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Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de skillnader som finns mellan
nuvarande regelverk och K2 och utforska vilka konsekvenser det kan få till
vad gäller rättvisande bild av ett företags ställning och resultat.

Metod: Det metodiska angreppssättet som jag valt att använda mig av i
denna studie är kvalitativ metod. Detta genom att jag utfört intervjuer med ett
antal kvalificerade revisorer på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers kontor i
Bollnäs. Då mitt syfte med studien inte är att mäta eller generalisera resultatet
utan snarare att få en djupare förståelse kring revisorernas åsikter kring K2-
regelverket är min bedömning att den kvalitativa metoden är den mest
ändamålsenliga. Den information som jag tagit del av har jag därefter jämfört
med andra regelverk som finns avseende redovisning för mindre företag i
Sverige. Med detta som bakgrund har jag sedan analyserat resultaten och
dragit egna slutsatser.

Resultat & slutsats: Studien visar att samtliga respondenter är tveksamma
till flera delar av regelverket och ställer sig frågande till huruvida regelverket
egentligen leder till några förenklingar i praktiken. De höjer även ett
varningens finger för att företag som väljer att tillämpa detta regelverk lättare
och tidigare riskerar att hamna i en kontrollbalansräkningssituation. Vidare
ställer sig en del av respondenterna frågande till vart en läsare av en
årsredovisning kan ta del av företagets framtida avkastningsförmåga som en
konsekvens av förbudet mot att aktivera egenupparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Sammanfattningsvis kan konstateras att K2-
regelverket riskerar att föra med sig fler obesvarade frågor kring ett företags
finansiella rapporter istället för att som dess syfte är att leda till förenklingar
för de mindre företagen.

Förslag till fortsattforskning: Då flertalet revisorer ställer sig frågande till
flera delar av K2-regelverket anser jag det som intressant att utreda vad
företagen anser om detta regelverk. En annan intressant frågeställning är hur
många av företagen på den lokala marknaden i Bollnäs är det som känner till
detta regelverk och dess innebör. Vidare kan det utredas hur många företag
det är som tillämpar regelverket i dag och vidare undersöka varför de valt att
tillämpa det. Det vore även intressant att studera huruvida de som gått över till
att följa K2-regelverket upplever sitt arbete som förenklat. På liknande sätt är
det av intresse att få svar på varför företagen som väljer att fortsätta att följa
nuvarande regelverk inte valt att gå över till K2-regelverket.

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit till att lyfta fram vad de
kvalificerade revisorerna på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers kontor i
Bollnäs har för åsikter kring vissa delar av K2-regelverket.

Nyckelord: Kvalificerad revisor, K2-regelverket, förenklingar, redovisning,
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd.
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Aim: The aim of this thesis is to study the differences between present
frameworks and the K2-framework and investigate witch consequences that
can lead to and describe in which way they differs from each other. To bring
matters to a head I will examine the auditor’s points of view and opinions of
the differences that brings out of financial statements that are established by
the K2-framework.

Method: The scientific angel I have chosen to use in this thesis is the
qualitative method by interviewing a number of competent auditors at
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers office in Bollnäs. I believe that the
qualitative method is the most appropriate method as my purpose of the study
is to receive a deeper comprehension of the auditor’s opinions of the K2-
framework rather than measure or generalize. The information given from the
interviews has been compared to other frameworks of smaller company’s
accountancy. I have drawn my own conclusions due those results.

Result & Conclusions: The thesis shows that all of the respondents are
doubtful to several parts of the framework. They are also skeptical if the
framework leads to simplifications in reality. They will also emphasize the
risk to companies who choose to follow this framework more. The auditors
believe that this companies easier ends up in a situation where they are forced
to establish a balance sheet for liquidation purposes. As a consequence of the
prohibition to set up intangible fixed assets which are produced by the
company, some of them ask those selves where a reader of a financial
statement can receive information about a company’s future earning capacity.
To sum up I can establish that the K2-framework run the risk of leaving more
unrequited questions about a company’s financial statement rather than, as
their purpose, promote simplifications for smaller company’s.

Suggestions for future research: As several of the interviewed auditors are
doubtful of several parts of the framework I would find it interesting to study
what opinion the company’s have about this framework. Another interesting
issue is how many of the companies in Bollnäs are aware of this framework.
It is also interesting to investigate how many of the company’s there are that
applies the K2-framework and ask them why they choose to apply it. It is also
interesting to study if the company’s who applying the framework thinks that
the work of the financial statements has been simplified.
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Contribution of the thesis: This thesis has contributed to prove what the
auditors at Öhrlings Pricewaterhouse Coopers office in Bollnäs thinks about
the K2-framework.

Key words: Auditors, K2-framework, simplifications, accountancy, Annual
Accounts Act, Swedish Accounting Standard Board.
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1 INLEDNING

I följande kapitel ges en inledning till ämnet genom att välja ämnesområde och
redogöra för dess framväxt. Vidare presenterar jag en grundläggande
problematisering som följs av studiens syfte, avgränsning och disposition.

1.1 Val av ämnesområde

Vid sökande av uppsatsämne hade jag för avsikt att finna ett aktuellt och
intressant problemområde. Sedan ett tiotal år tillbaka har det skett betydande
förändringar inom redovisningsområdet och både antalet regler och komplexiteten
i regelverken har tilltagit. Den senaste tiden verkar vi ha kommit till en brytpunkt
där fler och fler anser att det finns ett behov av förenklingar, framför allt vad
gäller regelverken som berör de mindre och medelstora företagen. Med anledning
av detta har det sedan några år pågått, både inom EU och i Sverige, arbeten för att
åstadkomma förenklingar inom redovisningsområdet. I Sverige har
Bokföringsnämnden tagit fram ett nytt regelverk, kallat K2, som riktar sig till
mindre företag. Då jag ansåg detta vara intressant blev jag inspirerad att
undersöka innebörden med de nya reglerna i K2, på vilket sätt de skiljer sig från
nuvarande normer, huruvida det finns konsensus i de förenklingar som gjorts
kring de redovisningsprinciper som nuvarande regelverk och K2 grundar sig i
samt revisorernas attityder kring dess skillnader.

1.2 K2-projektets framväxt och Problematisering

1998 införde Sverige en ny årsredovisningslag för att följa EU:s regelsystem.
Lagen gäller för samtliga aktiebolag i Sverige samt även för vissa handelsbolag.
(FARSRS 2009) När lagen introducerades riktades hård kritik mot den.
Anledningen var att de små- och medelstora företagen, oftast ägarledda företag,
var tvingade att följa samma regelsystem som de stora börsnoterade företagen
som exempelvis Volvo och Atlas Copco. Kritiker ansåg att det var ett steg i fel
riktning i stället för en harmonisering av regelverket. Kritik uttrycktes även mot
att Sverige var det enda landet inom EU som krävde årsredovisning för de minsta
aktiebolagen. Åsikter riktades även mot att årsredovisningslagen krävde
utlämnande av konkurrenskänslig information från det svenska företaget så att
internationella företag kunde uppnå konkurrensfördelar eftersom de
internationella företagen inte hade samma upplysningsplikt i offentlig
rapportering och årsredovisning. Viktigt i sammanhanget är att alla andra länder
inom EU har valt att undanta små företag från upplysningsplikt av känslig
karaktär. (Balans 6-7/1998).

