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Definitioner och förkortningar 

 

IAS  International Accounting Standard 

IAS 32 International Accounting Standard: Financial 

Instruments: Disclosure and Presentation 

IAS 39 International Accounting Standard: Finacial 

Instruments: Recognition and Measurement  

IASB International Accounting Standards Board, tidigare 

IASC. 

IOSCO International Organisation of Securities Commissions 

IASC International Accounting Standards Committee, numera 

IASB 

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) till och med 31/12 

2003 

ÅRKL Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag 

Ändrade ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) från och med 1/1 

2004 (se Lagutskottets Betänkande 2003/04:LU2 

Redovisning och värdering av finansiella instrument) 

RR Resultaträkning  

BR  Balansräkning 

RR 5 Byte av redovisningsprincip 

RR 27 Finansiella Instrument: Upplysningar och 

Klassificering 

 

Verkligt värde (fair value) är det belopp som till vilket en tillgång skall kunna 

överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra och som har ett intresse 

av att transaktionen genomförs. 

 

Marknadsvärde  är vad som kan erhållas i samband med en försäljning 

eller som kan erläggas i samband med ett förvärv av ett 

finansiellt instrument på en aktiv marknad.  
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Uppsatsens titel: Extern redovisning av finansiella instrument  

IAS 39 påverkan på Svolders balans- och resultaträkningen 
 
Seminariedatum: 2004-01-13 
 
Ämne/kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare:  Joakim Nörler 

  Henrik Rosengren 
 
Handledare:  Fredrik Ericsson, doktorand (Ek. Mag) 

 Tore Eriksson, adjunkt 
 
Företag:  Svolder AB 
 
Fem nyckelord: IAS 39, verkligt värde (fair value), försiktighetsprincipen, 

matchningsprincipen, realisationsprincipen 
 
Syfte:  Att beskriva skillnaderna mellan redovisning och värdering enligt 

IAS 39 och årsredovisningslagen (ÅRL).  
 
Att visa hur skillnaderna i värderingen av finansiella tillgångar i ett 
företag med stora finansiella tillgångar påverkar resultat och 
balansräkning. 

 
Metod:  Ett deduktivt tillvägagångssätt med en deskriptiv utgångspunkt. 
 
Slutsatser: Svolder AB har gjort helt rätt då de har valt att utöver den vanliga 

årsredovisningen också presentera en redovisning enligt IAS 39, 
då detta har gett en mer rättvisande bild av företagets resultat och 
ställning. 
 
Svolders resultat har blivit mer volatilt med IAS 39, än med ÅRL 
som grund. 
 
Ett företag som vill praktisera IAS 39, men vill ha kvar ett visst 
mått av försiktighet skall välja att redovisa de orealiserade 
värdeförändringarna över balansräkningen. Då kommer företagets 
resultat att bli mindre volatilt än med samma redovisning över 
resultaträkningen. 
 
På grund av den osäkerhet som råder om hur fonden för verkligt 
värde skall redovisas vill vi råda företag att avvakta tydliga 
rekommendationer för detta redovisningsalternativ. 
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Abstract 
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Purpose: To evaluate the differences between accounting and valuation of 

IAS 39 and årsredovisningslagen (ÅRL) 
 
To exhibit the differences in valuation of financial assets in a 
corporation with large financial assets effects balance sheet and 
income statement 

 
Methodology: Deductive character with a descriptive effort 
 
Empirical foundation:  Svolder AB 
 
Conclusions: Svolder AB has made the right decision, when accounting 

according to IAS 39 as well as the Swedish 
Åresredovisningslagen. IAS 39 gives a higher level of the true and 
fair view, for Svolder. 
 
Svolders financial income has become more volatile with IAS 39 
than with Årsredovisningslagen.  
 
A business which wants to practice IAS 39, and yet wants to keep 
a certain level of conservatism, should choose to recognise direct 
to equity. The business financial income will then be less volatile. 
 
Due to the uncertainness of how to account with recognition to 
equity, we recommend businesses to await further 
recommendations in this matter.  
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1.INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

De senaste årtiondena har den internationella utvecklingen bidragit till att fler företag agerar 

på flera geografiska som finansiella marknader. Orsakerna till internationaliseringen är 

många, större kundgrupper, fler potentiella investerare med mera. Likaledes agerar även andra 

intressenter så som kapitalplacerare i stor utsträckning på den internationella arenan1. Denna 

utveckling har skapat behov av att för intressenter på olika marknader öka jämförbarheten 

mellan företags finansiella rapporter från olika nationaliteter. Organisationer som 

International Accounting Standards Committee2 (IASC) och International Organisation of 

Securities Commissions3  (IOSCO) är tongivande i arbetet för att skapa en harmonisering 

inom redovisningen. Ett viktigt steg i harmoniseringen var när IOSCO år 2000 accepterade 

och rekommenderade merparten av de standarder International Accounting Standard Board 

(IASB) utarbetat som ”cross-border listings”4. I börskontrakt för notering krävs det att företag 

följer olika redovisningsnormer. Genom accepterandet blev det för företag möjligt att använda 

sig av dessa standarder som ett alternativt regelverk på många börser istället för exempelvis 

en börs nationella regelverk. Möjligheten till användandet av International Accounting 

Standards5 (IAS) minskar arbetsbördan för företag noterade på fler börser och bidrar till 

harmonisering av redovisningen samt underlättar för externa läsare av finansiella rapporter. 

 

Inom Europeiska Unionen (EU) har man arbetat med att snabbt och kostnadseffektivt öka 

redovisningsharmoniseringen på internationell nivå. För att uppnå denna harmonisering 

ansågs användandet av redan befintliga standarder fastställda av IASB var mest lämpligt6. För 

att skapa kostnadseffektiv harmonisering samt en bättre fungerande kapitalmarknad har kravet 

ställts på noterade företag inom EU att under 2005 helt ut följa och upprätta 

koncernredovisning enligt International Accounting Standards (IAS)7. Detta genom att 

                                                 
1 Edenhammer Hans, Et. al , Makten över redovisningen, SNS Förlag, 1997, Stockholm, s. 10 
2 IASC har omorganiserats och bytt namn till International Accounting Standards Board (IASB), IASC finns 
dock kvar i organisationen i form av en stiftelse. Fortsättningsvis används IASB om inte stiftelsen åsyftas. 
3 International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) är börsernas samarbetsorgan. 
4 Artsberg, K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, 2003, s. 137 
5 International Accounting Standards (IAS) är rekommendationer utarbetade av IASC, motsvarigheten 
utarbetade av IASB benämns International Financial Reporting Standards (IFRS), rekommendationer som 
behandlas i denna uppsats är utgivna av IASC och benämns därför genomgående IAS.  
6 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, betänkande av IAS-utredningen, s. 59 
7 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, betänkande av IAS-utredningen, s. 13 



 1.INLEDNING 2 

  

Europaparlamentet juli 2002 utfärdade en förordning (IAS-förordningen) om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder. Förordningen och införandet av samtliga IAS kommer 

att beröra cirka 7000 koncerner inom EU8. EU:s medlemsstater får utsträcka tillämpningen av 

IAS att även gälla icke noterade företag.  

 

Svenska företag har genom Redovisningsrådets rekommendationer (RR) i stor utsträckning 

redan implementerat många IAS. Ett fåtal IAS har dock inte kunnat implementeras i den 

svenska redovisningen då det har krävts ändringar i Årsredovisningslagen (ÅRL). En sådan 

standard är IAS 39 (Financial Instrument: Recognition and Measurement) Hindret till 

införandet av IAS 39 består i skillnaderna mellan regelverkens värderingsprinciper. ÅRL 

kräver en försiktig värdering enligt försiktighetsprincipen medan IAS 39 kräver en värdering 

av finansiella instrument enligt verkligt värde (fair value) med en mindre betoning på 

försiktighet. En proposition9 till ny ÅRL (benämns i fortsättningen som ändrade ÅRL) antogs 

av riksdagen 12/11 2003 som skall tillåta en sådan värdering och göra IAS 39 möjlig att 

implementera. Den ändrade ÅRL trädde i kraft den 1 januari 200410 och bygger på IAS 39. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Om mindre än ett år införs IAS som övergripande redovisningsstandard för noterade bolag i 

Europa. Det har skrivits många artiklar om dessa nya redovisningsregler, både i dagstidningar 

och i fackpress. Speciellt har det varit mycket uppmärksamhet kring de standarder som avser 

redovisning och värdering av finansiella instrument, IAS 32 (Financial Instrument: Disclosure 

and Presentation) och 39 (Financial Instrument: Recognition and Measurement). IAS 32 är 

redan delvis införd i svensk redovisning i och med Redovisningsrådets rekommendation 27 

om Finansiella instrument: Upplysning och klassificering. IAS 39 är ännu inte infört och 

fortfarande omtvistat och möjligheten finns att den omarbetas innan en slutlig version 

presenteras och kan börja praktiseras.11 

 

IAS 39 kommer för svensk redovisning innebära nya värderingsprinciper för finansiella 

tillgångar. Införandet av IAS 39 innebär att vi går från värdering med tyngdpunkt på 

försiktighetsprincipen mot värdering med tyngdpunkt på matchningsprincipen, vilket innebär 

                                                 
8 Ernst & Youngs skriftserie Nr 55/02, ”IAS/IFRS 2005: En jämförelse mellan international Accounting 
Standards och Redovisningsrådets rekommendationer”, LIBER Ekonomi, 2003, s. 9 
9 Proposition 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument 
10 Lagutskottets betänkande, Redovisning och värdering av finansiella instrument, 2003/04:LU2, s 1 
11 Ibid., s. 8 f. 
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mätning av den faktiska värdeförändringen under året, oavsett realisation, och värdering till 

verkligt värde (fair value).  

 

Värderingsprinciper har genom åren diskuterats av många namnkunniga redovisningsexperter 

både i Sverige och internationellt. Debatten står emellan de som lyfter fram värdering enligt 

försiktighetsprincipen och de som föredrar en värdering till verkligt värde (fair value).  

 

Mettinger (1999) har skrivit i tidningen Balans att IAS 39 kommer att skapa förvirring genom 

att företag får välja att redovisa värdeförändringar på finansiella tillgångar antingen via 

resultaträkningen eller balansräkningen.12 

 

Finansiella företag (banker och kreditinstitut) har redan möjligheten att redovisa vissa av sina 

finansiella tillgångar till verkligt värde enligt ÅRKL13. För icke finansiella företag öppnades 

den möjligheten först den 1 januari 2004 med ändrade ÅRL. Det är för dessa företag som vi 

undrar vad IAS 39 och de ändringar som infördes i ÅRL för att tillåta värdering av finansiella 

instrument till verkligt värde (fair value) kommer att innebära i praktiken. 

 

I tillverkande företag med stora värden i reala tillgångar, som fabriker och fastigheter, med en 

liten andel finansiella tillgångar, blir skillnaden på resultat och eget kapital marginell, även 

vid relativt stora värdefluktuationer. Däremot för företag med stora andelar av tillgångarna i 

finansiella instrument, kan tillgångarnas värde i balansräkningen komma att variera med 

svängningarna på börsen. Hur påverkas resultatet och det egna kapitalet? Är detta förenligt 

med IASB:s referensram? 

 

Det är dessa frågeställningar som gör att vi finner IAS 39 spännande och väcker vår 

nyfikenhet. Vi är intresserade av hur ett icke finansiellt företag med stora finansiella tillgångar 

påverkas av de nya redovisningsprinciperna.  

                                                 
12 Mettinger, B-A., Finansiella Instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts, Balans nr 10, FAR 
förlag, Stockholm, 1999 
13 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 4 kap 6§ 
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1.3 Problemformulering 

 

För att lyckas beskriva detta anser vi följande problemformulering relevant: 

 

 Vad innebär värdering till verkligt värde (fair value) kontra anskaffningsvärdet?  

 Hur skall ett företag redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde (fair value) i 

enlighet med ändrade ÅRL och IAS 39? 

 Hur påverkas balans och resultaträkning av finansiella instruments orealiserade 

värdeförändringar?  

 Innebär införandet av IAS 39 ett totalt avsteg från försiktighetsprincipen vid värdering 

av finansiella tillgångar eller kommer det att finnas utrymme till någon form av 

försiktighet även i framtiden?  

 Vilken roll får realisationsprincipen för konstaterande av intäkt? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår kandidatuppsats är: 

 

Att beskriva skillnaderna mellan redovisning och värdering enligt IAS 39, Financial 

Instruments: Recognition and Measurement och ÅRL.  

 

Att visa hur skillnaderna i värderingen av finansiella tillgångar i ett företag med stora 

finansiella tillgångar påverkar resultat och balansräkning. 

1.5 Avgränsningar 

 

De delar av IAS 39 som handlar om säkringsredovisning, IAS 39 punkt 121ff, och inbäddade 

derivat i punkterna 22-26, kommer vi inte att beröra. 

 

 



 1.INLEDNING 5 

  

1.6 Disposition  

 

I det efterföljande kapitlet beskrivs studiens angreppssätt samt vilket metodval som har 

använts i studiens genomförande.  

 

Kapitel 3 behandlar redovisningsprinciper som är viktiga i svensk redovisning. I detta kapitel 

behandlas även delar av IASB:s referensram som är av intresse för studien och för förståelsen 

av innehållet IAS 39. 

 

Kapitel 4 behandlar finansiella instrument, tillgångar och skulder. Hur dessa definieras och 

värderas beroende på regelverk och hur dessa orealiserade vinster och förluster skall 

redovisas. 

 

Kapitel 5. Empirin utgörs av omräkningar av Svolders årsredovisningar enligt regelverkens 

olika värderingsprinciper utifrån uppgifter lämnade i respektive årsredovisning. Skillnaderna 

mellan de tre redovisningsalternativen sammanfattas och analyseras i kapitel 6 

 

Kapitel 6. Analysen sker utifrån de skillnader vi visat i föregående kapitel. Resultatet från 

dessa beräkningar analyseras och återkopplas till redovisningsprinciper och applicering av 

IASB:s referensram.  

 

Kapitel 7 Avslutning. I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till av 

analysen och ger förslag till vidare forskning. 
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2. METOD 

 

Olika metoder inom vetenskapen ställer olika krav på forskaren. Oavsett metod är forskaren 

tvungen att förhålla sig kritisk till det fenomen som studeras men även till den kunskap som 

redan existerar.14 Ett kritiskt förhållningssätt bidrar till att begränsa de subjektiva inslag som 

kan förekomma i en uppsats. Trots denna begränsning kan ingen vetenskaplig utredning ses 

som helt förutsättningslös eller objektiv, det vill säga att forskarens egna värderingar alltid på 

ett eller annat sätt är inkorporerade i undersökningen (se 2.5). Orsakerna till bristen på 

objektivet kan bestå i att forskaren kan vara omedveten om problematiken eller medvetet 

undanhåller läsaren från värderingar som ligger till grund för utredningen. För att möta kravet 

på vetenskaplighet är det viktigt att forskaren redogör för sina antaganden och värderingar 

samt för de metoder som utredaren använder.15 En generell beskrivning av metod är: 

tillvägagångssättet som används för att bearbeta, sammanfatta och samla in material så att 

resultatet blir kunskap16. Studiens tillvägagångssätt sammanställs nedan. 

