var att utreda hur den nya standarden IFRS 15 skiljer sig vid intäktsredovisning 
jämfört med redovisning enligt nuvarande standard IAS 11. För att besvara syftet användes 
också forskningsfrågan gällande vilka konsekvenser som kan komma att uppstå vid 
tillämpning av IFRS 15 jämfört med nuvarande standard IAS 11 avseende: inkomstskatt, 
utdelning och nyckeltal kopplat till aktiebolagens intressenter. I nedanstående kapitel kommer 
en presentation av slutsatser att redovisas. Det framgår också vad denna studies praktiska och 
teoretiska bidrag är samt ges det förslag till fortsatt framtida studier på området. 

5.2 Studiens slutsatser 
 
Efter att ha granskat våra typfall kan vi konstatera att IFRS 15 i större utsträckning innebär en 
senareläggning av intäkter jämfört med redovisning enligt IAS 11. Senareläggningen beror på 
att IFRS 15 kräver att ett av tre rekvisit i IFRS 15 p. 35 a-c uppfylls för att intäkter ska få 
redovisas över tid. När redovisning sker över tid är det i likhet med den metod som i IAS 11 
kallas för successiv vinstavräkning. Till skillnad från de tre rekvisiten i IFRS 15 kräver IAS 
11 istället att när utfallet för ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska 
uppdragsinkomster och uppdragsutgifter beräknas genom hänvisning till uppdragets 
färdigställandegrad. 
 
Vid redovisning enligt IFRS 15 görs också en uppdelning av de prestationsåtaganden som 
föreligger i ett kontrakt. Denna uppdelning sker inte vid redovisning enligt IAS 11 utan där 
görs snarare en samlad bedömning av kontraktet och dess innehåll. När uppdelning av 
prestationer görs, visar framförallt typfall 3 att färdigställandemetoden med högre sannolikhet 
kommer att tillämpas jämfört med om en uppdelning av prestationer inte sker. Eftersom IFRS 
15 också har en högre tröskel vad gäller sannolikhetsgraden än vad IAS 11 har, innebär detta 
också att en intäkt vid en tidigare tidpunkt kommer att tas upp i redovisningen när IAS 11 
tillämpas än vid IFRS 15. 
 
När metoden successiv vinstavräkning enligt IAS 11 eller metoden över tid enligt IFRS 15 
tillämpas, leder detta till en jämnare intäktsredovisning då intäkter fördelas över hela 
uppdragstiden. När redovisning istället sker enligt IFRS 15: s metod vid en tidpunkt, visar 
resultaten av typfallen att samtliga intäkter i större utsträckning istället redovisas vid 
färdigställandet av ett uppdrag. Samtliga intressenter som presenterades i studiens 
modifierade intressentmodell gynnas av en mer jämn intäktsredovisning.  Detta beror på att 
investerarna får en mer jämn avkastning på eget kapitel samt möjlighet till utdelning, staten 
får jämnare skatteintäkter, de anställda kan se att soliditeten och företagets långsiktiga 
överlevnadsförmåga är relativt stabil. Det sistnämna gäller även för långivare såsom banker 
som också vill ha kontroll över ett företags soliditet så att de inte skuldsätter sig i allt för stor 
grad. När redovisning istället sker vid en tidpunkt visar typfallens utfall att investerarna 
erhåller en högre utdelning när utdelning sker men uteblir även under några år. Samma sak 
gäller även för staten gällande inkomstskatt. Totalt sett erhåller samtliga intressenter samma 
belopp med båda standarder men en jämnare fördelning sker enligt IAS 11. 
 
Som framgår av studiens utfall ställer IFRS 15 hårdare krav på redovisningen som innebär en 
senareläggning av intäkter för att kunna tillämpa metoden över en tid jämfört med metoden 
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successiv vinstavräkning enligt IAS 11. Detta får följdeffekter på inkomstskatt, utdelning och 
nyckeltal som får ökad frekvens vid en jämnare redovisning som IAS 11 verkar tyda på. 
Slutligen ser vi att samtliga intressenter i den modifierade intressentmodellen i större 
utsträckning gynnas av redovisning enligt IAS 11 än vid redovisning enligt IFRS 15. 

5.3 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 
 
De resultat som presenteras i denna studie visar på att redovisning enligt kommande standard 
IFRS 15 innebär, i större utsträckning, en senareläggning av intäkter, jämfört med redovisning 
enligt nuvarande standard IAS 11. Detta innebär i sin tur att samtliga intressenter gynnas i ett 
tidigare skede av redovisning enligt nuvarande standard IAS 11 eftersom de då erhåller 
information, utdelning och skattemedel vid en tidigare tidpunkt jämfört med redovisning 
enligt IFRS 15.  
 
Studiens resultat, sett ur ett intressentperspektiv, lämnar ett praktiskt bidrag till intressenter 
som vill se effekterna av ett standardbyte och dess konsekvenser. Studien bidrar också till att 
ge ytterligare exempel på området för praktisk tillämpning av standardskiftet och dess 
konsekvenser. Studiens praktiska tillämpning ger förhoppningsvis både företagsledare och 
intressenter en förståelse för vilka konsekvenser standardbytet kan få samt hur detta kan 
påverka dem. Eftersom tidigare studier på området inte hittats med samma inriktning som 
denna studie tar, sätts också standarderna i ett nytt perspektiv som visar nya synvinklar av 
standardskiftet.  

5.3.1 Förslag till framtida forskning 
 
Vår studies empiriska del utgår från egenkonstruerade typfall eftersom IFRS 15 i skrivande 
stund ännu inte är tillämpningsbar. Det vore därmed intressant att göra fortsatta studier på 
området som testar IFRS 15: s tillämpning på verkliga uppdrag, i form av case studies. Det 
vore också intressant att undersöka hur redovisning enligt IFRS 15 uppfattas av 
entreprenadföretag jämfört med redovisning under tidigare standard IAS 11. Vidare forskning 
på området skulle även kunna vara att titta på om IFRS 15 i praktiken är så principbaserad 
som påstås, men som vi i denna uppsats hävdar att standarden inte är. 
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