För icke noterade företag består de nuvarande normerna1 på redovisningsområdet
av allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Det
finns även uttalanden och rekommendationer från Redovisningsrådet och FAR

1 Med ”nuvarande” normer och regler avser jag de regler som gäller för företag vilka inte tillämpar
K2-regelverket (BFNAR 2008:1).
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SRS som kompletterar dessa. De grundläggande principerna och reglerna i
Bokföringsnämndens regelverk överensstämmer i huvudsak med både
Redovisningsrådets rekommendationer och IFRS då de allmänna råden från
Bokföringsnämnden ofta är bearbetningar och anpassningar av rekommendationer
från Redovisningsrådet, vilka i sin tur som regel är rena översättningar av IFRS.
De råd som riktar sig till de mindre företagen innebär i allmänhet att vissa
principer och regler vilka baseras på Redovisningsrådets rekommendationer och
IFRS inte behöver tillämpas av de mindre företagen. Bokföringsnämndens
uppdelning mellan mindre och större företag har samma utgångspunkt som
liknande gränser enligt årsredovisningslagen. (Månsson & Ohlson 2008) Av
årsredovisningslagen 1 kap 3 § framgår att:

”Ett företag är ett större företag om det för de två senaste räkenskapsåren
går över två av följande gränsvärden;

 medelantalet anställda > 50 st,

 balansomslutning > 25 MSEK eller

 omsättning > 50 MSEK”

Ett företag betraktas som ett större företag år 3 om de överskrider två av villkoren
år 1 och år 2 förutsatt att samma två villkor överskrids de båda åren. Till större
företag räknas även företag som har aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev
som är noterade på en reglerad marknad. Överskrids inte ovanstående villkor
betraktas företaget som ett mindre företag.

Normer som är utgivna av bokföringsnämnden är uppdelade på olika
ämnesområden. Inte sällan finns det ett allmänt råd för ett visst ämne men det kan
även finnas kompletterande rekommendationer eller uttalanden som behandlar
samma ämne. Dock är Bokföringsnämndens normer inte lika heltäckande som
exempelvis IFRS eller Redovisningsrådets rekommendationer. I BFNAR 2000:2
beskrivs vilken hänsyn som bör tas till IFRS samt i vilken omfattning svenska
företag kan tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer. Sammanfattningsvis
kan innebörden i BFNAR 2000:2 göras i tre punkter:

1. I de fall det finns rekommendationer från både Bokföringsnämnden och
Redovisningsrådet för ett och samma område har företaget själv
möjligheten att välja vilken rekommendation de vill följa. Att blanda
rekommendationerna genom att för vissa delar tillämpa rekommendationer
enligt Bokföringsnämnden och andra delar Redovisningsrådets
rekommendationer är emellertid inte tillåtet.

2. Företagen kan, om de själva väljer att göra det, använda sig av
Redovisningsrådets rekommendationer som vägledning i de fall det saknas
något allmänt råd från Bokföringsnämnden. I BFNAR 2000:2 framgår det
inte desto mindre att de värderingsprinciper som kommer till uttryck i
rekommendationer utgivna av Redovisningsrådet kan anses utgöra god
redovisningssed och därmed tillämpas av samtliga företag.
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3. I de fall det saknas normer från såväl Bokföringsnämnden som
Redovisningsrådet kan det undantagsvis komma ifråga att tillämpa IFRS.

Under senare år har ambitionen varit att försöka förenkla olika regler och normer
för i synnerhet de mindre och medelstora företagen. Ett sådant arbete har bedrivits
inom EU under ett flertal år och inom olika områden. Det Europeiska rådet antog
år 2007 ett åtgärdsprogram vilket har till syfte att minska företagens
administrativa bördor. Utöver detta enades rådet om att till 2012 bör 25 % av de
administrativa bördorna som är hänförliga till EU:s regelverk ha försvunnit. Den
svenska regeringen har spänt bågen och satt som målsättning att minska svenska
företags administrativa bördor med 25 % till år 2010. I detta arbete ingår det att
utvärdera kraven på redovisning och finansiell rapportering. Sedan början av
2000-talet har Bokföringsnämnden och Skatteverket tillsammans arbetat med att
åstadkomma förenklingar i systemet för redovisning och beskattning av mindre
företag.

Med utgångspunkt i det arbete som Bokföringsnämnden bedrev gemensamt med
Skatteverket och mot bakgrund av den ibland svåröverskådliga strukturen för
redovisningsnormer för svenska företag påbörjade bokföringsnämnden år 2004
arbetet med det så kallade K-projektet. Projektets syfte är att se över de nuvarande
redovisningsnormerna och skapa en ny struktur för normgivningen inom
redovisningsområdet. Uppdelning har skett så att företagen delas in i fyra
kategorier där varje kategori har särskilda regler. (Wedin & Olsson 2008) De fyra
kategorierna i K-projektet har delats upp enligt följande:

K1 – enskilda firmor mm med en omsättning mindre än 3 MSEK

K2 – företag som definieras som mindre företag enligt årsredovisningslagen

K3 – företag som definieras som större företag enligt årsredovisningslagen

K4 – företag som tillämpar IFRS, vilket främst är noterade företag.

Bokföringsnämndens avsikt är att huvudreglerna för kategorin K1 – K3 skall vara
K3-regelverket där K1 och K2 företag har möjlighet att följa huvudregelverket
eller de förenklade regelverken som tagits fram i K1 respektive K2. (Månsson &
Ohlson 2008) En viktig del i detta arbete är att reglerna för de mindre företagen
skall vara enkla att tillämpa. Att begränsa valmöjligheterna och samla reglerna i
ett dokument är ett sätt att uppnå förenklingar. I juni 2008 publicerades K2-
projektet. Den korrekta benämningen är BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre
aktiebolag. Regelverket utgör tills vidare ett av de regelverk som mindre
aktiebolag kan välja att följa, det vill säga, så här långt är det inte obligatoriskt.
Innebörden av regelverket medför såväl förenklingar som begränsningar och det
finns all anledning för alla mindre aktiebolag att individuellt överväga huruvida
de ska tillämpa regelverket eller inte. (Wedin & Olsson 2008)

På olika sätt avviker sig reglerna enligt K2 mot de regler som utgivits av
Bokföringsnämnden eller Redovisningsrådet. Avvikelserna karaktäriseras av att
K2-regelverket anger att redovisningen ska ske på ett sätt som inte är förenlig med
nuvarande regler eller att situationer där nuvarande regler tillåter olika alternativ
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men K2 begränsar valmöjligheterna mellan dessa alternativ och slutligen då K2
medger alternativ eller lättnader som inte är tillåtna enligt nuvarande regler.

Då nuvarande regelverk har varit gällande under längre tid och är harmoniserat
med aktiebolagsrättsliga och civilrättsliga regler anser jag att det finns många
intressanta frågeställningar kring de konsekvenser som K2-regelverket för med
sig. En yrkesgrupp som har god insikt i och stor erfarenhet och kunskap kring
redovisningsprinciper, värderingsfrågor och väsentlighetskriterier för finansiella
rapporter och årsredovisningar är enligt min bedömning kvalificerade revisorer i
mindre och medelstora företag. Jag anser därför att det är av intresse att vända sig
till denna yrkesgrupp med frågeställningar kring de följder som K2-regelverket
medför. Detta för att jag tror att denna yrkesgrupp genom sin erfarenhet och breda
kunskap har god förmåga att bilda sig en objektiv och adekvat uppfattning kring
nedanstående problematik.