2.1 Undersökningens ansats  

 

Skapande av kunskap kan bedrivas på två alternativa arbetssätt genom att följa olika vägar 

eller perspektiv i metodiken. Perspektiven skiljer sig ifrån hur kopplingen mellan teori och 

empiri är beskaffad. Det ena perspektivet kallas för deduktion eller ”bevisföringens väg”. Det 

andra perspektivet kallas för induktion och kan liknas med att man följer ”upptäcktens väg”.17  

 

Skillnaden mellan det induktiva och det deduktiva perspektivet är att det senare förutsätter ett 

antal antaganden och teorier innan den empiriska utredningsprocessen påbörja. Vid 

användandet av en deduktiv metod har man utgångspunkten i teorin och syftet är att testa den 

befintliga teorin. Resultatet ur den empiriska processen används för att korrigera eller skapa 

nya teorier.18 Vår studie sträcker sig i detta avseende inte så långt som beskrivningen ovan 

med en utveckling av en ny teori. Uppsatsen utgår från redovisningsteori som prövas 

                                                 
14 Halvorsen, K., Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 14 
15 Lundahl, U., Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund, 
1999 s.70 ff. 
16 Andersen, I., Den uppenbara verkligheten. Studentlitteratur, 1998, Lund, s. 13  
17 Andersen, I., Den uppenbara verkligheten. Studentlitteratur, 1998, Lund, s. 29 
18 Artsberg, K., Redovisningsteori, -praxis och policy, Libor Ekonomi, 2003, s. 31 



 2. METOD  

 

7

 

empiriskt i ett icke finansiellt företag och återknyts till teorin som därav ger studien en 

deduktiv karaktär.  

 

Förutom indelningen i utgångspunkten från teori eller empiri kan ytterliggare indelningar 

göras för att beskriva vilken inriktning en studie har. I detta avseende diskuteras inom 

redovisning om studien är normativ eller deskriptiv. Med en normativ ansats syftar studien att 

beskriva hur något bör vara medan det deskriptiva talar om hur något är.19  

 

För att uppfylla syftet med denna uppsats och förklara vilken påverkan införandet av IAS 39 

får på företags balans- och resultaträkningar, kommer det deduktiva tillvägagångssättet med 

en deskriptiv utgångspunkt att användas i studien. 

2.2 Metodsynsätt 

 

Alla människor ser sin omgivning på olika sätt; har personen som passerar en tröja som är 

svart med vita ränder eller är den vit med svarta ränder? Likaså kan forskare med olika synsätt 

se verkligheten med skilda ögon. De olika synsätt som forskare kan anta gör olika antaganden 

om det som studeras.20  

 

Inom företagsekonomi kan man särskilja tre metodsynsätt; det analytiska synsättet, 

systemsynsättet samt aktörssynsättet. Skillnaden i de olika synsätten bygger på olika 

antaganden om hur verkligheten är beskaffad. De huvudsakliga skillnaderna i dessa tre synsätt 

bygger på hur verkligheten kan förklaras. Synsätten ser på verkligheten utifrån byggstenar 

eller delar och hur dessa beståndsdelar förklarar verkligheten. Skillnaden mellan det 

analytiska synsättet och det som betraktas som systemsynsätt är att summan av delarna i det 

förra förklarar helheten, medan det senare synsättets delar avviker från verkligheten när de 

summeras. Detta på grund av att det uppstår negativa och eller positiva effekter när delarna 

summeras. Med ett aktörssynsätt som utgångspunkt anses till skillnad från de två övriga 

synsätten inte inneha något förklaringssyfte utan att verkligheten förstås genom att förstå 

enskilda delars egenskaper.21 

 

                                                 
19 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö. 2003, s. 31 
20 Arbnor, I., Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 19 
21 Arbnor, I., Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 65 ff 
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Det synsätt vi valt att använda i denna uppsats för att beskriva den påverkan införandet av 

IAS 39 får på balans- och resultaträkningen kontra ÅRL, är analyssynsättet. Med detta synsätt 

ser vi lagstiftningen och standarder som rör finansiella tillgångar som en isolerad del i 

redovisningen. Övriga lagar och standarder som rör redovisningen ser vi som här som 

konstanta. Ambitionerna med användandet av analyssynsätt är ta fram modeller av 

verkligheten utifrån teorier. Där det med verkligheten menas den värld vi befinner oss i men 

endast utifrån objektiva fakta. Verkligheten i studien blir härmed tudelad, i en verklighet 

enligt värderingsregler i ÅRL och i en verklighet enligt värderingsprinciperna i IAS 39.  

 

I detta fall är strävan att mäta utan avsikt att ta fram några förslag till förbättringar. I den 

deskriptiva delen av studien kommer vi att utgå ifrån fakta (nuvarande regler och normer 

inom redovisningen) för att sedan beskriva kommande regelverk (IAS 39 och ändrade ÅRL). 

Slutligen kommer vi med detta angreppssätt praktiskt visa på skillnaderna införandet av IAS 

39 får på balans- och resultaträkning jämfört med ÅRL. Användandet av analyssynsättet 

kommer inte leda fram till hur olika aktörer och intressegrupper kommer att reagera på dessa 

olikheter.22 

 

2.3 Föreställningsram  

 

Det är viktigt att vara medveten om att alla människor har en överordnad föreställningsram 

vilken påverkas av de normer och värderingar som finns i den verklighet människan befinner 

sig i. Föreställningsramen påverkas av ett flertal faktorer såsom uppfostran, tidigare 

livserfarenheter, utbildning samt det material som studeras under en studiens gång.23 

Naturligtvis gäller även detta författarnas verklighetsuppfattning i denna uppsats. Skillnader i 

verklighetsuppfattningen kan innebära att författarna har en föreställningsram som kan vara 

skild från till exempel den som i sin yrkesutövning arbetar med klassificering och värdering 

av finansiella instrument. 

 

Författarnas referensram utgörs av fler faktorer än de kunskaper vi fått i vår utbildning inom 

ekonomi. Den består av tidigare erfarenheter som påverkar vår syn på omvärlden. Författarna 

har olika bakgrunder i utbildning, ålder och uppväxt. Detta är saker som påverkat vår 

                                                 
22 Arbnor, I., Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 97 ff. 
23 Lundahl, U., Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur Lund, 
1999, s. 57f 
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referensram och syn på omvärlden i olika riktningar. Även om vi har liknande förkunskaper 

inom redovisning så saknar författarna specifika förkunskaper inom redovisning av finansiella 

instrument. Förkunskapernas omfattning i ämnet har bidragit till att material- och 

litteratursökningen har bedrivits så öppet och brett som möjligt för att få en så bred överblick 

av ämnet.  

 

Hur vår verklighetsuppfattning och föreställningsram påverkat denna uppsats är svår att 

avgöra. Vi menar dock att insikten och uppmärksammandet av skillnader i 

föreställningsramen har bidragit till att minska risken för ett selektivt agerande. 

2.4 Undersökningens värde 

2.4.1 Validitet 

”Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel”24 

Begreppet validitet kan underkategoriseras i inre och yttre validitet. Med den inre validiteten 

menas den överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och den mätbara definitionen av dem, 

det vill säga att man mäter det man avser att mäta. Den yttre validiteten avser 

överensstämmelsen mellan det som mätts och vad som utspelas i verkligheten. En hög yttre 

validitet ger därmed en korrekt bild av vad som kommer att ske.25 Sammanfattningsvis visar 

ett resultat på hög validitet när det man avsett att mäta är det man faktiskt har mätt. Vidare 

kan validiteten anses ha att göra med den använda informationens relevans för de 

frågeställningar undersökningen avser att besvara. Genom användandet av relevant 

information för studien anser vi ger studien hög validitet. 

2.4.2 Reliabilitet 

”Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel”26 

Validiteten kan anses vara det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Mäts inte det som man 

avser att mäta så saknar det betydelse om undersökningen är tillförlitlig. För att avgöra om en 

undersökning är tillförlitlig och att mätningen ger stabila utslag, det vill säga har en hög 

reliabilitet, är att samma studie genomförs av en annan forskare som kommer fram till samma 

                                                 
24 Lundahl, U., Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 
1999, s. 87 
25 Ericsson, L T., Att utreda, forska och Rapportera, Liber Ekonomi, Malmö, 1997, s. 38 f.  
26 Lundahl, U., Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund, 
1999, s. 89 
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resultat. Som citatet ovan påpekar så erhålls reliabilitet beroende på hur mätningar utförs och 

hur noggrann forskaren är i utförandet.  

 

För att reliabiliteten skall vara hög i denna kandidatuppsats har författarna för avsikt att så 

noggrant som möjligt klargöra tillvägagångssättet i studien för läsaren, så att denne skall 

kunna replikera studien och komma fram till samma resultat.  

 

2.5 Val av företag 

 

Företag som vill tillämpa IAS 39 (m.fl.) före 2005 (alternativt när den är förenlig med svensk 

lagstiftning) har FAR i ett uttalande om införande i förtid föreslagit att sådana företag skall 

upprätta en balans och resultaträkning i enligt med IAS 39, i form av tilläggsinformation. 

Mängden företag som i förtid tillämpat IAS 39 i form av tilläggsinformation är dock 

begränsat. Oss veterligen är det endast två icke finansiella företag som lämnat kompletta 

årsredovisningar enligt IAS 39 i form av tilläggsinformation (Svolder AB och TeliaSonera 

AB). TeliaSonera har dock infört andra IAS (bland annat IAS 40) i sin tilläggsinformation 

som i denna uppsats påverkar validiteten i negativ riktning och har därför exkluderats.  

2.5.1 Svolder 

 

Svolder är ett investmentbolag grundat 1993 och som är noterat på Stockholmsbörsens O-

lista. Svolder investerar i marknadsnoterade aktier i små och medelstora företag med 

marknadsvärden som understiger 10 miljarder kronor. Bolagen ingår vanligtvis i Carnegie 

small cap index, CSX, som även är Svolders jämförelseindex27. Som investmentbolag28 

åläggs Svolder endast att betala skatt29 på mottagna utdelningar men ges avdrag för lämnande 

utdelningar och förvaltningsutgifter. Kapitalvinster på aktier och andra delägarerätter ägda av 

investmentbolag tas inte upp till beskattning vilket även innebär att kapitalförluster inte är 

avdragsgilla30. Under de sju verksamhetsår vi studerat Svolder har den lämnade utdelningen 

varit högre än den mottagna utdelning och det har därför inte förekommit någon problematik 

med justeringar för skatter. 

 

                                                 
27 www.svolder.se/omsvolder/index.asp (besökt 031122) 
28 Inkomstskattelagen (1999:1229) kap 39 15 §  
29 Ibid., kap 39 14 § pkt. 1  
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Företaget har kommit långt med implementeringen av IAS 39 och har under perioden 2000 

till 200331 lämnat kompletta årsredovisningar i enligthet med IAS 39. Utöver de år Svolder 

lämnat årsredovisningar enligt IAS 39 har de i årsredovisningarna 1996-2000 lämnat 

information om marknadsvärdet på sin värdepappersportfölj vilket möjliggör att retroaktivt 

skapa årsredovisningar enligt IAS 39 (se kap 5.2.1). Svolder årsredovisningar 1996-2003 

utgör därför en del av empirin i denna uppsats för att praktiskt visa på skillnader mellan 

värderingsprinciperna. 

 

Vi vill dock göra läsaren uppmärksam på att Svolders årsredovisning 2000/2001 har varit 

omdebatterad för att den ”i förväg” implementerat verkligtvärde värdering och inte upprättat 

en årsredovisning enligt då gällande ÅRL32. De efterföljande åren har Svolder lämnat en RR 

(resultaträkning) och en BR (balansräkning) enligt båda värderingsprinciperna. Härmed 

skapas problem för uppsatsens vidkommande då den ingående balansen (IB) för 

värdepappersinnehav och balanserad vinst för ÅRL är lika med IB enligt IAS, år 2001/2002. 

Tillvägagångssättet för att justera denna likhet och skapande av årsredovisningar enligt IAS 

39 övriga perioder återges i kap 5.3. 

 

I undersökningen har Svolders totala finansiella anläggningstillgångarna varje år klassificerats 

enligt IAS 39 pkt. 21 tillgänglig för försäljning (available for sale). Svolder innehar utställda 

köpoptioner samt ett konvertibelt förlagslån i ett onoterat företag, Besthand. Posterna skall 

förmodligen inte klassificeras som tillgänglig för försäljning (available for sale). Vi har dock 

valt att klassificera innehavet av det konvertibla förlagslånet tillsammans med övriga 

finansiella tillgångar och vi har inte alls beaktat de utställda köpoptionerna eftersom vi inte 

kunnat identifiera några värden på dessa. Posterna utgör endast en liten del av det totala 

innehavet. I Svolders årsredovisning 2000/2001 uppges att det totala innehavet i Besthand 

utgör 1,4% av Svolders portfölj33, då är även en post vanliga aktier i Besthand inräknat. 

 

                                                                                                                                                         
30 Ibid., kap 39 14 § pkt. 3 
31 Svolder har under hela undersökningsperioden brutet räkenskapsår, exempelvis 2002-09-01 t.o.m. 2003-08-31 
32 Rundfelt. R., Är det tillåtet att bryta mot årsredovisningslagen? En kommentar till redovisningen i Svolder och 
AssiDomän, Balans nr 11 2001 
33 Svolders Årsredovisning 2000/2001, s 37 
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2.6 Källor 

2.6.1 Primär- och sekundärdata 

 

För att kunna producera kunskap behöver man information, data, att behandla och analysera. 

Generellt skiljer man på primärdata och sekundärdata, där primärdata är 

förstahandsinformation och sekundärdata är andrahandsinformation som är insamlad ifrån och 

redan tolkad av andra.34 

 

Distinktionen mellan primära och sekundära datakällor är inte alltid klar, då användningen 

kan vara avgörande för hur gruppering görs. En årsredovisning, till exempel, kan sägas vara 

en primärkälla då den är obearbetad för analys och forskningsändamål. Men en 

årsredovisning kan också i undantagsfall sägas vara en subjektiv analys av det egna företagets 

verksamhet. Årsredovisningen kan då klassificeras som sekundärkälla, eftersom den är 

utformad och behandlad att passa företagets strategi och målsättningar.35 Som tidigare nämnts 

är användandet avgörande för klassificeringen, inhämtas en tidningsartikel som behandlar en 

årsredovisning och det är en artikel som studeras är denna en primärkälla. Om däremot 

tidningsartikeln används för att studera själva årsredovisningen och är bearbetad och 

sammanfattande ses artikeln som en sekundärkälla. 

 

Våra primärdata hämtar vi ifrån Svolders årsredovisningar, offentliga utredningar och 

förarbeten till lagar inom redovisningen, till exempel ÅRL. Även IAS 39 räknar vi till 

primärdata. 

 

Den använda datan som betraktas som sekundärdata kommer i huvudsakligen ifrån andra 

författares litteratur, avhandlingar och tidningsartiklar, där författarna har gjort egna 

tolkningar och slutsatser.  