 På vilket sätt skiljer sig K2-regelverket från nuvarande
redovisningsnormer?

 Anser revisorerna att K2-regelverket medför en adekvat förenkling eller
finns det en uppenbar risk för att en årsredovisning som upprättats enligt
K2-regelverket kan bli missvisande gentemot konkurrenter och
intressenter?

 Bedömer revisorerna att K2-regelverket bidrar med transparens i de
finansiella rapporterna och därmed ger en rättvisande bild av företagens
ställning och resultat?

1.3 Syfte

Syftet med min uppsats är att studera de skillnader som finns mellan nuvarande
regelverk och K2 och utforska vilka konsekvenser det kan få till följd vad gäller
rättvisande bild av ett företags ställning och resultat.

1.4 Avgränsning

De teoretiska avsnitten kommer att avgränsas till att undersöka skillnaderna
mellan nuvarande regelverk och K2-regelverket avseende de regler som berör
immateriella tillgångar, uppskrivning, nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar samt beloppsgränser avseende väsentliga poster.
Geografiskt har jag avgränsat mig till att mina respondenter ska vara verksamma
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Bollnäs. Anledningen till detta är
att mitt ämnesval har tagits fram i samförstånd med kontoret i Bollnäs då det finns
ett intresse av undersökningens resultat på kontoret i Bollnäs.



11

1.5 Uppsatsens fortsatta diskussion

Min nästa del i denna uppsats är ett avsnitt där jag redogör för de metoder och
tillvägagångssätt som jag tänker använda mig av för att uppnå mitt syfte med
studien. I avsnitt tre kommer jag att presentera en teoretisk litteraturdel som har
till syfte att underlätta för läsaren och ge denne en förståelse och inblick i ämnet.
Därefter följer ett avsnitt av empiri där jag presenterar insamlat material från mina
fall. Teori- och empiriavsnitten jämförs sedan i en analys- och slutsatsdel där jag
redogör för de tolkningar, funderingar och slutsatser som mina studier resulterat i.

Avsnitt 2: Metoden är en beskrivning av den forskningsansats och de
angreppssätt jag använder för att skapa förståelse för det
ämnesområde jag valt att studera. Avsnittet innefattar också en
redogörelse för det praktiska tillvägagångssättet.

Avsnitt 3: Kapitlet är en genomgång av de områden jag valt att granska och
som avser att redogöra för en del av de skillnader som finns mellan
nuvarande regelverk och K2-regelverket.

Avsnitt 4: I detta empiriavsnitt presenteras det insamlade materialet från
fallen i bearbetad form. Jag har utfört intervjuer med totalt fyra
stycken kvalificerade revisorer där de har fått möjlighet att ge sin
syn på de skillnader som K2-regelverket medför. Undersökningen
har för avsikt att beskriva revisorernas attityder avseende dessa
skillnader.

Avsnitt 5: Den empiriska undersökningen kommer att analyseras och kopplas
till litteraturavsnittet. Resultatet av undersökningen sätts in i ett
större sammanhang och jag besvarar uppsatsens
problemformulering och syfte. Slutligen ger jag förslag till
framtida forskning.
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2 Metod

Vetenskaplig forskning kännetecknas av att tillvägagångssättet beskrivs så tydligt
som möjligt. (Kvale 1997) I detta avsnitt beskriver jag mitt tillvägagångssätt,
vetenskapliga synsätt, vetenskapliga angreppssätt med kopplingar till kvalitativ
metod och kvantitativ metod samt trovärdigheten i min uppsats.

2.1 Vetenskapligt angreppssätt

I min uppsats är avsikten att ta reda på vilka synpunkter kvalificerade revisorer
har på vissa på förhand bestämda områden i K2-regelverket. Ett annat ändamål
var att ta reda på vilka skillnader som K2-regelverket innebar samt revisorernas
åsikter på huruvida K2-regelverket innebär en förenkling kring redovisningen. I
huvudsak finns det två olika vetenskapliga angreppssätt för att ta ansats för sin
forskning, dessa två angreppssätt är induktion samt deduktion. Vid ett induktivt
angreppssätt är det verkligheten som är utgångspunkten och ur denna verklighet
utvecklas sedan teorier. Utifrån detta drar forskaren därefter generella slutsatser.
För ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från en på förhand bestämd teori
och utformar därefter testbara påståenden. Utifrån logisk slutledning framställs
därefter ett resultat. (Eriksson & Wiedersheim 1997) Jag har valt att använda mig
av ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att jag utgår från en teori och därefter
utformar testbara påståenden.

2.2 Forskningsansats

Valet av angreppssätt är beroende av den information som forskaren vill få fram.
Litteraturen framför två metodiska angreppssätt för utförandet av
samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa två är kvantitativ metod och
kvalitativ metod. Det kvantitativa angreppssättet karaktäriseras av att dess syfte är
att beskriva, mäta och förklara ett problem. (Patel 1997) Avsikten med en
kvalitativ studie är däremot att förstå och analysera helheter. Forskaren utgår inte
sällan från textmaterial. (Davidsson & Patel 1997) Vid kvalitativa studier är det
forskaren som tolkar den data som samlas in. För mig var det naturliga valet den
kvalitativa metoden då mitt syfte inte var att mäta eller generalisera resultatet. Till
skillnad från den kvantitativa metoden har den metod jag valt att använda mig av
ett förstående syfte i grunden och är inte inriktad på att pröva huruvida
informationen har en generell giltighet. En av de centralare delarna i den
kvalitativa metoden är istället att ge forskaren en djupare förståelse för det som
studeras. (Holme & Solvang 1997) Den kvalitativa forskningen symboliseras av
verbala beskrivningar, ord och tolkningar som undersöks djupgående på få
fenomen. (Patel 1997) Det blir tydligt i min undersökning genom att jag gjort fyra
intervjuer där respondenterna återgett tolkningar och beskrivningar kring deras
uppfattning om K2-regelverket.
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2.2.1 Förberedande studier

Ämnesvalet och problemformuleringen har successivt vuxit fram genom min roll
som revisorsassisten på revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers i
Bollnäs. Där har jag under de senaste åren kommit i kontakt med frågor gällande
innebörden av K2-regelverket men även frågor avseende vad revisorernas åsikter
och attityder är kring nämnda regelverk. Bollnäskontorets intresse för uppsatsens
resultat har haft en avgörande betydelse vid mitt val av ämne och formulering av
problemet. För att erhålla djupare kunskap kring mitt ämnesval sökte jag till att
börja med information kring ämnet. Informationen hämtades primärt från
facklitteratur, tidskrifter, informella samtal med kompetenta och professionella
medarbetare inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, lagtexter och
rekommendationer.

2.2.2 Metod för insamling av litteratur

I syfte att skapa mig en tydligare bild av de skillnader som K2-regelverket medför
fokuserar uppsatsens litteraturstudieavsnitt kring att beskriva K2-regelverket och
nuvarande regelverk. Vid insamling av information till litteraturdelen har jag
primärt använt mig av Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre aktiebolag,
BFNAR 2008:1. För att få dynamik i uppsatsens frågeställning och insikt i
alternativa regelverk har jag även använt mig av information tagen från lagtexter,
övriga uttalanden och rekommendationer från Bokföringsnämnden och till viss
del redovisningsrekommendationer utgivna av branschorganisationen FARSRS.
För att skapa en teoretisk referensram har artiklar från tidningen Balans och annan
facklitteratur fått utrymme i denna rapport. Genom att presentera relevant
information från genomgången litteratur anser jag även att den första delen av
uppsatsens syfte, det vill säga att beskriva de skillnader som finns mellan
nuvarande regelverk och K2-regelverket, är uppfyllt. Litteraturstudien har även en
vidare betydelse då den ligger till grund för uppsatsens kommande emiriska del.

- Urval -
Då jag avgränsat mig till att studera ett antal skillnader som K2-regelverket
medför mot nuvarande regelverk och inte hela regelverket samt vad de
kvalificerade revisorerna på Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bollnäskontor har
för åsikter kring nämnda område vill jag belysa att revisorernas åsikter inte
representerar K2-regelverket som helhet utan enkom de i studien förutbestämda
avsnitten.

2.2.3 Empirisk studie

För att få en övergripande syn på vad de kvalificerade revisorerna hade för åsikter
kring de skillnader som K2-regelverket medför har jag valt att genom intervjuer ta
del av deras ståndpunkter. Fördelen med att studera fall från verkligheten är att jag
kunde fokusera på ett på förhand bestämt intresseområde och finna faktorer som
påverkar området. Nackdelar kan uppstå då respondenterna inte representerar hela
verkligheten. (Ejvegård 1996) Då det totalt finns fyra stycken anställda som



14

räknas till kategorin kvalificerade revisorer, antingen genom att de är
auktoriserade eller att de avlagt examen för godkänd revisor, ansåg jag att
respondenterna inte behövde selekteras och därmed inget urval göras, vilket i hög
utsträckning bidrar till att studien representerar verkligheten.

- Intervjuer -
För att samla in empirisk data finns i huvudsak två tillvägagångssätt. Det ena är
enkäter och det andra är intervjuer. (Eriksson & Wiedersheim 1997) Då jag hade
för avsikt att skapa en djupare uppfattning kring det studerade fenomenet valde
jag att använda mig av intervjuer. (Holme & Solvang 1997) En annan anledning
var att låta respondenterna beskriva sina åsikter kring K2-regelverket med egna
ord vilket skulle försvåras av en enkät med huvudsakligen fasta svarsalternativ.
Då jag hade satt höga krav på svarens kvalitet började jag med att skicka ut
frågeställningarna skriftligen så att respondenterna hade god tid på sig att läsa in
sig på eventuella områden som de var mindre bekant med. Därefter var jag själv
närvarande vid intervjuerna och på så sätt kunde jag med trygghet bedöma
huruvida frågorna blev korrekt uppfattade men jag fick även möjligheten att ställa
eventuella följdfrågor. (Eriksson & Wiedersheim 1997)

De skriftliga frågställningarna var grunden till svarsmallarna vilka var uppbyggda
genom att de fyra delarna i K2-regelverket som jag valt att ta upp framfördes
tillsammans med dess motsvarighet i nuvarande regelverk. De fyra utvalda
delarna utgörs således av principer beträffande egenupparbetade immateriella
anläggningstillgångar, uppskrivning av anläggningstillgångar, nedskrivning av
finansiella anläggningstillgångar samt beloppsgränser för vad som anses vara
väsentliga poster. I syfte att ställa frågorna på sin spets hade jag till detta i
förekommande fall lagt till ett förenklat men i hög grad konkretiserat exempel där
redovisningsprincipernas konsekvenser belysts.

2.2.4 Analys och slutsats

I syfte att beskriva och reda ut vad som framkommit under i empiriavsnittet har
jag efter att redovisningen av den empiriska delen av uppsatsen klargjorts följt
upp detta med en slutsats- och analysdel. I avsnittet sammanställde jag och
analyserade och strukturerade upp de svar som respondenterna avgett. Vissa svar
framhävdes tydligare än andra och uppmärksamheten riktades mot intressanta
resonemang. Den tankegång som jag presenterar i slutsatser och analys har sin
grund i det jag lärt mig under arbetet med uppsatsens, till exempel i empiri och
litteraturstudierna. Jag har även haft stor nytta av de kunskaper som jag själv haft
med mig från mitt yrke som revisorsassisten och denna kunskap har haft stor
betydelse för de delar jag valt att belysa i studien. Utvärderingens uppbyggnad i
analysen har sin utgångspunkt i de delar som behandlats i litteratur- och
empiriavsnittet. Dessa delar behandlar egenupparbetade immateriella
anläggningstillgångar, uppskrivning av byggnader och mark, nedskrivning av
finansiella anläggningstillgångar och beloppsgränser för vad som anses vara
väsentlig post. Jag har gjort en del jämförelser med den bakomliggande
informationen som presenterades i intervjuerna med revisorerna för att undersöka
om bekräftelse till litteraturen finns i intervjuerna. Jag har även jämfört
revisorernas åsikter med varandra för att se om det finns skillnader och likheter
kring deras åsikter för de belysta avsnitten i K2-regelverket. För att uppnå
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ändamålet med kapitlet för slutsatser och analys har jag strävat efter att i så hög
grad som möjligt besvara de frågor som framförts i problematiseringen. Strävan
har även varit att besvara uppsatsens syfte.

Under arbetets gång med uppsatsen har det väckts många tankar och nya idéer
som jag anser som intressanta att studera vidare, dock är dessa inte relevanta för
denna studies problematisering och syfte. Dessa tankar och idéer har jag att samla
under rubriken ”Förslag till framtida studier”.

2.3 Bedömning av arbetets trovärdighet

I detta avsnitt går jag igenom trovärdigheten i mitt tillvägagångssätt genom att
redogöra för uppsatsens validitet, reliabilitet och källkritik.

2.3.1 Validitet och reliabilitet

För att uppsatsen skall vara trovärdig så är det av hög vikt att rätt
undersökningsproblem tillämpas. Redan vid precisering av
undersökningsproblemet grundläggs sålunda utredningens trovärdighet. Det spelar
ingen roll hur skicklig utredaren är om det är fel undersökningsproblem. ”Det
hjälper inte om man springer fort om man springer i fel riktning.” (Eriksson &
Wiedersheim 1997) Det finns krav på validitet och reliabilitet för uppsatsens
trovärdighet. Med validitet menas att forskaren försöker att kontrollera att det som
mäts är det han avser att mäta. Reliabilitet innebär att metoden som används är
tillförlitlig och skulle ge samma utslag om någon annan person skulle utföra
arbetet enligt samma metod. När arbetet bygger på tolkningar blir det svårt att
uppfylla kravet på reliabilitet eftersom uppgifter kan tolkas på olika sätt av olika
personer. Trots att arbetet då inte kan bli helt objektivt bör valet ändå vara att
sträva efter en slags ”begränsad objektivitet”. (Eriksson & Wiedersheim 1997)
Min målsättning är naturligtvis att uppnå en sådan hög nivå av reliabilitet som
möjligt men jag är väl medveten om att trovärdigheten kan ifrågasättas när
objektiviteten sätts på prov. Beträffande validiteten så är det som sagt viktigt att
kontrollera att det som mäts är det jag avser att mäta, det vill säga att mitt syfte
med uppsatsen uppfylls. För att försöka uppfylla kravet på validitet har jag genom
hela arbetet blickat tillbaka och kontrollerat att jag uppfyller fastställt syfte. Jag
anser att det är ett relativt avancerat område jag gett mig i slag att undersöka men
jag anser ändå att jag lyckats fastställa ett adekvat undersökningsproblem. Vidare
är min bedömning att jag lyckats planera studien på ett sådant sätt att en trovärdig
slutsats vuxit fram.