2.6.2 Årsredovisningar 

 

För att visa vilka skillnaderna mellan ÅRL och IAS 39 är, har vi valt att studera sju  

årsredovisningar upprättade av Svolder (1996-2003). Med utgångspunkt från 

årsredovisningarna har vi beroende på given information skapat antingen en årsredovisning 

                                                 
34 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö. 2003, s. 45 
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enligt IAS 39 eller ÅRL. Skapandet av dessa årsredovisningar möjliggör att vi kan jämföra 

vilken påverkan värderingen till verkligt värde (IAS 39) ger på resultaträkningen respektive 

balansräkningen jämfört med ÅRL 

2.7 Källkritik 

 

Vi kommer att lägga stor tyngd på Svolders årsredovisningar. Dessa är en sammanfattning av 

en mycket stor mängd transaktioner, händelser och innehav. För att få tillgång till all 

information om innehaven skulle vi vara tvungna att ta del av företagens interna redovisning. 

Vi har bedömt det som omöjligt för utomstående att få tillgång till denna information då den 

kan ses som hemlig för utomstående och om vi använder sådan information i uppsatsen blir 

den offentlig i samma stund som den publiceras. Den sammanställda informationen om 

portföljinnehavet som vi använder oss av från årsredovisningar får därför utgöra den enda 

informationskällan av Svolders innehav. Samtliga årsredovisningar enligt ÅRL och IAS 39 är 

granskade av auktoriserade revisorer varav vi anser de vara tillräckligt tillförlitliga för 

uppsatsen. 

                                                                                                                                                         
35 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö. 2003,s. 45 f 
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3. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH REFERENSRAM 

 

I detta kapitel beskrivs en del av de nuvarande redovisningsprinciper och normer som är 

relevanta att ha en inblick i för att kunna förstå fortsättningen av uppsatsen. Några av dessa 

principer kommer på grund av införandet av IAS att behöva överges eller få mindre betydelse. 

Dessa redovisningsprinciper och normer har haft stor betydelse för hur företagen skall värdera 

sina tillgångar och skulder för att följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning. 

3.1  Rättvisande bild och god redovisningssed 

3.1.1 Rättvisande bild 

 

Det som på engelska heter ”a true and fair view” har på svenska översatts till rättvisande bild 

och är ett i Sverige relativt nytt uttryck. Sverige införde den på 90-talet som en följd av EU 

medlemskapet. I Tyskland och övriga kontinentala Europa innebär rättvisande bild att 

redovisningen följer lagar och rekommendationer. I England finns det utrymme för avvikelser 

ifrån både lagar och rekommendationer om det samtidigt innebär en mer rättvisande bild av 

företagets ställning.36 

 

För att exemplifiera ”a true and fair view” vill vi berätta en historia om en gång när Påven 

besökte New York. När han anlände möttes han av ett stort pressuppbåd som fotograferade 

honom när han på sedvanligt sätt kysste marken. Första frågan ifrån pressen blev: Skall Påven 

besöka några nattklubbar i staden? Varpå Påven svarade: Finns det några nattklubbar här? 

Naturligtvis basunerade kvällstidningarnas löpsedlar ut att Påvens första fråga var om det 

fanns några nattklubbar i New York! Det var förvisso sant (true), men det gav knappast en 

rättvisande (fair) bild av händelsen. Både kraven på ”true” och ”fair” måste uppfyllas annars 

uppfyller man inte kraven på rättvisande bild och det går att luras utan att ljuga37. 

 

                                                 
36 Smith, D., Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, 2000, 2:a uppl. ,s.76 
37 Artsberg K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.156 
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Då rättvisande bild är ett begrepp som bestäms i lag, avgör också en domstol vad som 

egentligen är rättvisande bild. När en domstol avgör vad som är rättvis bild spelar praxis och 

allmänna rekommendationer en stor roll.38 

3.1.2 God redovisningssed 

 

Vad som är god redovisningssed diskuteras i förarbetena till olika lagar som styr 

redovisningen i Sverige. I förarbetet till ÅRL definierar lagstiftaren begreppet som både 

praxis och olika normgivares rekommendationer. Lagstiftaren diskuterar också möjligheten 

för att i praktiken avvika från rekommendationer om det ger en mer rättvisande bild av 

företagets ställning.39 

 

God redovisningsstandard är, enligt FAR, ”en rättslig standard som grundas på lag, praxis 

och rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de 

redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också allmänna råd och 

rekommendationer av normgivande organ som Redovisningsrådet och BFN” 

(Bokföringsnämnden).40 

3.2 Redovisningsprinciper 

 

ÅRL började tillämpas 1997 som ett led i att Sverige gick med i EU och har anpassats till EU-

direktiven. ÅRL är därmed anpassad bland annat till EU:s41 fjärde och sjunde  bolagsdirektiv, 

de så kallade redovisningsdirektiven.42 Mer om dessa bolagsdirektiv kan du läsa längre fram i 

denna uppsats. 

 

Den externa redovisningsinformationen skall tillfredsställa många olika och ibland 

kolliderande syften och intressen. Vissa intressenters önskemål och synpunkter har fått mer 

genomslagskraft än andras. Här i Sverige har till exempel skattemyndighetens önskemål fått 

stor genomslagskraft på redovisningens utveckling, trots att skattemyndighetens 

informationskrav inte alltid är densamma som aktieägarnas.43 

                                                 
38 Thomasson J., Extern redovisning och finansiell analys, Liber Ekonomi, Malmö, 2000, s.18 
39 Artsberg K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.52 
40 FARs samlingsvolym, FAR:Vägledning – Om årsredovisning i aktiebolag, FAR Förlag, Stockholm, 2003, s. 
1214 
41 Redovisningskommittén använder beteckningen EG:s bolagsdirektiv 
42 Thomasson J., Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, Malmö, 2000, s. 104 
43 Thomasson J., Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, Malmö, 2000, s. 106 



 3. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH REFERENSRAM  

 

15

 

 

Flertalet av de principer som vi diskuterar återfinns i ÅRL 2 kapitel 4 paragrafen. 

3.2.1 Fortlevnadspostulatet  

 

Normalt upprättas finansiella rapporter med antagandet att företaget bedriver en fortlöpande 

verksamhet och även kommer att göra så under överblickbar tid. Det antas således att 

företaget inte avser att väsentligt eller på kort tid skära ner verksamhetens omfattning, utan 

med fog kan antas vara en så kallad ”going concern”. Antagandet om fortlevnad ger att 

periodiseringar och matchning (se 3.2.2) av intäkter och kostnader skall göras regelbundet 

över hela företagets livslängd. 44 

 

Med fortlevnadspostulatet45 uppkommer periodiseringsproblemet. För att producera 

finansiella periodiska rapporter måste den redovisande dela upp verksamheten i delar, 

verksamhetsår. Detta för att möjliggöra en skattning av företagets resultat. Detta antagande får 

till följd att ett företags sanna resultat endast kan ses över hela företagets livslängd.46 

 

Vad gäller utdelningspolitik i ett aktiebolag, får inte utdelning av det fria egna kapitalet ske 

med ett så högt belopp, att det riskerar företagets överlevnad.47 Det skulle annars stå i strid 

med fortlevnadspostulatet.  

 

Motsatsen till fortlevnadspostulatet är att anta att företaget skall likvideras och att samtliga 

tillgångar minus skulder delas ut till ägarna.48  

 

3.2.2 Matchningsprincipen 

 

För att visa en viss periods resultat måste man, förutom att periodisera också matcha 

kostnader och intäkter som härrörs ifrån samma period, mot varandra. Redan i slutet av 1400-

talet talade Pacioli49 om att man skulle stänga böckerna en gång om året.50 Då skulle man 

                                                 
44 Hendriksen, E., & Van Breda, M , Accounting Theory, 5th ed, Erwin, 1992, s. 146 
45 Postulat kommer ifrån latin och betyder ungefär ”påstående som inte behöver bevisas” eller ”självklart 
antagande”. 
46 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003,  , s.158 
47 Aktiebolagslagen (1975:1385)12 kap. 2 § 
48 Schroeder, R., & Clark M., Accounting Theory: Text and readings, 6th ed., John Wiley Sons, 1998, s. 326 
49 http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Pacioli.html (Besökt 2003-12-16) 
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tvingas att matcha intäkter och kostnader51. Det blir då också möjligt att konstatera om det 

finns utdelningsbara medel52 och räkna ut en eventuell skatt.53 Alla utgifter som förbrukas 

omgående, kostnadsförs direkt och blir också direkt matchade mot intäkten. Svårigheten 

uppkommer när utgifterna aktiveras54 och skall skrivas av över dess ekonomiska livslängd. 

Det svåra är att korrekt uppskatta den ekonomiska livslängden och sedan avgöra hur man ska 

skriva av tillgången så att förbrukningen matchas mot intäkter i rätt period.55 Matchning 

innebär att balansräkningen innehåller både tillgångar och skulder blandat med olika 

periodiseringsposter.56 

 

Matchningsprincipen bygger på bokföringsmässiga grunder, det vill säga att tidpunkten för 

betalningen inte skall påverka resultatet57.  

 

3.2.3 Bokföringsmässiga grunder 

 

Syftet med finansiella rapporter är att ge en överskådlig och rättvisande bild av företagets 

resultat och ställning58, skall de upprättas enligt bokföringsmässiga grunder. De 

bokföringsmässiga grunderna uppfylls när företaget redovisar inkomster och utgifter till det 

räkenskapsår de tillhör.59 Informationen i finansiella rapporter upprättade enligt 

bokföringsmässiga grunder innehåller därmed inte bara transaktioner som reglerats 

likvidmässigt utan även framtida åtaganden och rättigheter till inbetalningar. Genom 

bokföringsmässiga grunder skall finansiella rapporter innehålla information om inträffade 

transaktioner samt händelser som är relevanta för företaget och som är av stort värde för 

användare när de fattar sina beslut.60 

                                                                                                                                                         
50 Hendriksen, E., & Van Breda, M , Accounting Theory, 5th ed, Erwin, 1992, s. 147 
51 Smith, D., Redovisningens språk, Studentlitteratur,Lund 2000, 2:a uppl. ,s.86ff 
52 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s. 335 
53 Lodin, S-O et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, Studentlitteratur, Lund,2002, s .214 ff 
54 Smith, D., Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 2000, 2:a uppl. s.167 
55 Ibid, s. 170ff 
56 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s. 163 
57 Ibid, s. 164 
58 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, pkt. 12 
59 FARs samlingsvolym 2003 del 1, FAR: vägledning – Om redovisning i aktiebolag, s.1216 
60 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, pkt 22 
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3.2.4 Försiktighetsprincipen     

 

Historiskt har försiktighetsprincipen varit den viktigaste av våra principer och som växt fram 

efter tysk förebild och fått stöd av svenska staten, som varit generös med uppbyggnad av 

reserver i företagen. Artsberg menar att försiktighetsprincipen ibland står i konflikt med den 

av oss tidigare omnämnda matchningsprincipen, då en alldeles korrekt matchning kan leda till 

att man måste överge försiktighetsprincipen.61 

 

Vid all värdering av balansräkningens poster skall försiktighetsprincipen beaktas. Det innebär 

att man alltid ska välja det lägsta av flera olika möjliga värden. I ÅRL 2 kap 4§ p3 står det att 

man skall iaktta rimlig försiktighet, vilket innebär att man inte medvetet får bygga upp dolda 

reserver.  

 

När det gäller finansiella instrument, som klassificeras som anläggningstillgång, så skall dessa 

värderas till anskaffningsvärdet (historical cost). Då värdet ökat väsentligt och kan antas vara 

bestående så får man skriva upp värdet, och om värdet minskat i motsvarande grad, och anses 

vara bestående, måste man göra en nedskrivning. Lägg märke till att vid en värdeökning är 

uppskrivningen frivillig men vid värdeminskning är det tvingande att göra nedskrivningar. 

Detta är ett uttryck för försiktighet i ÅRL62. Hänsyn måste tas till rättvisande bild och god 

redovisningssed enligt ÅRL 2 kap 2-3§§ och EU: s redovisningsdirektiv, före införandet av 

det så kallade ändringsdirektivet (se 3.5). 

 

Kritik mot värdering till anskaffningsvärdet (historical cost) har varit att det inte ger en rättvis 

bild av företaget gentemot de externa användarna av redovisningen. Detta eftersom resultatet 

av en eventuell positiv värdeförändring visar sig först vid en realisation av tillgången och då 

kan uppkomsten av dolda tillgångar förekomma.63 

 

Backer hävdar, som kritik mot värdering till anskaffningsvärdet, att värderingen då bara visar 

värdet på tillgången vid anskaffningstillfället.64 

 

                                                 
61 Artsberg K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.160 
62 Årsredovisningslagen (1995:1554),  4 kap. 3-6§ § 
63 Hendriksen, E., & Van Breda, M , Accounting Theory, 5th ed, Erwin, 1992, s. 372ff 
64 Backer M, (ed), Modern Accounting Theory, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1966, s.122 
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Försiktighetsprincipens (och realisationsprincipens) viktigaste uppgift är att årsredovisningen 

inte skall ge en alltför optimistisk syn på företaget, då icke realiserade värdeökningar, till 

exempel på finansiella tillgångar, kan utraderas igen under en relativt kort tid. 

 

Försiktighetsprincipen kallades längre tillbaka i tiden för konjunkturutjämningsprincipen. 

Detta efter att principen yttrade sig som att man byggde upp reserver under de goda åren och 

löste upp dessa under de dåliga åren, och detta ansågs som ett medel för 

konjunkturutjämning.65  

 

3.2.5 Realisationsprincipen 

 

Försiktighetsprincipen och realisationsprincipen följs åt. Man är försiktig med värderingen av 

tillgångar tills en vinst är konstaterad och realiserad. Denna princip avgör egentligen när en 

intäkt ifrån finansiella tillgångar får tas upp i redovisningen. 

 

Det finns dock två olika sätt att tolka begreppet realisera. Formsynsättet, som kräver att en 

transaktion har ägt rum, och substanssynsättet, som nöjer sig med en generell värdeökning för 

att anse realiserbarheten. 66 Realisering av finansiella instrument enligt ÅRL, fram till och 

med 31/12 2003, stödjer sig på formsynsättet, att ett äganderättsskifte, en transaktion måste ha 

skett. 

3.2.6 Kongruensprincipen 

 

Kongruensprincipen är en gammal princip som innebär att alla resultatförändringar måste 

redovisas över resultaträkningen. Tekniskt sett skulle man kunna föra vissa 

resultatförändringar direkt över eget kapital, men då redovisningens användare är vana vid att 

information om resultatförändringar förs över resultaträkningen, skulle information kunna 

förbises och kraven på att redovisningen ska vara överskådlig67 ej uppnås. Ett undantag ifrån 

kongruensprincipen står att finna i RR 5 om byte av redovisningsprincip, där effekten av bytet 

får föras över eget kapital.68 

                                                 
65 Artsberg K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.160 
66 Artsberg K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.161f 
67 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kapitlet 2§ 
68 Artsberg, K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.165 



 3. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH REFERENSRAM  

 

19

 

3.2.7 Principen om konsekvens 

 

Principen om konsekvens innebär att man i princip inte får byta mellan värderingsprinciper 

från ett år till ett annat. I praktiken menas att ett företag inte får ångra ett byte av 

värderingsprincip då omständigheterna ändras och byta tillbaka igen. Man måste konsekvent 

hålla sig till den värderingsprincip man en gång valt att följa. Det får som följd att eventuella 

ofullständigheter i värderingen utjämnas över tiden, vilket i sin tur ger en bättre 

jämförbarhet(se 3.4.4) mellan åren.69 

 

Enligt RR 5 får byte av redovisningsprincip bara ske om det krävs av nya lagar eller ny 

redovisningsrekommendation. I rekommendationen definieras redovisningsprincip som 

bestående av grundläggande principer, redovisningskonventioner och regler som tillämpas vid 

upprättandet av bokslut och redovisningshandlingar.70 En sådan grundläggande princip är 

värderingsprinciper. 