2.3.2 Källkritik

De personer som jag valt att använda som respondenter i min uppsats är
kvalificerade revisorer vilka samtliga tillhör Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Bollnäskontor. Eftersom de fick möjlighet att vara anonyma då de uttryckte sitt
ställningstagande i behandlat ämne förutsätter jag att de gjorde detta med
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objektivitet. De valde dock att avstå. Då revisorerna inte är beroende av vilket
regelverk deras klienter valt att följa har jag heller ingen anledning att tro att deras
åsikter skulle sakna objektiv grund. Även de litterära källorna bör kunna ses som
objektiva källor då dessa enkom redogör för lydelser avseende lagar, regler och
rekommendationer.
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3 REDOVISNING AV LITTERATURSTUDIE

Nuvarande regelverk i egenskap av regler och normer i årsredovisningslagen
samt allmänna råd och uttalande från Bokföringsnämnden har en annan karaktär
och skiljer sig inom ett flertal områden från de regler och riktlinjer som är
obligatoriska att rätta sig efter för företag som har valt att tillämpa K2-
regelverket, vilket i den fortsatta dokumentationen och i gällande rätt även går
under benämningen BFNAR 2008:1. För den kunnige i detta ämne
rekommenderar jag att direkt gå till kapitlet som behandlar uppsatsens empiriska
del.

3.1 Egenupparbetade immateriella tillgångar

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för skillnaderna mellan nuvarande
regelverk och BFNAR 2008:1 avseende hantering av egenupparbetade
immateriella tillgångar.

3.1.1 Årsredovisningslagen

I årsredovisningslagen regleras hur tillgångar ska behandlas i årsredovisningen i
allmänhet och vad som kännetecknar en anläggningstillgång i synnerhet. I
årsredovisningslagens 4 kap 1 § står följande att läsa:

”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas
eller innehas i verksamheten.”

Enligt årsredovisningslagens 4 kap 2 § är det tillåtet att aktivera egenupparbetade
immateriella tillgångar:

”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av
väsentligt värde för rörelse under kommande år får tas upp som immateriell
anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser,
varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar…”

Det bör dock poängteras att det är valfritt och upp till varje företag huruvida de
vill redovisa eget utvecklingsarbete som en tillgång i balansräkningen, under
förutsättning att kriterierna för en tillgång är uppfyllda, eller om de väljer att
löpande kostnadsföra dessa utgifter. (Månsson & Ohlson 2008) Vidare skall
anläggningstillgångar tas upp till det belopp vilket motsvarar
tillverkningskostnaderna alternativt förvärvskostnaderna för tillgången och i
förekommande fall tillsammans med eventuella avskrivningar, nedskrivningar
eller uppskrivningar. (Årsredovisningslagen 4 kap 3-6 §§)
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3.1.2 Uttalande från Bokföringsnämnden enligt nuvarande
regler

Bokföringsnämnden har i sina rekommendationer och uttalanden, BFN R 1 –
Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader, BFN U 88: 15 -
Redovisning av utgifter för utveckling av datorprogram för försäljning samt BFN
U 88:16 – Redovisning av utgifter för datorprogram hos användare, kommit ut
med riktlinjer hur egenupparbetade immateriella tillgångar skall behandlas i
redovisningen.

- Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader -
Bokföringsnämnden menar att redovisade kostnader för forskning och utveckling
kan i vissa företag vara en indikator på företagets framtida lönsamhet då dessa
kostnader successivt höjer nivån på företagets vetenskapliga och tekniska
kunnande. För att kunna bedöma företagets framtidsutsikter är det därför
erforderligt med upplysningar om kostnadernas storlek och på vilket sätt dessa har
behandlats i redovisningen. Då lagstiftaren inte närmare har utvecklat hur
kostnader för forskning och utveckling skall behandlas i redovisningen har frågan
istället överlämnats åt redovisningspraxis. I dagsläget finns det ingen enhetlig
praxis för hur svenska börsnoterade företag skall redovisa forsknings- och
utvecklingskostnader vilket i sin tur minskar jämförbarheten mellan företagen.
Rekommendationen i denna fråga har till syfte att få till en harmonisering mellan
svenska och internationella företag.

Utgifterna för forsknings- och utvecklingskostnader skall som regel inte aktiveras
utan istället löpande redovisas som kostnader vartefter de uppkommer med
anledning av att möjligheterna bedöms som liten att med säkerhet kunna fastställa
att kostnaderna kommer att generera framtida merintäkter eller
kostnadsbesparingar. I vissa fall är det tillåtet att aktivera forsknings- och
utvecklingskostnader och redovisa dem som anläggningstillgångar i
balansräkningen förutsatt att de är av väsentligt värde för företaget under
kommande år. Det skall i årsredovisningen anges om forsknings- och
utvecklingskostnader av väsentlig betydelse för bedömningen av företagets
långsiktiga resultat och ställning och den valda redovisningsmetoden skall
tillämpas konsekvent vad gäller principer för periodisering och vad som bedöms
vara hänförligt till arbetet kring forskning och utveckling. Det skall i
förekommande fall lämnas upplysning om hur redovisningsmetoden förändrats.

Det kan i ett stort antal fall finnas problem med att identifiera intäkter eller
kostnadsbesparingar till följd av att arbeten med forskning och utveckling inte
sällan utgör ett led i de insatser som krävs för att behålla ett företags
konkurrenskraft på marknaden. För att det skall vara möjligt att aktivera
forsknings- och utvecklingskostnader krävs det att följande villkor uppfylls:

 Det skall vara klart avgränsat vilka utgifter och vilket arbete som är
hänförbart till forskning och utveckling.

 Det skall finnas en bestämd tillämpning i sikte kring forsknings- och
utvecklingsarbetet.



19

 Den process eller produkt som forsknings- och utvecklingsarbetet
förväntas leda fram till skall vara avsedd för försäljning eller för direkt
användning i den egna verksamheten.

 Det skall vara sannolikt att en på förhand kalkylerad kostnadsbesparing
eller intäkt kommer att uppstå till följd av att den tänkta processen eller
produkten marknadsförs. I de fall den skall användas internt skall det
kunna påvisas vilken användbarhet den har för verksamheten.

 Det skall finnas resurser dels för att forsknings- och utvecklingsarbetet
skall kunna slutföras och dels i förekommande fall då den är avsedd för
försäljning skall det finnas resurser även för att den tänkta produkten
eller processen skall kunna marknadsföras.

Utgifterna för forsknings- och utvecklingskostnader får endast aktiveras det år då
arbetet utförs och de får inte överstiga vad som kan förväntas bli täckt av de
merintäkter eller kostnadsbesparingar som arbetet beräknas ge uppskov till. Med
anledning av detta får det inte ske någon aktivering av utgifter som kostnadsförts
tidigare år. Av villkor följer att utgifter som hänför sig till grundforskning inte är
aktiverbara. Samma principer bör tillämpas vid fastställande av vilket värde som
skall tas upp i balansräkningen för forsknings- och utvecklingsarbeten som för
egentillverkade materiella anläggningstillgångar enligt 15 § BFL. Detta värde
bestäms som summan av ett skäligt pålägg för indirekta kostnader hänförliga till
forsknings- och utvecklingsarbetet samt direkta kostnader därav.

- Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare –
Enligt huvudregeln skall utgifter för dataprogram kostnadsföras löpande vilket
menas att det som regel inte skall hänföras till datainvesteringar. Det finns dock
undantag som säger att det är tillåtet att aktivera den sortens utgifter. Vid
utveckling av skräddarsydda program eller anpassning i företaget av
standardprogram ses det som erforderligt att aktivera denna kategori av utgifter.
Även standardprogram som inte anpassas i företag kan dock vara av väsentligt
värde för företaget i framtiden och aktivering härav bedöms tillåtet. En
förutsättning för att det enligt Bokföringsnämnden skall vara tillåtet att aktivera
dessa utgifter är att dataprogrammen har en beräknad ekonomisk livslängd
överstigande tre år. I övrigt följer samma principer och villkor som gäller för
redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader.

- Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m.m. –
Ur redovisningssynpunkt finns det stora likheter mellan ett industriföretags
utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och utgifter för utveckling av
dataprogram avsedda för försäljning eller annan typ av upplåtelse på marknaden. I
regel har företag som tillverkar dataprogram för försäljning stora utgifter för
utvecklingsarbetet. Inte sällan kommer dessa utgifter flera år före det att
programmet går att sälja eller på annat sätt kunna exploateras på marknaden.
Även i detta här fallet förutsätts det att utgifterna är av väsentligt värde för
företaget i framtiden för att en aktivering skall vara gångbar. Principerna för
forsknings- och utvecklingskostnader gäller också i detta inom område vilket
innebär att utgifterna som huvudregel skall kostnadsföras löpande i
resultaträkningen. Vid en analog tillämpning av BFN R 1 bör villkoren för
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aktivering tolkas så att aktivering endast får ske enkom för utgifterna som
uppkommer från och med den tidpunkt då man kan bedöma att programmet är
gångbart på marknaden rent kommersiellt. Vidare gäller att utgifterna får
aktiveras till högst ett värde som svarar mot beräknade framtida
försäljningsintäkter. (FARSRS 2009)

3.1.3 BFNAR 2008:1

Alldeles oavsett att det är tillåtet enligt årsredovisningslagen får vissa tillgångar,
trots att företaget äger dem, inte redovisas som en tillgång i balansräkningen
enligt BFNAR 2008:1. Ett exempel på en sådan tillgång är egenupparbetade
immateriella tillgångar. (Wedin & Olsson 2008) Detsamma gäller eget
utvecklingsarbete vilket alltid skall redovisas som en kostnad och det görs heller
ingen skillnad då arbetet utförs av anlitade konsulter. Anledningen till detta
förbud är att K2 vill uppnå förenklingar och redovisningen av egenupparbetade
immateriella tillgångar inte sällan medför olika svåra bedömning. För att undvika
denna problematik har regelverket utformats så att det endast är tillåtet att
använda sig av det alternativ, vilket de flesta mindre företag tillämpar, nämligen
att löpande kostnadsföra utgifterna vartefter de uppstår. Trots att K2 valt
alternativet som sannolikt tillämpas av den övervägande delen av mindre företag i
Sverige kan detta för vissa kategorier vara en så pass väsentlig inskränkning att
nämnda företag inte väljer att tillämpa regelverket i fråga. Ett exempel på detta
kan vara utvecklingsföretag som befinner sig i ett uppstartsskede. Anledningen till
detta är att dessa företag inte sällan karaktäriseras av begränsade intäkter och när
de i enlighet med K2-regelverket är nödgad att direkt kostnadsföra samtliga
utgifter avseende sitt utvecklingsarbete kan det med stor risk leda till betydande
ackumulerade förluster i räkenskaperna. (Månsson & Ohlson 2008)

Vad som emellertid är fullt möjligt enligt K2-regelverket är att aktivera utgifter
för anskaffande av en immateriell anläggningstillgång. Dylika utgifter är
hänförliga till samma kategorier av utgifter som anges i årsredovisningslagens 4
kap 2 §. (Wedin & Olsson 2008)

3.2 Uppskrivning av anläggningstillgångar

Kommande avsnitt behandlar skillnaderna mellan de regler som uppges i
årsredovisningslagen och BFNAR 2001:3 och det regelverk som beskrivs i
BFNAR 2008:1.

3.2.1 Årsredovisningslagen

Av årsredovisningslagen 4 kap 6 § framgår följande:

”Ett aktiebolags eller ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett
tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3
§, 4 § första stycket, 5 § första – tredje stycken och 12 § får skrivas upp till högst
detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används
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för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av
aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

I samband med uppskrivning skall det i not lämnas upplysningar om hur
uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall
efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.”

3.2.2 Uttalande från Bokföringsnämnden enligt nuvarande
regler

Bokföringsnämnden hänvisar till de i årsredovisningslagen framställda
förutsättningarna för att en uppskrivning skall vara tillåten. De betonar också
kravet på ett bestående och tillförlitligt värde vilket väsentligt överstiger bokfört
värde. Då det inte ställs något krav på att uppskrivningar skall ske enligt någon
fastställd metod i årsredovisningslagen hänvisar bokföringsnämnden till lagens
förarbeten. Av SOU 1994:17 framgår att enstaka och väl motiverade
uppskrivningar är tillåtet medan enstaka, tillfälliga och principlösa uppskrivningar
inte är tillåtet då det snedvrider de enskilda tillgångsposternas inbördes värden
och därigenom försämrar redovisningens informationsvärde. (FARSRS 2009)

3.2.3 BFNAR 2008:1

För att uppfylla syftet med förenklingar i de finansiella rapporterna har K2-
regelverket tagit bort i princip samtliga alternativ att skriva upp en
anläggningstillgång. Uppskrivning får endast göras på byggnader och mark och då
är uppskrivningsmetoden kraftigt förenklad då uppskrivning av byggnader och
mark endast är tillåtet upp till dess taxeringsvärde. Skälet till denna inskränkning
mot andra regelverk uppges vara att K2-regelverket vill avstå från de
komplicerade bedömningsfrågor som kan uppkomma i samband med
uppskrivningar. Möjligheten att värdera anläggningstillgångar över
anskaffningsvärdet i en kontrollbalansräkning finns emellertid kvar även för bolag
som har valt att följa detta regelverk. (Månsson & Ohlson 2008)

3.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Nedan beskrivs de skillnader som finns avseende kraven och möjligheterna att
skriva ned finansiella anläggningstillgångar mellan årsredovisningslagen och
K2-regelverket. Något specifikt uttalande eller rekommendation från
Bokföringsnämnden finns inte avseende denna fråga.