3.3 IASB:s Referensram 

 

Två grundläggande antaganden, bokföringsmässiga grunder och att företaget skall fortleva 

över en överblickbar framtid ligger som en grund i IASB:s referensram ”Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements”. Referensramen skall fungera och 

användas som ett instrument för att förstå, tolka och tillämpa utgivna normer av IASB.71 Om 

en konflikt uppstår mellan denna referensram och och vad som föreskrivs enligt en IAS skall 

det som föreskrivs i standarden gälla oavsett referensramen. 

 

 Vi behandlar bara referensramen översiktligt. För den intresserade läsaren hänvisar vi till 

antingen till IASB:s referensram direkt eller Redovisningsrådets översättning, 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. 

                                                 
69 Andersson, Sten, Års- och koncernredovisning - En kommentar till redovisningsreglerna, Publica, Stockholm, 
1996, s. 63 
70 FARs samlingsvolym, RR 5, Byte av redovisningsprincip, FAR förlag, Stockholm 2003, s.697 
71 Artsberg, K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.166 
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3.3.1 Kvalitetskrav 

 

För att redovisningen skall uppfylla användarnas behov av information kräver referensramen 

ett antal kvalitativa egenskaper som måste uppfyllas. Dessa är i tur och ordning som följer 

nedan, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Dessa måste dock beaktas med 

den restriktion som ligger i kostnaden av att ta fram informationen.72 

 

3.3.2 Begriplighet 

 

Utformningen av finansiella rapporter bygger på att den som skall ta till sig information om 

ett företags ställning genom en årsredovisning skall vara en kunnig läsare. IASB har i sin 

referensram valt att i form av begriplighet rikta fokus på användaren och inte på upprättaren 

av informationen. Läsaren har ett ansvar att införskaffa sig behövlig kunskap för att förstå 

redovisningen. Det ansvar upprättaren har ligger främst i punkterna nedan, samt att 

information som har relevans för ett beslutsfattande inte får utelämnas även om det kan 

bedömas som för komplext för användaren.73 

3.3.3 Relevans 

 

Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 

bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 

korrigera tidigare bedömningar. Information kan samtidigt vara såväl framåtriktad som 

bekräftande. IASB menar att informationens förutsägande och bekräftande roller är kopplade 

till varandra. Information om tillgångarnas omfattning och sammansättning är exempelvis av 

betydelse för att bedöma ett företags förmåga att utnyttja möjligheter samt dess förmåga att 

agera när förutsättningarna ändras.74 

 

Informationen som lämnas kan användas av olika användare på olika sätt. Relevansen i 

informationen skapar möjligheter för användare att själva göra egna bedömningar av 

företagets situation. För att användare skall kunna göra korrekta bedömningar har IASB 

därför uttryckligen i föreställningsramen sagt att information skall lämnas för 

                                                 
72 Smith, D., Redovisningens språk, Studentlitteratur, 2000, 2:a uppl. s.24 
73 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 25 
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resultatstörandeposter som är ovanliga och onormala. Information som företagsledningen ger 

i form av till exempel vinstprognoser, kan vara mycket relevanta, men kan samtidigt 

missbrukas av företagsledningen och detta påverkar relevansen i informationen. 75 

 

3.3.4 Tillförlitlighet 

 

För att ge värde till användarna av redovisningen, måste den vara tillförlitlig. Det betyder att 

den då inte innehåller väsentliga fel eller är vinklad för att åstadkomma något speciellt syfte. 

Relevant men osäker information kan leda till att kravet på tillförlitlighet ej uppfylls om 

informationen tas med i företagets finansiella rapport.76 

 

- Korrekt bild 

Informationen måste spegla en korrekt bild av företaget, alla transaktioner under året (eller 

del av året) och balansräkningens alla poster. Det kan ligga en inneboende svårighet att 

identifiera, mäta och redovisa det man menar att informera om. Detta kallas i 

forskningssammanhang validitet, att mäta det man avser att mäta.77  

  

- Innebörd och form 

Ekonomisk innebörd kommer ibland före den juridiska formen till exempel 

äganderättsskifte. Till exempel ett företag som juridiskt sett, överlåter en tillgång och 

samtidigt försäkrar sig om att eventuell nytta i framtiden även fortsättningsvis skall 

tillfalla företaget. Under sådana omständigheter skulle en redovisad försäljning inte ge en 

korrekt bild av transaktionen.78 

 

- Neutralitet 

Informationen i de finansiella rapporterna måste vara neutral i termer av utvald lämnad 

information och ej heller vara vinklad åt något håll för att gynna ett speciellt syfte eller 

intresse.79 

 

                                                                                                                                                         
74 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 26-30 
75 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.169 
76 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 31-32 
77 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.170 
78 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 35 
79 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 36 
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- Försiktighet 

Denna punkt är mycket lik ”försiktighetsprincipen”, se ovan. Upprättaren av finansiella 

rapporter måste hantera den osäkerhet som uppstår av många händelser och transaktioner 

till exempel värdering av osäkra fordringar eller andra tillgångar och skulder. Här finner 

vi även ett mått av viss försiktighet så att bedömningar under osäkerhet inte skapar dolda 

reserver eller att omotiverat stora reserveringar uppkommer. Om detta skulle ske, så 

uppfyller den finansiella rapporten inte kraven på neutraliteten och tillförlitligheten.80 

 

- Fullständighet 

Kravet att den finansiella rapporten måste vara fullständig är viktig, då i annat fall, skulle 

informationen som verkligen visas kanske vara vilseledande. Fullständighet innebär att 

man får hela bilden tillgänglig. Motsatsen skulle leda till att rapporten inte skulle vara 

tillförlitlig.81 

3.3.4 Jämförbarhet 

 

En finansiell rapport måste gå att jämföra för att användaren ska kunna identifiera trender i 

resultatet och ställning. Jämförbarheten gäller inte bara i det specifika företaget över tiden 

utan även mellan andra företag i och utanför dennes bransch. Kravet på att redovisa ändrade 

redovisningsprinciper är viktig då jämförbarheten avsevärt skulle försvåras annars. Därför 

förekommer även redovisning av tidigare perioder i ett företags finansiella rapport.82 

3.4 Redovisningsdirektiven 

 

De två direktiven som kallas redovisningsdirektiven består av EU:s fjärde och sjunde 

bolagsdirektiv83. Dessa två direktiv har haft stor påverkan på ÅRL som infördes efter, och 

som en följd av, att Sverige blev medlem i Europeiska Unionen. Direktiven är en 

sammanjämkning av ett flertal olika nationella uppfattningar och traditioner på 

redovisningsområdet, för att skapa en gemensam standard. De stora kontrahenterna i dessa 

sammanhang är på ena sidan de anglosaxiska, främst engelska, traditionerna och de 

                                                 
80 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 37 
81 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.172 
82 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, punkt 39-42 
83 http://www2.riksdagen.se/ , besökt 2003-12-19 
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kontinentala, främst tyska, traditioner.84 De tyska traditionerna, som härstammar ifrån det 

romerska arvet, är mycket strikta och kräver att rekommendationer följs upp i lag. Medan de 

engelska är mer av praktisk natur och låter sedvänja och praxis leda utvecklingen. De tillåter 

avsteg ifrån rekommendationer och åsidosättande av lagstiftningen om det gynnar syftet att ge 

en rättvisande bild av företaget och dess ställning. I direktiven fick vi rättvisande bild som 

härstammar från England85. 

 

De enskilda medlemsstaterna är skyldig att anpassa nationell lagstiftning enligt direktiven 

inom en viss tid. Tillvägagångssättet och formen för införlivandet är upp till den enskilda 

staten, men om anpassningen inte sker i rätt tid så kan enskilda rättsubjekt, exempelvis 

företag, i vissa fall kunna åberopa direktivens regler före de allmänna nationella.86 

 

Redovisningsdirektiven har för avsikt att skapa en lägstanivå av skydd för alla som träder i 

förbindelse med ett företag. Detta kan vara delägare, borgenärer, staten och andra 

intressenter.87 

 

3.4.1 Fjärde bolagsdirektivet 

 

Skyldigheten att upprätta årsredovisning och förvaltningsberättelse i bolag med begränsat 

ägaransvar finns behandlat i EU: s fjärde bolagsdirektiv. Kravet är att årsredovisningen skall 

ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Det föreskrivs ett antal 

standardiserade uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna samt enhetliga 

värderingsregler och regler för tilläggsinformation i till exempel noter och 

förvaltningsberättelse.88 

                                                 
84 Andersson, Sten, Års- och koncernredovisning - En kommentar till redovisningsreglerna, Publica, Stockholm, 
1996, s. 25 
85 Sandin, A., Externredovisning – anpassad till nya årsredovisningslagen, Studentlitteratur, Lund, 1996, s.239f 
86 Andersson, S., Års- och koncernredovisning - En kommentar till redovisningsreglerna, Publica, Stockholm, 
1996, s. 24 
87 Lagutskottets betänkande 2003/04:LU2 , s. 5 
88 Andersson, S., Års- och koncernredovisning - En kommentar till redovisningsreglerna, Publica, Stockholm, 
1996, s. 24f 
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3.4.2 Sjunde bolagsdirektivet 

 

Sjunde direktivet handlar om det vi i Sverige kallar koncernredovisning och innehåller i stort 

vad fjärde direktivet gör för vissa bolagsformer utanför koncerner. Här finner vi specificerat 

hur man klassificerar en koncern och vilka krav som måste uppfyllas för att ett företag kan 

ingå i en koncern. EU kallar koncernredovisning för sammanställd redovisning och 

sammanställd förvaltningsberättelse.89 

                                                 
89 Andersson, S., Års- och koncernredovisning - En kommentar till redovisningsreglerna, Publica, Stockholm, 
1996, s. 25 
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4. FINANSIELLA INSTRUMENT, TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva och förklara värderingsprinciper för finansiella 

tillgångar och skulder i enlighet med de olika regelverken ÅRL och IAS. Vi kommer att ge en 

översiktlig introduktion i IAS 39 och inrikta oss mot de delar av IAS 39 som är relevanta för 

vår uppsats och det företag som vi valt att undersöka, Svolder. I slutet av kapitlet diskuterar vi 

de nya ändringarna i ÅRL som började gälla vid årsskiftet 2003/2004.  

4.1 Definition av finansiella instrument, tillgångar och skulder 

 

En definition, enligt svensk lag, finner vi i Lag (1991:980) om handel med finansiella 

instrument. Där har finansiella instrument fått betydelsen fondpapper och annan rättighet eller 

förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden. Detta innebär alltså att bara 

värdepapper som är avsedda att handlas på en officiell börs kan definieras som finansiella 

instrument enligt denna lag. Finansiella instrument är mycket mer än så, vilket man också 

inser när man lär känna definitionerna i IAS 39. 

  

I ÅRL skiljer man på finansiella tillgångar beroende på vilken tidsaspekt som finns med 

innehavet. Innehav som är avsett att innehas stadigvarande i verksamheten kallas finansiella 

anläggningstillgångar och andra innehav kallas för omsättningstillgångar.90 Gränsen för 

stadigvarande innehav eller inte går vid kortare eller längre än ett år.91 

 

Finansiella instrument enligt IAS 39:s definition är utförlig och lyder som följer. Alla kontrakt 

som ger upprinnelse till både en finansiell tillgång (financial asset) av ett företag och eller en 

finansiell skuld (financial liability) eller aktieinstrument (equity instrument) av ett annat 

företag. 92 

 

Finansiella tillgångar är enligt punkten 8 i standarden: 

• Kontanter. 

• Kontrakterad rättighet att erhålla kontanter eller finansiella tillgångar av ett annat företag. 

                                                 
90 Årsredovisningslagen (1995:1554)  4 kapitlet 1§ 
91 Smith, D., Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, 2000, 2:a uppl. s.110 
92 IAS 39 (revised 2000) pkt. 8 
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• Kontrakterad rättighet att utbyta finansiella instrument med ett annat företag under 

förhållanden som är potentiellt fördelaktiga. 

• Ett aktieinstrument (equity instrument) av ett annat företag. 

 

Finansiell skuld (liability) är alla skulder som är en kontrakterad skyldighet: 

• Att överföra kontanter eller andra finansiella tillgångar till ett annat företag. 

• Att byta finansiella instrument med ett annat företag under förhållanden som är potentiellt 

ofördelaktiga. 

 

Den punkten som är mest aktuell för denna uppsats på grund av Svolders innehav är den om 

finansiella tillgångar – aktieinstrument. IAS 39 punkt 10 delar upp finansiella tillgångar i fyra 

olika kategorier, beroende på avsikten med innehavet. 

 

Finansiell tillgång eller skuld som innehas för handel. 

Med ”innehav för handel” menas tillgång som införskaffats enbart för att tjäna pengar på 

kortsiktiga fluktuationer på marknaden.93 Ungefär det som i ÅRL benämns som 

omsättningstillgångar (se nedan 4.2.1). 

 

Investeringar som innehas till förfall 

Finansiella tillgångar med i förväg bestämda lösenpriser och tidpunkt för lösen och som 

företaget har både för avsikt och har möjlighet att behålla till förfall ingår i denna kategori. 94 

Exempel är investeringar som det för företaget är indifferent inför framtida vinstmöjligheter 

på själva innehavet och därför har intentionen att inneha investeringen till dess förfall95. 

Aktier, som indirekt kan antas ha evigt liv enligt fortlevnadspostulatet, kan inte ingå i denna 

kategori. 

 

Lån och fordringar som är härrör från företaget 

Av företaget utställda lån och fordringar genom tillhandahållandet av pengar, varor eller 

tjänster till en mottagare och som inte innehas för handel.96 

 

                                                 
93 IAS 39 (revised 2000) pkt. 18 
94 IAS 39 (revised 2000) pkt. 80-92 
95 Deloitte Touche Tohmatsu, Financial Instruments – Applying IAS 32 and IAS 39, 2001, s. 38  
96 IAS 39 (revised 2000) pkt. 19-20 
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Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning  

En finansiell tillgång som inte omedelbart passar in i de tre tidigare kategorierna, skall klassas 

som tillgänglig för försäljning.97 Innehav av aktier klassificeras ofta enligt denna kategori.98 

Jämför årsredovisningslagens finansiella anläggningstillgångar. 

 

4.2 Värdering av finansiella instrument, tillgångar och skulder 

 

Det är inte bara hur man definierar vad som är finansiella instrument, tillgångar och skulder 

som skiljer sig mellan gamla ÅRL och IAS 39. Även hur man på balansdagen skall värdera 

och redovisa dessa skiljer sig åt.  

 

4.2.1 Värdering enligt ÅRL 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Vid värdering av tillgångar och skulder enligt gamla ÅRL måste man ta hänsyn till både 

fortlevnadspostulatet, realisationsprincipen och framförallt försiktighetsprincipen. Ett företag 

värderar anläggningstillgångar enligt det belopp som motsvarar anskaffningskostnaden 

(historical cost) (se 3.2.4)vid förvärvet.99 Skulle det på balansdagen visa sig att värdet på den 

finansiella tillgången har ett lägre värde än anskaffningsvärdet, skall man skriva ner 

tillgången till detta lägre värde om det kan anses vara bestående. Man får göra detta även om 

man inte anser att värdeminskningen är bestående. Om värdet på tillgången nästkommande 

balansdag ånyo har stigit så skall man skriva upp värdet till, men inte över marknadsvärdet 

eller anskaffningsvärdet. 100 

 

Ett företags finansiella tillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt 

överstiger bokfört värde enligt ovan, får tillgången skrivas upp till högst detta värde.101 

 

 

 

                                                 
97 IAS 39 (revised 2000) pkt.21 
98 Ernst & Youngs skriftserie Nr 55/02, ”IAS/IFRS 2005: En jämförelse mellan international Accounting 
Standards och Redovisningsrådets rekommendationer”, LIBER Ekonomi, 2003, s. 120 
99 Årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap. 3§ 
100 Årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap. 5§ 
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Finansiella omsättningstillgångar 

Vid tidsmässigt kortare innehav klassificeras finansiella tillgångar som omsättningstillgångar, 

dessa värderas till den lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, 

den så kallade lägsta värdets princip.102 Om det är så att man värderat ner sina finansiella 

omsättningstillgångar vid en balansdag och det senare visar sig att värdet stigit igen får man 

uppvärdera, reversera, tillgångarna till det ursprungliga anskaffningsvärdet, men aldrig högre 

än denna.103 

 

Portföljvärdering och post - för - post värdering 

Det vanliga värderingsförfarandet när man värderar omsättningstillgångar i allmänhet är att 

man värderar post för post, och att värdeökningar och värdeminskningar inte får kvittas mot 

varandra. När det gäller finansiella omsättningstillgångar, till exempel en aktieportfölj där 

kombinationen av innehavet ofta är till för att sprida riskerna, tillåts en så kallad 

portföljvärdering.104 

4.2.2 Värdering enligt IAS 39 

 

IAS 39 använder sig inte av begreppen anläggningstillgång eller omsättningstillgång utan 

klassificerar posterna enligt de fyra kategorierna ”innehav för handel”, ”innehas till lösen”, 

”...som härrör sig från företaget” och ”tillgängliga för försäljning”. Den första och sista 

kategorin skall värderas till verkligt värde (fair value) och de två andra till upplupet 

anskaffningsvärde (amortized cost). Vi börjar med det första begreppet. 

 

Verkligt värde – fair value 

I IAS 32 och RR 27 definieras verkligt värde (fair value) till ”det belopp till vilket en tillgång 

skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av 

varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”. IAS 39 har samma 

definition av verkligt värde (fair value) som IAS 32.105 

                                                                                                                                                         
101 Årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap. 6§ 
102 Thomasson Jan, Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, Malmö, 2000, s. 76 
103 Artsberg, K., Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.280 
104 Ibid, s.199 
105 IAS 39 (revised 2000) pkt.8 
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Vid anskaffandet av en finansiell tillgång skall företaget värdera denna till 

anskaffningskostnaden inklusive eventuella transaktionskostnader, vilket just då, när 

transaktionen sker, är ett verkligt värde.106  

 

Efter anskaffandet skall denna värderas till sitt verkligt värde (fair value) utan att någon 

hänsyn tas till eventuella framtida transaktionskostnader.107 Även denna regel har undantag. I 

tre fall undantas kravet på värdering till verkligt värde (fair value): 

 

1. Finansiella tillgångar och skulder som härrör sig ifrån företaget, och som inte hålls för 

handel. 

2. Investeringar som är avsedda att innehas till förfall. 

3. Alla finansiella tillgångar och skulder som inte har ett noterat marknadsvärde på en 

effektiv marknad eller där svårigheter finns att fastställa ett verkligtvärde.108 

 

Dessa tre undantag skall värderas till anskaffningsvärdet såvida inte nedskrivningsbehov109 

finns.110 Detta gäller om det inte finns en fastställd löptid. Då skall dessa istället värderas efter 

det upplupna anskaffningsvärdet, amortized cost, som kan räknas fram med hjälp av den 

effektiva räntemetoden. Den effektiva räntemetoden är, enkelt beskrivet, en metod att med 

hjälp av instrumentets effektiva ränta beräkna den upplupna anskaffningskostnaden.111  

 

Om en finansiell tillgång är en del av en säkringsposition enligt punkterna 121-165 i denna 

standard, skall den också värderas i enlighet med dessa regler. Vi har valt att inte beröra 

säkringsredovisning i denna uppsats och hänvisar nyfikna läsare att studera den delen av 

standarden på egen hand.  

 

Värderingen av ett noterat innehav på balansdagen är relativt enkelt och utan större kostnader 

för företaget. Man använder stängningskursen på den aktuella dagen eller om sådan saknas 

köpkursen.  Om det inte på ett tillfredställande sätt går att fastställa ett marknadsvärde, får 

man med hjälp av flertalet generellt accepterade värderingsmetoder, matematiskt beräkna ett 

                                                 
106 IAS 39 (revised 2000) pkt.66 
107 IAS 39 (revised 2000) pkt.69 
108 IAS 39 (revised 2000) pkt.69 
109  Smith, D., Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, 2000, 2:a uppl. s.218 
110 IAS 39 (revised 2000) pkt.73 
111 IAS 39 (revised 2000) pkt.73 
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verkligt värde (fair value).112 Detta kan bli nödvändigt om man till exempel innehar eller har 

lånat aktier eller innehar eller har ställt ut derivat som inte är tillräckligt likvida för att ha en 

kurs från dag till dag. 

 

För optioner eller andra finansiella instrument, som har en i förväg fastställd tidpunkt för 

lösen, så kallade ”innehav till lösen”, finns det ett omfattande regelverk i IAS 39. Företaget 

måste regelbundet, minst en gång per år på balansdagen, uppskatta sin förmåga att behålla 

innehavet till lösen. Om företaget bedömer att man inte kommer att kunna göra så, på grund 

av lagliga, praktiska eller ekonomiska orsaker, måste man göra en omklassificering och 

omvärdering till verkligt värde (fair value). Detta gäller också om det tidigare inte varit 

möjligt att marknadsvärdera, och att möjligheten till en tillförlitlig värdering uppstår, skall 

företaget omvärdera till verkliga värdet (fair value).113 

 

4.2.3 Redovisning av finansiella instrument, tillgångar och skulder enligt IAS 39 

 

Ett företag måste redovisa sina finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen när 

företaget har del i dess kontraktsenliga rättigheter (recognition).114 Det finns ingen riktigt bra 

svensk motsvarighet till detta ord eller begrepp, men i FARs engelska ordbok översätts 

recognition som erkännande. Hendriksen och Van Breda skriver redan 1992 att FASB 

använder recognition som ett sätt att beskriva substanssynsättet (se ovan 3.2.5) på begreppet 

realisation och för att komma runt problematiken med de två olika synsätten på realisation.115 

 

När ett företag erkänner en finansiell tillgång eller skuld skall den tas upp i balansräkningen. 

IAS 39 skiljer mellan handelsdag (trade date) och likviddag (settlement date)116. Handelsdag 

är den dagen ett företag till exempel ger order till sin mäklare att köpa ett antal aktier i ett 

visst företag. Man förbinder sig att köpa aktierna117. Likviddag är den dagen, oftast ett par 

dagar senare än handelsdagen, som betalningen överförs och aktierna levereras118. Hur ett 

företag än väljer att redovisa så måste man vara konsekvent119. 

                                                 
112 IAS 39 (revised 2000) pkt.97 
113 IAS 39 (revised 2000) pkt.79-92 
114 IAS 39 (revised 2000) pkt. 27 
115 Hendriksen, E., & Van Breda, M , Accounting Theory, 5th ed, Erwin, 1992, s. 361f 
116 IAS 39 (revised 2000) pkt. 30 
117 IAS 39 (revised 2000) pkt. 32 
118 IAS 39 (revised 2000) pkt. 33 
119 IAS 39 (revised 2000) pkt. 30 
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Reglerna för när ett företag skall boka bort tillgångarna eller skulderna (derecognition) är 

utförliga och detaljerade. I stort är de detsamma som för recognition, fast reverserade. I 

punkten 35 kan man läsa att ett företag måste boka av en finansiell tillgång eller skuld när 

man förlorar de kontraktsenliga rättigheterna förknippade med den finansiella tillgången, eller 

en del av den.120 I avgörandet om ett företag verkligen har förlorat de kontraktsenliga 

rättigheterna för en tillgång eller skuld måste man också beakta den andra parten i 

transaktionen. Om en part behåller kontroll över en tillgång måste den finnas kvar i 

balansräkningen.121 Se ovan i 3.3.4 om tillförlitlighet under innebörd och form. 

 

Redovisning via resultaträkningen eller balansräkningen 

När ett företag erkänner (recognize) en finansiell tillgång i balansräkningen, hur skall man då 

redovisa en orealiserad värdeförändring? Det beror på hur företaget klassificerar sitt innehav. 

I de tre kategorierna ”innehav för handel”, ”lån och fordringar som härrör från företaget” och 

”innehav till förfall” skall man redovisa värdeförändringar via resultaträkningen i den period 

som värdeförändringen hänför sig till.122 Jämför matchningsprincipen i 3.2.2 ovan. 

 

För innehav som faller inom kategorin ”tillgängligt för försäljning” kan företaget välja mellan 

att redovisa värdeförändringar via resultaträkningen eller direkt mot eget kapital i 

balansräkningen.123 Företaget måste alltid redovisa alla värdeförändringar på samma 

konsekventa sätt, när man en gång gjort sitt val.124 Analogt med principen om konsekvens (se 

oven 3.2.7) 

                                                 
120 IAS 39 (revised 2000) pkt. 35 
121 IAS 39 (revised 2000) pkt. 37 
122 IAS 39 (revised 2000) pkt. 108 
123 IAS 39 (revised 2000) pkt. 103 
124 IAS 39 (revised 2000) pkt. 104 
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Klassificering Värdering Värdeförändring redovisas via 

Innehav för handel Verkligt värde Resultaträkningen 

Lån och fordringar som  
härrör från företaget 

Upplupet 
anskaffningsvärde 

Resultaträkningen 

Innehav till förfall 
Upplupet 
anskaffningsvärde 

Resultaträkningen 

Tillgänglig för 
försäljning 

Verkligt värde 
Resultaträkningen eller eget 
kapital 

TABELL 1: KLASSIFICERING OCH VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

(egen bearbetning)125 

4.3 Ändringsdirektivet och ändrade Årsredovisningslagen 

 

Värdering av finansiella tillgångar enligt verkligt värde (fair value) som beskrivits ovan, har 

till och med utgången på 2003 inte varit förenligt med ÅRL. Den första januari 2004 ändrades 

ÅRL så att det blev tillåtet att värdera finansiella tillgångar i enlighet med IAS 39. Med den 

nya ÅRL blir det möjligt för alla icke finansiella företag att redovisa enligt IAS 39. Detta 

innebär en valmöjlighet, men ingen skyldighet, att välja om man vill gå över till de nya 

värderingsreglerna. Detta skulle kunna innebära en sämre jämförbarhet företag emellan, men 

då de noterade företagen, de med störst allmänintresse, från och med 1 januari, 2005 blir 

tvingade i och med införandet av IAS 39, tror regeringen att så inte blir fallet.126 

 

 Årsredovisningslagens ändring kommer som en följd av att ett nytt EU-direktiv, det så 

kallade ändringsdirektivet127. Direktivet antogs i maj 2001 och stödjer och tillåter värdering 

enligt IAS 39. I ändringsdirektivet står det bland annat om vilka tilläggsupplysningar som 

måste lämnas om finansiella instrument. Bland annat måste upplysningar lämnas om 

förekommande derivatinstrument. I förvaltningsberättelsen skall dessutom information 

lämnas om risker knutna till företagets finansiella instrument. Dessa krav gäller dock inte 

företag som tidigare inte värderat finansiella instrument till verkligt värde och som har färre 

än 10 anställda och inte har tillgångar på över 24 miljoner kronor. Dessa nya regler gäller för 

räkenskapsår som inleds den 1 januari 2004 eller senare.128 

                                                 
125 Tabellen hämtad ur Ernst & Youngs skriftserie Nr 55/02, ”IAS/IFRS 2005: En jämförelse mellan 
international Accounting Standards och Redovisningsrådets rekommendationer”, LIBER Ekonomi, 2003, s. 
119f. (egen bearbetning). 
126 Lagutskottets betänkande 2003/04:LU2, s.1 
127 EU-direktiv om redovisning och värdering av finansiella instrument (2001/65/EG) 
128 Lagutskottets betänkande 2003/04:LU2, s.8 f 
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4.3.1 Verkligt värde och redovisning enligt ändrade ÅRL 

 

Med ändrade ÅRL tillåts värdering till verkligt värde på vissa finansiella instrument. I kap 4 

14 a-e § som handlar om värdering av finansiella instrument återfinns samma innebörd som 

IAS 39 om värdering till verkligt värde (fair value) och klassificering. Vidare finns det regler 

om hur man får redovisa värdeförändringar på företagets finansiella tillgångar. Om tillgången 

inte innehas för handel eller är ett derivatinstrument får företaget välja att redovisa 

värdeförändringen via resultaträkningen eller balansräkningen, via en fond för verkligt värde i 

eget kapital. När det visar sig att det inte längre finns skäl att redovisa beloppet i fonden för 

verkligt värde, skall fonden justeras och beloppet tas upp i resultaträkningen. 

 

Vidare finns det i ändrade ÅRL kapitel 5 och 6 regler för vilka upplysningar i form av noter 

och tilläggsupplysningar som måste lämnas för att till exempel visa i vilken utsträckning som 

värdeförändringar redovisats i fonden för verkligt värde eller via resultaträkningen.  

 

4.3.2 Nya termer och begrepp i ändrade ÅRL 

 

Några gamla termer och begrepp har ändrats i och med ändrade ÅRL. Det som tidigare hette 

”det verkliga värdet” och användes vid värdering av omsättningstillgångar, avsågs 

försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskostnad definieras nu med 

”nettoförsäljningsvärde”. Detta som en naturlig följd av att verkligt värde nu skall bestämmas 

utifrån tillgångens verkliga värde (fair value), som vi beskrivet ovan.129 

                                                 
129 Ändrade Årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap 9§ 
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5. EMPIRI 

 

Under detta kapitel återfinns bokföringstekniska ändringar som utförts i Svolders 

årsredovisningar. Ändringarna består av de poster som påverkas av skillnaden mellan 

värderingsprinciperna i ÅRL och IAS 39. (tre exempel i T-kontoform återfinns i Bilaga 8) 

5.1 Klassificering av Svolders innehav 

 

För att komma fram till en klassificering av Svolders innehav av finansiella tillgångar, i detta 

fall aktier, har vi bedömt avsikten med innehavet och jämfört det med reglerna för 

klassificering enligt IAS 39 punkt 10, (se kap. 4.1). Svolder själv benämner innehavet som 

anläggningstillgångar, vilket betyder att den tidsmässiga avsikten med innehavet är längre än 

ett år. Vid en avsikt att inneha tillgångarna kortare tid än ett år borde Svolder benämna 

innehavet som omsättningstillgångar. Därmed utesluter vi att Svolders avsikt med innehavet 

är att klassificeras som innehav för handel (held for trading) (se kap 4.1). Det bekräftas också 

av det faktum att innehavet bara omsatts 0.4 gånger under 2002/2003130 och för att kunna 

klassificeras som innehav för handel (held for trading) måste portföljen omsättas betydligt 

oftare, till exempel flera gånger i månaden131. 