3.3.1 Årsredovisningslagen

Enligt årsredovisningslagen 4 kap 5 § skall en anläggningstillgång skrivas ned till
verkligt värde om den på balansdagen har ett verkligt värde som understiger
bokfört värde under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående.
Finansiella anläggningstillgångar inkluderas av denna regel men med ett undantag



22

som säger att även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående får den
skrivas ned till det lägre värdet. (FARSRS 2009) Alternativregeln är således
samma princip som gäller för finansiella omsättningstillgångar. Beträffande
principen om värdering post för post finns ett specifikt undantag för noterade
aktier i RedR 5. Enligt denna rekommendation får portföljer med börsnoterade
aktier värderas kollektivt. Detta gäller oavsett om portföljen redovisas som
omsättningstillgång eller anläggningstillgång.

Då huvudregeln endast gäller i de fall då värdenedgången kan antas vara
bestående kan det förekomma situationer då tillgångarnas verkliga värde på
balansdagen är lägre än bokfört värde och då är det tre faktorer som måste beaktas
vid bedömning om nedskrivning;

1. storleken på skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde,

2. vilken tidshorisont som används i bedömningen,

3. skäl till värdenedgången och företagets2 ekonomiska ställning och
förutsättningar.

Antag att ett företag klassificerar en aktiepost som anläggningstillgång och
avsikten är således att behålla posten i minst ett år. Det bokförda värdet motsvarar
anskaffningsvärdet och antas vara 100 samtidigt som det verkliga värdet på
bokslutsdagen är 70. Möjligheten finns dock att aktien kommer att avyttras inom
två år. Under dessa förutsättningar skall bedömningen om värdenedgången är
bestående baseras på en tidshorisont av ett år. Aktieposten kan komma att avyttras
efter ett år och följaktligen är det inte rimligt att tillämpa en längre tidshorisont.
Det krävs således att värdet stiger från 70 till 100, motsvarande 43 %, under det
året för att värdet skall vara återvunnet. Vid bedömning om nedskrivningsbehov
skall dessutom företagets unika situation vägas in. Denna bedömning måste
således baseras på de företagsunika förhållandena. Oavsett detta framstår det som
sannolikt att en nedskrivning bör ske i en situation som denna.

Antag istället att verkligt värde är 100 och bokfört värde är 80 och företagets
avsikt är att behålla aktieposten i åtminstone fem år. I detta fall krävs en
värdeuppgång med 5 % per år, det vill säga från 80 till 100, för att värdet skall
vara återhämtat inom den angivna tidsperioden. Det är givetvis omöjligt att veta
någonting med säkerhet men det framstår ändå inte som någon orimlig bedömning
att värdet kan vara återställt inom denna tidshorisont. Då det inte finns något krav
enligt årsredovisningslagen att företag beaktar nuvärden vid denna typ av analys
kan det vara tillräckligt att företaget gör bedömningen att det bokförda värdet
återfås då aktien avyttras i framtiden. Detta trots att avyttringen inte kommer att
ske med vinst och avkastningen således blir noll under återstående innehavstid.

Om en värdenedgång på ett stabilt företags aktie inte drivs av företagsunika
händelser utan snarare en allmän nedgång i index kan detta styrka ett antagande
att värdet kommer att återhämtas med tiden. (Månsson 2008)

2 Här avses det noterade företaget som ägarbolaget äger aktier i.
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3.3.2 BFNAR 2008:1

I linje med att uppnå förenklingar uttrycker K2-regelverket att en nedskrivning
alltid skall göras då en finansiell anläggningstillgångs verkliga värde understiger
det redovisade värdet alldeles oavsett om nedgången kan antas vara bestående
eller inte. K2-regelverket harmoniserar såldes med årsredovisningslagens
alternativregel. (Månsson & Ohlson 2008) Det finns dock undantag även för dem
som valt att följa K2-regelverket. Grundförutsättningen är att en nedskrivning
alltid skall göras då en tillgångs verkliga värde är noll. Sedan finns det en
väsentlighetsregel som framför att om värdet är högre än noll finns det inget krav
på nedskrivning under förutsättning att tillgångens verkliga värde understiger det
redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kronor och 10 % av
ingående eget kapital. Dock är det krav på nedskrivning då de finansiella
anläggningstillgångarnas totala verkliga värde understiger dess totala redovisade
värde med mer än det lägsta av 25 000 kronor och 10 % av ingående eget kapital.
(Wedin & Olsson 2008)

Beträffande kollektiv värdering harmoniserar även K2-regelverket med RedR 5.
En värdepappersportfölj som är avsedd att innehas längre tid är tolv månader ska
klassificeras som en finansiell anläggningstillgång. Trots att olika beståndsdelar i
balansräkningens poster skall värderas var för sig enligt de grundläggande
redovisningsprinciperna anger K2-regleverket att en värdepappersportfölj3 skall
ses som en helhet även om det under året görs förändringar inom portföljen. Det
finns inget krav på nedskrivning så länge värdepappersportföljen totalt är
redovisad till ett värde som understiger dess totala verkliga värde även om värdet
på ett enskilt aktieslag gått ned.

3.4 Beloppsgränser för vad som är väsentliga poster

Då det i nuvarande regelverk eller i lagstiftningen inte framgår vad som bör
anses utgöra väsentliga poster beloppsmässigt kommer jag i nedanstående avsnitt
endast redogöra för vad som framförs i K2-regelverket.

3.4.1 BFNAR 2008:1

På flertalet punkter anger K2-regelverket med belopp vad som är icke väsentliga
poster. Således behöver enskilda poster under dessa belopp inte beaktas i
bokslutet. Inkomster och kostnader som var för sig understiger 5 000 kronor
behöver exempelvis inte periodiseras men även i andra situationer används det
andra beloppsgränser och ibland relationstal i procent.

Det finns inte någonstans i nuvarande regler där det anges några motsvarande
beloppsgränser utan det är snarare redovisningspraxis som säger att den allmänna
regeln är endast att oväsentliga poster inte behöver beaktas. Därmed är det upp till
den redovisningsansvarige att själv beakta vad som är en oväsentlig post.

3 Med värdepappersportfölj menas en portfölj med överlåtbara aktier, obligationer eller
fondandelar. Aktier i privata bolag anses inte vara överlåtbara värdepapper.
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I och med att den redovisningsansvarige inte själv måste ta ställning till vad som
är väsentligt eller oväsentligt i olika situationer innebär K2-regelverket därmed en
förenkling. Det kan då uppfattas som att K2-regelverket är en skärpning då de
angivna beloppsgränserna är så pass låga. Med tillämpning av nuvarande regler
torde det redan för många företag vara uppenbart att poster på under 5 000 kronor
inte är av väsentlig karaktär. Inte sällan är det acceptabelt att tillämpa betydligt
högre gränser även för företag som klassificeras som ett ”mindre företag”.
(Månsson & Ohlson 2008)
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4 REDOVISNING AV EMPIRISK STUDIE

I denna del av uppsatsen redogörs det för de kommentarer och åsikter som
studiens respondenter har haft kring ovanstående problemformulering.
Intervjuerna presenteras var för sig i separata avsnitt och varje avsnitt är
uppdelat efter litteraturstudiens disposition.