 

Detta innehav är inte avsett att ”innehas till förfall”, aktier har normalt ingen lösendag utan 

bedöms enligt fortlevnadspostulatet att fortleva evigt. Inte heller består innehavet av tillgångar 

som härrör sig ifrån företaget (Svolder) utan då återstår bara en kategori att klassificera 

tillgångarna efter och det är innehav tillgängligt för försäljning (available for sale) enligt IAS 

39 punkt 21. 

 

I enlighet med denna punkt så har Svolder valt att redovisa orealiserade värdeförändringar 

över resultaträkningen. För innehav med klassificeringen tillgängliga för avyttring, är det 

även tillåtet att föra värdeförändringen direkt mot eget kapital132.  

 

                                                 
130 Svolder AB årsredovisning 2002/2003, s. 59 
131 Deloitte Touche Tohmatsu, Financial Instruments – Applying IAS 32 and IAS 39, 2001, s. 35ff 
132 Ernst  & Youngs skriftserie Nr 55/02 ”IAS/IFRS 2005: En jämförelse mellan International Accounting 
Standards och Redovisningsrådets rekommendationer”, LIBER Ekonomi, 2003, s. 120 
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5.2 Tillvägagångsätt 

 

Materialet har bearbetats i två grupper, först perioden 2000/2001 till och med 2002/2003 där 

vi skapat årsredovisningar enligt IAS 39 över BR (med de orealiserade värdeförändringarna i 

en verkligtvärde fond). Under perioden 1996/1997 till och med 1999/2000 har vi skapat 

årsredovisningar enligt IAS 39, med de orealiserade värdeförändringarna över RR samt med 

de orealiserade värdeförändringarna över BR till en verkligtvärde fond. Perioduppdelningen 

har gjorts på detta vis för att förstärka validiteten och reliabiliteten genom att bekräfta de 

värden vi framtagit för IAS 39 stämmer överens med Svolders värden (UB 1999/2000 = 

IB2000/2001). Empirikapitlet har dock utformats i ordningsföljd av år för att underlätta 

läsningen.  

5.2.1 Antagande om fond för verkligt värde i fritt eget kapital 

 

Vi har inte lyckats finna konkret vägledning om huruvida fonden för verkligt värde skall ligga 

i fritt eller bundet eget kapital. IAS/IFRS har inte den uppdelningen i fritt och bundet eget 

kapital så efter 1 januari, 2005 är detta problem löst för alla noterade företag, som då måste 

följa IAS standarden. För att vi ska kunna göra denna studie så måste vi göra ett antagande 

om att fonden för verkligt värde skall vara i fritt eget kapital. Detta antagande har vi gjort på 

grundval av vad som i SOU 2003:71 skrivs om företag som lyder under ÅRKL. Vi bygger 

detta antagande på en analogivis tolkning av: 

 

”Flertalet orealiserade vinster som enligt gällande bestämmelser förs till bundet eget kapital 

skall enligt de nya värderingsreglerna i direktivet, som baseras på IAS 39, redovisas som fritt 

eget kapital.”133 

 

Ett argument för att lägga fonden för verkligt värde i bundet eget kapital skulle kunna vara att 

det i ÅRL 4kap. 6 § står att uppskrivning av anläggningstillgång får ske mot bundet eget 

kapital. En orealiserad värdeökning på en finansiell tillgång, som skall redovisas via BR 

skulle kunna ses analogt med en uppskrivning, och föras mot bundet eget kapital. 

                                                 
133 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svesnka företag, betänkande av IAS-utredningen, s. 157 
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5.2.2 Svolders årsredovisningar 

 

Svolders årsredovisningar innehåller olika information som möjliggjort att retroaktivt skapa 

årsredovisningar enligt IAS 39. Informationen som har använts i de olika årens 

årsredovisningar är sammanställda i tabell 2 nedan. 

 

 
(Svolder har under hela undersökningsperioden ett brutet räkenskapsår som löper från ÅR-09-01 till ÅR-08-31.) 

TABELL 2: INNEHÅLL I SVOLDERS ÅRSREDOVISNINGAR. 

 

 

Tabellen ovan visar lämnandet av olika informationer vilket ger två olika angreppssätt i det 

bokföringstekniska utförandet. Perioden innan Svolders införande av IAS 39 har 

utgångspunkten varit att från ÅRL skapa två årsredovisningar enligt IAS 39. En 

årsredovisning med värdeförändringen över RR (som en del av resultat av 

värdepappersinnehav) och en årsredovisning med värdeförändringen över BR direkt i eget 

kapital (verkligtvärde fond). De sista tre perioderna (00/01-02/03) har vi skapat 

årsredovisningar med värdeförändringen över BR samt skapat en årsredovisning enligt ÅRL 

för bokslutet 00/01 med utgångspunkt från Svolders årsredovisning enligt IAS 39. Rapporter 

som har skapats med utgångspunkt i olika regelverk sammanfattas i tabell 3nedan: 

 

 

TABELL 3: ”SKAPADE” ÅRSREDOVISNINGAR 
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Under samtliga undersökta år har vi enligt uppgifter i årsredovisningarna tagit hänsyn till 

lämnad utdelning. Balanserad vinst skall innehålla den ackumulerade vinsten/förlusten 

korrigerat med bland annat utdelningar134. Den ingående balansen i posten ”balanserad vinst” 

har vi därmed redan korrigerats för utdelning på räkenskaps årets första dag. Det sker normalt 

efter att bolagsstämman fastslagit vinstdispositionen (Kontroll av verkligt utdelad utdelning 

har genomförts genom kontroll i efterkommande årsredovisning)135. Utdelningarna som 

använts sammanfattas i tabell 4 nedan: 

 

 

TABELL 4: LÄMNADE UTDELNINGAR 

 

5.3 Poster som påverkas i redovisningen 

 

I de efterföljande rubrikerna som beskriver de poster som berörs visar vi förändringen i 

posterna i form av ekvationer, resultatet av ekvationerna och de skapade årsredovisningarna 

(tillsammans med Svolders lämnade årsredovisningar) återges i sammanställd form i 

uppsatsens bilagor.  

 

Posterna som påverkas i BR respektive RR av den ändrade värderingsprincipen sammanfattas 

nedan i tabell 5. 

 

 (* endast vid IAS 39 över BR) 

TABELL 5: POSTER SOM PÅVERKAS 

 

                                                 
134 Backer M, (ed), Modern Accounting Theory, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1966, s.45 
135 Andersson, J-O., et al., Redovisning och beskattning, 9.e uppl., Liber Ekonomi, 2002,Malmö s.124 
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5.3.1 Poster som berörs i redovisningen 1996-2000 (från ÅRL till IAS 39) 

 

Under denna period utgår vi från årsredovisningarna skapade enligt ÅRL:s 

värderingsprinciper. Utgångspunkten är här att från noter i bokslutet omvärdera 

värdepappersinnehavet enligt värderingsprinciperna i IAS 39 till verkligt värde(fair value). 

Värdeförändringen påverkar UB värdet på värdepappersinnehavet och är i båda IAS 39 fallen 

identiska. Posten värdepappersinnehav är i detta fall en samlingspost som i ÅRL består av 

innehavet på balansdagen minskat/ökat med periodens nedskrivningar respektive 

reverseringar. Under dessa fyra år har det inte skett några nedskrivningar respektive 

reverseringar. Vilket gör att postens värde endast behöver justeras för den orealiserade 

värdeförändringen (jämför Ekv 1 och 2). Perioder med en negativ värdeförändring har 

Svolder gjort nedskrivningar som motsvarar den negativa värdeförändringen enligt IAS 39. 

 

Från ÅRL till IAS 39 över RR 1996/1997-1999/2000 (se bilaga 1a) 

 

Ekvation för bokfört värde på värdepappersinnehav på balansdagen t enligt värdering ÅRL136:  

 

tttt
ÅRL NednedAckAVPBVPEkv −−= −1.)1(  

 

nehavsinrvärdepappepågsvärdeAnskaffninAVPngarNedskrivniNed

ngarnedskrivnideAckumuleranedAcknehavsinrvärdepappepåvärdeBokförtBVP

==
== .

 

 

De ackumulerade nedskrivningarna består endast av nedskrivningar på det aktuella innehavet 

då en återföring av nedskrivningen sker när tillgången avyttras, detta oavsett 

värderingsprincip. Vid avsaknad av nedskrivningar på balansdagen alternativt att 

värdepappersinnehavet reverserats till sitt ursprungliga värde (Ack.ned = ned.= 0) erhålls Ekv 

2137. 

tt
ÅRL AVPBVPEkv =)2(  

                                                 
136 Årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap 3 §§ 
137 Thomasson, J., et.al.,  Den nya affärsredovisningen, 14:e uppl., Liber Ekonomi, Malmö, s. 250 
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Enligt IAS 39 skall posten t
IASBVP 138 bestå av Ekv 3 

ttt
IAS OVFAVPBVPEvk +=)3(  

 

dringvärdeförändOrealiseraOVF=  

 

Under perioden 1996/1997 tom 1999/2000 råder förhållandet i Ekv 2 vilket gör att t
ÅRLBVP  i 

Svolder inte behöver justeras för nedskrivningar. Värderingsprincipen till verkligtvärde i IAS 

39 och i kombination med förhållandet i Ekv. 2 ger under denna period att Svolders ingående 

(Ekv 4 a) och utgående (Ekv 4 b) värdepappersinnehav endast justeras för de orealiserade 

värdeförändringarna. 

  

t
ÅRL

UB
t

IAS

UB

tt
ÅRL

IB
t

IAS

IB

OVFBVPBVPbEkv

OVFBVPBVPaEkv

+=

+= −

)4(

)4( 1

 

 

Den totala orealiserade värdeförändringen i tidpunkten t erhålls från Ekv 5 

 

ttt AVPVVOVFEkv −=)5(  

nehavetsinrvärdepappepårdeverkligtväVV =  

 

Bytet av värderingsprincip i period t innebär att tillgångssidan i balansräkningen ökar/minskar 

med tOVF  vilket innebär att den 1−tOVF även måste inkorporeras i redovisningen för period t, 

för att förhållande ttt kapitalEgetSkulderångarlgTil += skall råda. 1−tOVF  skulle ha påverkat 

årets resultat vid en verkligtvärde värdering i period t-1 varvid den ingående balanserade 

vinsten ).( vinstBal  i period t måste justeras.  

 

111..)6( −−− ++= tt
ÅRL

t
ÅRL

t
IAS OVFresultatÅretsvinstBalvinstBalEkv  

                                                 
138 IAS 39 (revised 2000) pkt 69   
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I likhet med ekvation 6 påverkas årets resultat av bytet till verkligtvärde värdering av tOVF  

via posten ”resultat från värdepapper” i RR påverkar t
IASresultatÅrets .  

 

tt
ÅRL

t
IAS OVFresultatÅretsresultatÅretsEkv +=)7(  

 

Från ÅRL till IAS 39 över BR 1996/1997 –1999/2000 (se bilaga 1a) 

 

När den orealiserade värdeförändringen under denna period istället förs till eget kapital enligt 

IAS 39 påverkas inte den balanserade vinsten(se Ekv 6) och inte årets resultat som i fallen 

ovan (se Ekv 7). Beräkningarna enligt Ekv 1-5 används i likhet med när värdeförändringen 

förs till RR.  Värdeförändringen i period t utgår UB värdet i verkligtvärde fonden.  

 

tt
UB

OVFVVFEkv =)8(  

fondrdeVerkligtväVVF =  

 

Värdeförändringen i föregående period )( 1−tOVF  utgör  IB värdet i tVVF  vilket ger att 

differensen mellan ttt VVFOVFOVF ∆=− −1  

 

tt
UB

t VVFOVFVVFEkv ∆+= −1)9(  

 

Beloppet som ovan justerade den balanserade vinsten (föregående års orealiserade 

värdeförändring) utgör IB-värdet i verkligtvärde fonden.   

 

5.3.2 Poster som berörs i redovisningen  2000-2003 

 

När Svolder 2000/2001 införde IAS 39 lämnade de ingen årsredovisning enligt ÅRL. För att 

kunna jämföra skillnader mellan samtliga år har vi för 2000/2001 återskapat en rapport enligt 

ÅRLs värderingsprinciper.   
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Från IAS 39 till ÅRL 2000/2001 (se bilaga 1b) 

 

Bytet av värderingsprincip från ÅRL till IAS 39 har skett i ingången av verksamhetsåret 

2000/2001139. Under perioden saknas en BR och RR enligt värderingsprincipen i ÅRL. Nedan 

beskrivs tillvägagångssättet med att skapa en årsredovisning enligt ÅRL. 

 

När vi studerat Svolders årsredovisningar har vi uppmärksammat att UB värdena i Svolders 

årsredovisning 2000/2001 enligt IAS 39 är desamma som IB värdena för ÅRL i 

årsredovisningen 2001/2002140. Samtidigt balanserar inte den UB balanserad vinst 1999/2000 

enligt ÅRL med IB balanserad vinst 2000/2001 enligt Svolders visade ÅRL141.  (se bilaga 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i de berörda årsredovisningarna inte hittat någon förklaring till denna olikhet. Vi gör 

här antagandet att denna olikhet (+35056) mellan Svolder ÅRL följer av bytet av 

redovisningsprincip i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation: RR 5 Byte av 

redovisningsprincip pkt 9142.  

 

Effekt av ändrad värderingsprincip enligt Svolder143 

 

Under bokslutskommentarerna i årsredovisningen 2000/2001 lämnar Svolder en numerisk 

beskrivning av hur BR och RR 1999/2000 har påverkats av den ändrade värderingsprincipen 

jämfört med ÅRL samma period. Detta för att IB värdena 2000/2001 skall överensstämma 

med värderingen enligt IAS 39.   

                                                 
139 Svolders Årsredovisning 2001, s 48 
140 jmf Svolders Årsredovisning 2000/2001, s. 47 med Svolders Årsredovisning 2001/2002, s. 55 
141 jmf Svolders Årsredovisning 1999/2000, s. 43 med Svolders Årsredovisning 2001/2002, s. 55 
142 FARs samlingsvolym, 2003, del 1, RR 5 Byte av redovisningsprincip, FAR FÖRLAG, s. 698 
143 Svolders Årsredovisning 2000/2001, s.48 

Från Svolders Årsredovisning 1999/2000 (ÅRL) 
 
UB 1999/2000                              IB 2000/2001 
 
 
Från Svolders Årsredovisning 2001/2002 (”ÅRL=IAS39”) 
 
 IB 2001/2002                               UB 2000/2001 
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Justeringen för byte av värderingsprincip enligt Svolder redovisas nedan i tabell 6.   

 

 

TABELL 6: EFFEKT AV BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP 1999/2000 ENLIGT SVOLDER 

 

Skillnaden mellan summan av effekten av byte av värderingsprincip (105468) och årets 

utdelning (70400) utgör summan av differensen mellan balanserad vinst 2000/2001 och 

2001/2002 (35068). Korrigeringar utförs för att inneha ett jämförande värde mellan IAS 39 

och ÅRL för denna period. Korrigeringarna  för denna differens följer nedan. 

 

Utgångspunkten för att skapa denna årsredovisning är UB enligt ÅRL 1999/2000 (IB 

2000/2001) och att korrigera UB 2000/2001 i IAS 39 (=ÅRL) med värdeförändringen över 

RR för skillnaden mellan värderingarna i ÅRL och IAS 39. BVP enligt IAS 39 (Ekv 3) skrivs 

i denna period om för att erhålla t
ÅRLBVP enligt Ekv 10.  

 

1)10(

)3(

−−=

+=

tt
IAS

IB
t

ÅRL

IB

tt
ÅRL

t
IAS

OVFBVPBVPEkv

OVFBVPBVPEvk

 

 

I samtliga perioder med negativ värdeförändring på innehavet har Svolder gjort 

nedskrivningar i ÅRL som motsvarar värdeminskningen enligt IAS 39.  När Ekv 2 utökas 

med nedskrivningar får ekv 3 följande utseende (observera endast vid orealiserad 

värdeminskning). 

Effekt av byte av redovisningsprincip

BR UB 1999/2000 Effekt Justerat UB
Bundet eget kapital 320000 0 320000
Balanserad vinst 487144 86812 573956
Årets resultat 432452 18656 451108
Fritt eget kapital 1239596 105468 1345064

RR 1999/2000 Effekt Justerat
Resultat av värdepapper 411255 18656 429911
Årets resultat 432452 18656 451108
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tt
IAS

ttt
ÅRL OVFBVPNednedAckBVPEkv +=+− − ).()11( 1  

 

Eftersom det i de föregående årsredovisningarna med ÅRL inte förekommit någon 

nedskrivning är posten ( 0. 1 =−tnedAck ) samt att ( tt OVFNed = ) ger i denna period följande 

förhållande: 

 

t
IAS

UB
t

ÅRL

UB
BVPBVPEkv =)12(  

 

Förhållandet i Ekv 12 råder dock ej i period t-1 eftersom det i denna period varit en positiv 

värdeförändring och ÅRL inte tillåter högre värdering än anskaffningsvärdet.  

 

111)13( −−− −= tt
IAS

t
ÅRL OVFBVPBVPEkv  

 

Denna positiva skillnad )( 1−tOVF  måste därför justera posten ”resultat från värdepapper” i RR 

för ÅRL jämfört med årsredovisningen enligt IAS 39 med förändringen över RR 2000/2001 

eftersom förhållandet i Ekv 12  råder. I likhet med Ekv 7 visar vi effekten av förändringen i 

”resultat från värdepapper” i t
ÅRLresultatÅrets . 

 

1)14( −−−=− ttt
IAS

tt
ÅRL OVFOVFresultatÅretsNedresultatÅretsEkv  

tt NedOVF =  

1)15( −−= tt
IAS

t
ÅRL OVFresultatÅretsresultatÅretsEkv  

)( 1−tOVF  påverkade även föregående års resultat. Vilket gör att även den balanserade vinsten i 

likhet med Ekv 6 måste justeras, UB värdet 2000/2001 för den balanserade vinsten justeras 

enligt Ekv 15 för att förhållandet mellan EST += skall vara uppfyllt. 

 

111..)16( −−− −+= tt
IAS

t
IAS

t
ÅRL OVFresultatÅretsvinstBalvinstBalEkv  
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Från IAS 39 över RR till IAS 39 över BR 2000/2001 – 2002/2003 (se bilaga 3) 

 

Justeringarna mellan de två tillvägagångsätten med att föra värdeförändringarna över RR och 

BR påverkar inte posten tBVP  eftersom värderingsprincipen är den samma: 

 

t
BRIAS

t
RRIAS BVPBVPEkv =)17(  

 

Poster som återstår att korrigeras när värdeförändringen förs till eget kapital )(VVF är 

liknande Ekv 6 och 7. Ekv 6 där ”resultat från värdepapper” justerades med tOVF för att 

justera  resultatÅrets justeras RRIASresultatÅrets upp vid en orealiserad värdeminskning 

(omvänt vid en värdeökning). 

 

tt
RRIAS

t
BRIAS VVFresultatÅretsresultatÅretsEkv ∆+=)18(  

 

Skillnader mellan t
RRIASresultatÅrets och t

BRIASresultatÅrets har på likartat sätt (beroende på 

värdeökning eller minskning) påverkats i t-1. Vilket ger olika vinstBal. . Skillnaden mellan 

IAS över RR och IAS över BR erhölls genom: 

 

111..)19( −−− ++= tt
IAS

t
RRIAS

t
BRIAS OVFresultatÅretsvinstBalvinstBalEkv  

 

1−tt OVFochOVF  utgör som ovan i Ekv 8 och 9, UB och IB värden i verkligtvärde fonden.  

 

För en sammanställning av årsredovisningar 1997-2003 uppdelade på: ÅRL (”Svolder”) 

(bilaga 2),IAS 39 över RR (bilaga 4), IAS över BR (verkligt värde fond)(bilaga 4), samt ÅRL 

(bilaga 6). 
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6 ANALYS 

6.1 Inledning 

 

I detta kapitel analyseras Svolder och hur företagets balans och resultaträkning påverkas av 

värdering av dess finansiella tillgångar med IAS 39 kontra ÅRL utifrån vårt syfte med 

uppsatsen: 

Att beskriva skillnaderna mellan redovisning och värdering enligt IAS 39 och ÅRL.  

Att visa hur skillnaderna i värderingen av finansiella tillgångar i ett företag med stora 

finansiella tillgångar påverkar resultat och balansräkning. 

 

I föregående kapitel har vi visat hur vi räknat om årsredovisningarna så att vi har sju års 

jämförbara årsredovisningar. Årsredovisningarna består av två olika värderingsprinciper 

(enligt IAS 39 och ÅRL) och tre olika redovisningsalternativ (enligt IAS 39 över BR, IAS 39 

över RR samt ÅRL), över hela undersökningsperioden 1996/1997-2002/2003. 

Analysresultaten från de undersökta årsredovisningarna kommer här att beskrivas och utifrån 

vår ansats av deduktiva karaktär återknytas till berörd teori. 

6.2 Påverkan på balansräkningen 

 

Poster som påverkas i balansräkningen skiljer sig beroende på om värdeförändringen enligt 

IAS 39 förs över resultaträkningen eller balansräkningen. I nedanstående resonemang och 

diagram skiljer vi på dessa tillvägagångssätt genom benämningen IAS 39 över RR och IAS 39 

över BR. Poster som är oförändrade oavsett om de förs över RR och BR benämns bara enligt 

IAS 39. 

6.2.1 Värdering av Svolders finansiella tillgångar 

 

Regelverken skiljer sig i värdering enligt IAS 39 som i vissa fall tillåter värdering till verkligt 

värde (fair value) och ÅRL med värdering till anskaffningsvärdet (historical cost).  

 

I Svolders fall, där de finansiella tillgångarna består av aktier, har vi klassificerat dessa som 

innehav tillgängligt för försäljning enligt IAS 39 punkt 21 (se 5.1). Enligt denna klassificering 

skall tillgångarna värderas till verkligt värde (fair value) enligt IAS 39. 
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Svolder har i sina årsredovisningar lämnat information om marknadsvärdet och 

anskaffningsvärdet för såväl de enskilda aktierna, som för portföljen som helhet. Tabellen 

nedan är en sammanfattande presentation av dessa värden över perioden 1996/1997 -

2002/2003.  

 

DIAGRAM 1: ANSKAFFNINGSVÄRDE, BOKFÖRT VÄRDE ÅRL, REDOVISAT VÄRDE IAS 39 

 

Tabellen måste ses utifrån relationen anskaffningsvärde och bokfört värde ÅRL/redovisat 

värde IAS 39 på bokslutsdagen respektive år. (Se bilaga 7) 

 

På bokslutsdagen mellan åren 1996/1997 och 1999/2000 ser vi hur tillgångarnas 

anskaffningsvärde ökat. Svolder kan därmed sägas ha ökat sitt innehav (netto) mellan 

perioderna. Relationen mellan anskaffningsvärdet och det redovisade värdet IAS 39 visar att 

det under perioden har varit upp och nedgångar i Svolders innehav. Den negativa 

utvecklingen under perioden har inte varit så pass kraftig, så att det redovisade värdet IAS 39 

understigit anskaffningsvärdet varav det bokförda värdet enligt ÅRL sammanfaller med 

anskaffningsvärdet under hela perioden. Värderingen enligt ÅRL understiger värderingen 

enligt verkligt värde (fair value) under hela perioden. 

 

Mellan åren 2000/2001 och 2001/2002 har tillgångarnas värde sjunkit jämfört med 

anskaffningsvärdet. Värderingen enligt ÅRL och IAS 39 sammanfaller under dessa perioder. 
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Detta på grund av minskning för IAS 39 med den orealiserade värdeminskningen på 

innehavet och ÅRL genom nedskrivning. 

 

Sista perioden, verksamhetsåret 2002/2003, har tillgångarnas värde ökat (minskning mellan 

anskaffningsvärde och bokfört värde/redovisat värde). Det bokförda värdet enligt ÅRL har 

reverserats upp till högsta tillåtna värde enligt ÅRL medan den värderingen enligt IAS 39 till 

verkligt värde ger ett högre redovisat värde. Reversering har dock bara kunnat göras upp till 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på delar av portföljen som stigit i värde. 

6.2.2 Fritt eget kapital 

 

Det fria egna kapitalet uppvisar liknande förhållande som tillgångarna ovan. Även här består 

skillnaderna i att ÅRL inte tillåter en högre värdering än det lägsta av anskaffningsvärdet och 

marknadsvärdet. Skillnaderna mellan kurvorna i de fyra första bokslutsdagarna och den sista 

bokslutsdagen består av att värdeförändringen i IAS 39 tillåts inkluderas i det redovisade 

värdet, jämfört med ÅRL. Med användning av matchningsprincipen enligt IAS 39 erhålls ett 

högre fritt eget kapital och möjliggör en högre lämnad utdelning. Den orealiserade 

värdeökningen ökar det fria egna kapitalet och det är endast detta som får delas ut enligt 

Aktiebolagslagen (se ovan 3.2.1) 

 

 
DIAGRAM 2: FRITT EGET KAPITAL 
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Det omvända förhållandet gäller dock inte i den efterföljande perioden eftersom den 

orealiserade minskningen minskar ”årets vinst” med mer (föregående års orealiserade 

värdeökning) än ÅRL på grund av den högre värderingen och IAS 39 ger i denna period ett 

lika stort utdelningsutrymme som ÅRL.  

6.3 Påverkan på resultaträkningen 

 

Att det är skillnader mellan årets resultat i IAS 39 över RR och IAS 39 över BR är inte 

uppseendeväckande och ligger i sakens natur. Skillnaderna i årets resultat mellan IAS 39 över 

RR och ÅRL består i att IAS 39 över RR tillåter en högre värdering av de finansiella 

tillgångarna som påverkar årets resultat positivt. Perioder med ett lägre resultat i IAS 39 över 

RR jämfört med ÅRL beror på att IAS 39 över RR kommer från en högre värdering som 

påverkar det aktuella årets resultat i större utsträckning. I sista bokslutet så får IAS över RR 

återigen ett högre resultat än ÅRL, det beror på att ÅRL inte tillåter högre värdering av 

tillgångarna. 

 

 
DIAGRAM 3: ÅRETS RESULTAT 

 

Likheterna mellan IAS 39 över BR och ÅRL under de första fyra boksluten beror här på att 

skillnaderna mellan värderingen inte får någon resultatpåverkan. Skillnaden mellan 

värderingen i ÅRL och IAS 39 över BR förs till eget kapital och påverkar inte resultatet med 
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orealiserade värdeförändringar. I de efterföljande perioderna sker i ÅRL nedskrivningar som 

påverkar resultatet vilket ger ett högre resultat för IAS 39 över BR i perioderna 2000/2001 

och 2001/2002. I det sista verksamhetsåret sker en reversering vilket ger ett omvänt 

förhållande med ett högre resultat enligt ÅRL. 

 

6.4 Koppling till teorin 

 

I detta avsnitt ska vi koppla tillbaka resultatet, av vad vi ser ovan, till teorin. Huvudpunkterna 

för denna koppling är redovisningsprinciperna. Valda delar av IASB:s referensram används 

också i analysen. 

 

6.4.1 Fortlevnadspostulatet 

 

All värdering enligt IAS 39 går under antagandet om ett företags fortlevnad. 

Fortlevnadspostulatet ligger även till grund för IASB:s referensram. Verkligt värde (fair 

value) är inte detsamma som det värde som man skulle erhålla vid en likvidation, som är 

motsatsen till fortlevnad, då risken för en tillfällig utbudschock144 skulle kunna påverka 

marknadspriserna. 145 

 

Vid redovisning av IAS 39 kommer fortlevnadspostulatet att ha samma innebörd som med 

ÅRL.  

 

6.4.2 Matchningsprincipen 

 

Bokföringsmässiga grunder och matchningsprincipen bygger på varandra och innebär att 

tidpunkten för betalning inte skall ligga som grund för resultatet (se ovan 3.2.2). 

 

I de fall ett företag väljer att redovisa finansiella tillgångars värdeförändringar över 

resultaträkningen (IAS över RR), så som Svolder har gjort, får matchningsprincipen större 

betydelse och påverkan på företagets ställning och resultat, än redovisning med ÅRL som 

                                                 
144 Perloff, M Jeffrey, Microeconomics, Pearson Addison-Wesley, 2003, s. 30f 
145 IAS 39 (revised 2000) pkt. 98 
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grund. Med IAS över RR redovisas en värdeförändring på en finansiell tillgång direkt över 

resultatet, oavsett om det är en värdeminskning eller värdeökning och oberoende av 

realisation. Detta är helt förenligt med IASB:s andra grund för referensramen, 

bokföringsmässiga grunder. 

 

Med redovisning av en värdeförändring på en finansiell tillgång över balansräkningen gör 

man ett avsteg från kongruensprincipen (IAS över BR), så som vi har gjort med Svolders 

årsredovisningar för att kunna jämföra med IAS över RR, kommer inte resultatet av 

värdeförändringen att påverka resultatet förrän vid avyttring. Resultatet kommer därför inte 

att matchas fullt ut. Däremot kommer värdeförändringen att kunna utläsas i balansräkningen 

genom förändringen av fonden för verkligt värde, enligt ändrade ÅRL. Ett val att redovisa 

värdeökningen enligt IAS över BR, innebär att företaget väljer IAS standarden före IASB:s 

referensram om att tidpunkten för betalning inte skall påverka resultatet. Detta är helt i sin 

ordning enligt referensramens 3: e punkt.  

6.4.3 Försiktighetssprincipen 

 

Redovisning enligt ÅRL innebär, för ett företag som Svolder att det vid tider med stigande 

aktiepriser, kommer att byggas upp dolda reserver i form av orealiserade värdeökningar. Detta 

på grund av att ÅRL inte tillåter högre värdering än anskaffningsvärdet. Vid tider med 

sjunkande aktiepriser, kommer värdet på de finansiella tillgångarna däremot att skrivas ner 

och i stort motsvara marknadsvärdet på balansdagen. Så är det i fallet Svolder, om man tittar i 

diagram 1 ovan, i perioden med stigande tillgångar de tre första åren, ser man att värderingen 

enligt ÅRL understiger det av IAS, helt i enlighet med försiktighetsprincipen. Jämför gärna 

utvecklingen på Carnegie Small Cap Index (CSX), (i bilaga 9), som är Svolders 

jämförelseindex.  Det innebär att det finns en dold reserv som en användare av redovisningen 

inte med lätthet kan informera sig om. Detta har Hendriksen och Van Breda kritiserat146. 

Vidare om man tittar i samma diagram för de år med sjunkande värden på tillgångarna så är 

IAS och ÅRLs värden exakt desamma. 

 

Försiktighetsprincipen stödjer värdering till anskaffningsvärde, men en extrem användning av 

anskaffningsvärdet som ensamt underlag för värdering av Svolders finansiella tillgångar 

skulle få absurda effekter. De första åren i vår undersökningsperiod (se diagram 3 ovan) 

                                                 
146 Hendriksen, E., & Van Breda, M , Accounting Theory, 5TH ed, Erwin, 1992) s. 372ff 
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skulle inte värderingen avvika mycket ifrån marknadsvärdet, men de två näst sista åren, med 

fallande aktiepriser (se bilaga 9) skulle det innebära en orimlig övervärdering av Svolders 

finansiella tillgångar. Man skulle också kunna tänka sig det omvända, vid stigande aktiepriser, 

skulle det ske en undervärdering. Detta skulle inte ge en rättvis bild av företagets ställning. 

Detta är precis det som Backer (1966) anger som kritik mot värdering till anskaffningsvärdet, 

att det bara avspeglar värdet just vid anskaffningen147. Det är därför som nedskrivningskravet 

finns i ÅRL. Uppskrivningskravet saknas dock och i ÅRL finns det en frivillig möjlighet att 

göra en uppskrivning på finansiella anläggningstillgångar, under vissa omständigheter.148 

 

I IASB:s referensram om tillförlitlighet, framgår att man ska iaktta en viss försiktighet så att 

dolda reserver inte uppstår när man gör bedömningar under osäkerhet. Denna försiktighet är 

inte detsamma som att man inte ska övervärdera tillgångar och undervärdera skulder, enligt 

ÅRL. Försiktighetsprincipen så som vi känner den ifrån ÅRL som godkänner dolda reserver, 

är således inte helt förenlig med IASB:s referensram. 

 

Innebär det att försiktighetsprincipen har spelat ut sin roll eller finns det utrymme för 

försiktighet? Om vi tänker tillbaka till tiden då försiktighetsprincipen kallades för 

konjunkturutjämningsprincipen, och tittar på diagrammet ovan för hur resultatet utvecklats (se 

diagram 3 ovan). Där syns det tydligt att resultatet är högre för IAS över BR än för båda de 

andra alternativen år 2001 och 2002, och sedan för 2003 så hamnar resultatet under de andra 

två. Detta ger en utjämnande effekt på resultatet vid snabba värdeförändringar på Svolders 

finansiella tillgångar.  

 6.4.4 Realisationsprincipen 

 

Försiktighetsprincipen och realisationsprincipen följs åt. Försiktighet, så som det har varit 

innebär att en vinst är säkrad först genom försäljning, en realisation. Realisationsprincipen har 

hittills avgjort när en intäkt ifrån en finansiell tillgång får tas upp i resultaträkningen. 

Formsynsättet, där en transaktion måste äga rum, får behålla sin andemening när man 

redovisar orealiserade värdeökningar över balansräkningen (IAS över BR). En sådan 

värdeökning på en finansiell tillgång redovisas först i balansräkningen och först efter 

avyttring i resultaträkningen. 

 

                                                 
147 Backer ,M , Modern Accounting Theory, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1966, s.122 
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Substanssynsättet accepterar att enbart en värdeökning på tillgångarna har skett för att anses 

uppfylla realiserbarheten. Man skulle faktiskt kunna realisera värdeökningen vid tidpunkten 

för mätningen. Detta synsätt på realisationsprincipen kommer att praktiseras när ett företag 

väljer att redovisa värdeökningarna via resultaträkningen (IAS 39 över RR).  

6.4.5 Kongruensprincipen  

 

Alla resultatförändringar skall enligt kongruensprincipen föras över resultaträkningen. Men 

ett företag som väljer att redovisa värdeförändringar på sina finansiella tillgångar över 

balansräkningen (IAS över BR), bryter det mot viktiga redovisningsrekommendationer då? 

Nej, det finns inget uttryckt förbud mot att bryta mot denna princip men, Artsberg (2003) 

manar till försiktighet. Risken är stor att användare av redovisningen, av vana att finna 

resultatförändringar i resultaträkningen, missar att ta till sig information om de 

resultatförändringar som förs över balansräkningen.149 

 

För Svolders del är detta inget problem, de har valt att redovisa värdeförändringen över 

resultaträkningen (IAS över RR). Vid byte av redovisningsprincip, från ÅRL till IAS 39 

2000/2001, bröt Svolder mot kongruensprincipen och det får låta sig göras om det är förenligt 

med god redovisningssed, och det är det vid byte av redovisningsprincip.  

 

IASB:s referensram om begriplighet, utgår ifrån att en läsare av redovisningen är kunnig och 

insatt i ekonomi, redovisning och affärskunskap. En sådan användare av årsredovisningar 

känner självklart till det faktum att ett företag kan tänkas bryta mot kongruensprincipen i fler 

fall än vid byte av redovisningsprincip. Detta motsäger det Artsberg skriver om, att vana hos 

användare av redovisning skulle leda till missad väsentlig information på grund av att resultat 

återfinns i balansräkningen istället för som tidigare bara i resultaträkningen. 

                                                                                                                                                         
148 Årsredovisningslagen (1995:1554)  4 kapitlet 6§ 
149 Artsberg K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2003, s.165 
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6.4.6 Principen om konsekvens  

 

När ett företag väljer om det skall redovisa finansiella tillgångars värdeförändring över 

resultaträkningen eller balansräkningen, så blir man tvingad enligt principen om konsekvens 

att hålla sig till det valda alternativet, för alla sina liknande tillgångar enligt IAS 39.150 

 

Konsekvens har varit viktigt för jämförbarheten, i ett företag över tiden, med redovisning 

enligt ÅRL och kommer så att vara även med IAS 39.  

 

Jämförbarheten mellan företag är minst lika viktig som jämförbarheten i ett och samma 

företag. Två olika företag i samma bransch, till exempel i Svolders bransch, som väljer var sin 

väg att redovisa orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar, kommer att vara 

konsekventa i det att de alltid för värdeförändringen över BR respektive RR. Redovisningarna 

kommer däremot att skilja sig åt i resultatet. Detta kommer att försvåra jämförbarheten mellan 

företagen för en extern användare av redovisningen.  

                                                 
150 IAS 39 (revised 2000) pkt. 104 
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7 AVSLUTNING 

7.1 Slutsats 

 

För ett företag som Svolder AB, som likt många investmentföretag, försöker vara ett 

placeringsalternativ till att själv äga en aktieportfölj på börsen, är det viktigt att företagets 

aktieinnehav kan åskådliggöras på ett tydligt och tillförlitligt sätt. Med åskådliggöra menar vi 

mäta eller värdera. För att visa sin verkliga prestation för en extern part krävs det att 

tillgångarnas värde på balansdagen verkligen visar hur det aktuella innehavet ser ut och har 

förändrats. 

 

Innan Svolder värderade och redovisade enligt IAS 39, kunde en gammal eller potentiell 

aktieägare bara utläsa mindre lyckade placeringar till ett korrekt marknadsvärde i 

årsredovisningen. De mer lyckade placeringarna har aldrig fått visas för den externa 

läsaren.151 ÅRL har inte varit rättvis då den bara har gett en korrekt bild av företagets resultat 

och ställning vid värdeminskning på de finansiella tillgångarna. Om relevant information är 

att underlätta bedömningen av aktuella värden i företaget, så kan vi inte säga att ÅRL har 

uppfyllt referensramens krav på relevans. Svolder har gjort helt rätt då de har valt att utöver 

den vanliga årsredovisningen också presentera en redovisning enligt IAS 39, då detta har gett 

en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Svolder har valt att redovisa de 

orealiserade värdeförändringarna via resultaträkningen och detta har lett till att resultatet har 

visat sig bli mer volatilt än med ÅRL som grund. 

 

Låt oss nu ponera att vi ställer Svolder AB framför en spegel och kallar denna spegelbild 

Svolder 2. Svolder 2 väljer att istället för att som Svolder redovisa sina orealiserade 

värdeförändringar över resultaträkningen, redovisa dessa över balansräkningen. Vad skulle 

det få för följder? 

 

Vid en uppgång på aktiemarknaden kommer Svolder att redovisa ett större resultat än Svolder 

2. De finansiella tillgångarnas redovisade värde kommer att vara identiskt. Skillnaden mellan 

företagen är fonden för verkligt värde och resultatet. 

 

                                                 
151 Det är en sanning med modifikation då upplysning om portföljens värde har kunnat lämnas i not. 
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(Exemplen skall ses skilda från varandra) 

 

Vid en nergång på aktiemarknaden kommer Svolder 2 att redovisa ett högre resultat än 

Svolder. De finansiella tillgångarnas redovisade värde kommer fortfarande att vara identiskt. 

Skillnaden kommer återigen vara skillnaden mellan fonden för verkligt värde och resultatet 

fast omvänt. 

 

En slutsats av detta är att placerarna kommer föredra Svolder i tider med uppgångar på börsen 

och Svolder 2 vid nergångar på börsen. Det enda som skiljer är sättet att redovisa orealiserade 

värdeförändringar. Då kan vi inte säga att de båda redovisningsalternativen tillsammans 

underlättar jämförbarheten i valet mellan placeringsalternativ.  

 

Vi måste ge Mettinger (1999) rätt i det att det kommer att skapa förvirring bland användarna 

när detta brukandet blir verklighet och de första finansiella rapporterna kommer ut i 

offentlighetens ljus. 

 

Vad händer då många producenter av finansiella rapporter väljer att redovisa 

värdeförändringarna över balansräkningen? Det finns då en risk att kongruensprincipen 

marginaliseras och att användarna av årsredovisningarna lär sig att hitta informationen enligt 

IAS 39. 

 

I ett initialt skede kommer viktig information förbises av användare som inte är så kunniga 

och erfarna som kanske skulle kunna krävas och Artsberg (2003) kommer att få rätt. Efter en 

tid så kommer användarna att anpassa sig vid att det finns en möjlighet att resultateffekter 

återfinns i balansräkningen istället för som tidigare i resultaträkningen.  

 

Vi vill jämföra de tre redovisningsalternativen efter hur väl de lever upp till 

försiktighetsprincipen, matchningsprincipen och realisationsprincipen vid värdering av 

finansiella tillgångar: 

 

IAS över RR - Full matchningsprincip och realisationsprincipen används enligt 

substanssynsättet, låg grad av försiktighetsprincip. 
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IAS över BR - Full matchningsprincip och realisationsprincipen används enligt 

formsynsättet, viss grad av försiktighetsprincip. 

 

ÅRL – Viss grad av matchningsprincip och realisationsprincipen används enligt 

formsynsättet, hög grad av försiktighetsprincip. 

 

Vilket innebär att vid valet av IAS över BR kommer ett visst mått av försiktighetsprincipen 

att finnas kvar. 

 

Realisationsprincipen kommer att vid valet av IAS över RR att användas enligt 

substanssynsättet och detta synsätt är det som FASB kallade recognition, erkännande. Med 

realisationsprincipens substanssynsätt erkänns intäkter ifrån värdeökningar mycket tidigare än 

med formsynsättet och det är detta som avspeglas i det verkliga värdet. Vi tror att detta tidiga 

erkännande av intäkter kommer att öka vid värdering och redovisning av finansiella 

instrument. 

 

Slutligen vill vi säga ett par ord om möjligheten att föra fonden för verkligt värde över BR. Vi 

har i denna studie valt att lägga denna fond i fritt eget kapital, men då det råder stor osäkerhet 

om detta är ett korrekt sätt, vill vi rekommendera företag som överväger detta alternativ att 

avvakta tydligare rekommendationer. Detta för att risken för att tvingas byta 

redovisningsprincip ännu en gång är stor och detta skulle påverka jämförbarheten och bryta 

mot principen om konsekvens. 

7.2 Reflektioner 

 

Vi vill i detta avsnitt presentera en för oss intressant reflektion  som dessutom kan ligga till 

grund för vidare forskning. 

 

I ett försök att förklara varför värdering till verkligt värde är så kritiskt för IAS/IFRS i 

allmänhet och IAS 39 i synnerhet och nästan lägger grunden för denna standard, ska vi lyfta 

det hela på en högre, nästan, filosofisk nivå. 
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Recognition, erkännande är en viktig del i IAS 39 och innebär att realisationsprincipen skall 

praktiseras med ett substanssynsätt (innebördsynsätt) som innebär att en säker identifierad och 

mätbar värdeförändring på en tillgång är tillräckligt för konstaterandet av en intäkt. 

 

Realisationsprincipens substanssynsätt är analogt med verkligt värde (fair value). 

 

Ett alternativt sätt att tolka realisationsprincipen är med formsynsättet (äganderättsskifte), som 

innebär att en faktisk transaktion måste ha ägt rum. 

 

Enligt referensramen går innebörd före form (substance over form), i det att verkligheten skall 

spegla den ekonomiska innebörden i första hand och inte den juridiska formen. 

 

Lägger man samman realisationsprincipens formsynsätt och resonemanget med innebörd över 

form blir detta också analogt med verkligt värde (fair value). 

 

Sammanlagt får vi, oavsett var vi utgår ifrån, att värdering skall ske till verkligt värde. 

 

Ovanstående resonemang är en sammanställd reflektion av IASB:s referensram152, Henriksen 

och Van Bredas syn på FASBs bruk av begreppet recognition153 och Artsbergs diskussion om 

realisationsprincipens två synsätt154. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

 

Osäkerheten inför hur vissa finansiella instrument skall värderas är stor och när nästa 

omarbetade IAS 39 presenteras till våren 2004 kommer säkert många uppslag till vidare 

forskning.  

 

När företagen börjar praktisera IAS 39 kan man göra en studie på hur många och vilka företag 

som väljer att redovisa orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade 

som innehav tillgängligt för försäljning. 

                                                 
152 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, pkt 35 
153 Hendriksen, E., & Van Breda, M , Accounting Theory, 5th ed, Erwin, 1992, s. 361 
154 Artsberg, K, Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, 2003, s. 161 
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Under studies gång har vi flera gånger stött på att IAS 39 kommer att ställa stora krav på 

utökade tilläggupplysningar. En studie inriktad på att undersöka hur företag med finansiella 

tillgångar möter kravet på en ökad notbearbetning vore intressant. 
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Bilaga 3: Sammanställning av: Från IAS 39 över RR till IAS över BR 2000-2003  
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Bilaga 4: Årsredovisningar 1997-2003 IAS 39 över RR  
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Bilaga 5: Årsredovisningar 1997-2003 IAS 39 över BR (Verkligtvärde fond) 

 

 

 

 



 BILAGOR  

 

66

 

Bilaga 6: Årsredovisningar 1997-2003 ÅRL 
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Bilaga 7: Relation mellan anskaffningsvärde och bokfört värde/redovisat värde 
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Bilaga 8: Uppställning IAS över RR och IAS över BR 1996/1997 samt ÅRL 2000/2001 
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Bilaga 9 a Carnegie Small Cap Index (CSX) stängningskurs  

 

 

Bilaga 9 b Carnegie Small Cap Index (CSX) bokslutskurs 
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