4.1 Intervju med Hans Ågren, auktoriserad revisor.

Hans Ågren har varit verksam som revisor sedan 70-talet. Numera arbetar han på
Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Bollnäs.

4.1.1 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

Ett förbud mot aktivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar
innebär ju att de flesta nystartade bolag som har någon idé inte kan ha detta
regelverk då dessa bolag ofta drar på sig stora utvecklingskostnader i början, vilka
de måste aktivera för att undvika att hamna i en kontrollbalansräkningssituation,
till följd av att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Som revisor underlättar
det ju väldigt mycket då man slipper frågeställningar och bedömningar kring
värdet av de aktiveringar som skett. Sedan kan det ju uppstå vissa orättvisor i att
ett bolag kan dra på sig stora utgifter för till exempel utveckling av en ny produkt
och redovisar dessa som immateriell anläggningstillgång och sedan säljer dessa
tillgångar för ett överenskommet pris till ett K2-bolag som därmed har rätt att
aktivera dessa, vilket de inte hade haft om de själva hade dragit på sig dessa
utvecklingskostnader internt. Så jag tycker inte att det finns något i detta som med
automatik gör att det blir en mer rättvisande bild av bolagens ställning och
resultat.

4.1.2 Uppskrivning endast tillåten för byggnader och mark

Normalt sätt så kan man väl säga att byggnader och mark är lättare att prissätta än
övriga anläggningstillgångar men det kan ju även vara så att byggnaden blir en
belastning då den inte är attraktiv på orten och man har svårt att bli av med den. I
normalfallen är taxeringsvärdet ett relativt lågt värde i förhållande till
marknadsvärdet och jag kan tycka att det är bra ur ett revisorsperspektiv att taket
för uppskrivning begränsas till taxeringsvärdet. Därmed begränsas de
värderingsfrågeställningar som en sådan bedömning för med sig, vilka inte sällan
kan vara rätt omfattande och problemfyllda. Att inventarier inte kan bli föremål
för uppskrivning anser jag kan medföra vissa konsekvenser som i vissa fall kan
vara problematiska då det istället för uppskrivning krävs att man måste rätta till
avskrivningsplanen vilket i normalfallet tar en viss tid innan den återspeglar
verkligheten. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns både för och
nackdelar med denna regel.
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4.1.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Ur revisionssynpunkt anser jag att denna regel är befriande. Man slipper även att
argumentera med kunden över att posten bör skrivas ned utan kan hänvisa till att
det är marknadsvärdet på bokslutsdagen som gäller. En fråga som kommer upp är
hur posten skall behandlas om kursen på en portfölj har sjunkit efter
bokslutsdagen men innan årsredovisningen skrivs under eller om kursen har
återhämtat sig under denna tid. Vad säger regelverket om det? Ska man ta hänsyn
till denna aspekt? Om inte kan man tycka att det kan bli missvisande i jämförelse
med de regler som behandlar exempelvis kundfordringar. Har en förlust kunnat
konstateras under denna tid på en kundfordran brukar man normalt beakta det i
bokslutet eller åtminstone upplysa om detta för att visa en rättvisande bild av
bolagets ställning. Samtidigt har man med nuvarande regelverk kunnat få fram två
helt olika lösningar på detta mellan två bolag med samma portfölj beroende på
vilka bedömningar man gör. Med K2 slipper man detta. Det underlättar även vid
en jämförelse mellan åren av samma bolag då exakt samma strikta principer har
tillämpats. Fördelen med nuvarande regelverk är att man kan ligga kvar med ett
bokfört övervärde och lämna övriga upplysningar i not under förutsättningen att
innehavet är långsiktigt. Detta anser jag som fördelaktigt vid till exempel en
placering av ren överlikviditet. Tittar man endast strikt på balans- och
resultaträkning så ger möjligtvis K2 en mer rättvisande bild av ett bolags ställning
och resultat men samtidigt lämnar det många luckor. I nuvarande regelverk
lämnas även en hel del upplysningar i notförteckningen som ger ytterligare
information till årsredovisningens intressenter.

4.1.4 Beloppsgränser för vad som anses vara väsentliga poster

Vad det gäller periodiseringar är det viktigt att bolaget är konsekvent åt båda
hållen och inte aktiverar förutbetalda kostnader men låter bli att periodisera
förutbetalda intäkter. Under förutsättning att detta hanteras på ett korrekt sätt
anser jag att detta framförallt underlättar administrativt vilket naturligtvis är
positivt. Då det gäller relationstal i procent för vad som ska anses som väsentligt
belopp anser jag att regelverket har kunnat ta hänsyn till bolagens storlek och haft
olika relationstal beroende på bolagets storlek vilket på så sätt blir mer rättvisande
eftersom väsentlighetsbeloppen skiljer sig mellan större bolag och mindre bolag.

4.2 Intervju med Johan Ågren, godkänd revisor

Johan Ågren är verksam på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Bollnäs
och är sedan 2005 godkänd revisor med revisorsexamen.

4.2.1 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

Ur mitt perspektiv som påskrivande revisor i ett bolag med utgifter som skall
redovisas som en kostnad istället för egenupparbetade immateriella
anläggningstillgångar är det naturligtvis en fördel eftersom jag inte behöver ta
ställning till värderingsfrågan för posten i samband med att jag avlämnar
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revisionsberättelsen. Den erfarenhet jag har av detta är att det inte är alldeles
enkelt att ta ställning till dessa värderingsfrågor om man följer den princip som
gäller idag. Man hamnar ofta i en diskussion med klienten om vad som är
aktiverbart och vad som bör kostnadsföras direkt samt huruvida det föreligger
nedskrivningsbehov eller inte. Som revisor förenklar naturligtvis K2 mitt arbete i
och med denna regel. Tyvärr medför detta en viss problematik hos småföretagen.
Då det inte finns någon möjlighet att aktivera egenupparbetade immateriella
anläggningstillgångar hamnar bolagen fortare i kontrollbalansräkningsfrågor. På
så vis har denna regel en negativ påverkan på entreprenörskapet som finns i
Sverige. Lagstiftaren bör istället fokusera på att skapa förenklingsregler för att
underlätta generationsskiften inom svenskt näringsliv, till exempel rörande
skattelagstiftningen, då svenskt näringsliv står inför stora utmaningar inför att
klara av det omfattande generationsskifte som stundar inom en snar framtid.
Denna regel är till nackdel för den enskilde företagaren då den inte speglar den
framtida avkastningsförmågan. De enda som har fördel av denna regel är
möjligtvis vissa av bolagens intressenter. Sedan kan jag tycka att det är märkligt
att lagstiftaren gör skillnad mellan aktiverade egenupparbetade och förvärvade
immateriella anläggningstillgångar.

4.2.2 Uppskrivning endast tillåten för byggnader och mark

Min erfarenhet som revisor är att taxeringsvärdet i samtliga fall inte speglar
marknadsvärdet om man ser på en avkastningsvärdering. Taxeringsvärdet ligger
oftast betydligt mycket lägre trots att det har ökat under senare år. Om man tittar
på ett snitt i Sverige ser jag ingen anledning att använda sig av taxeringsvärdet
som gränsvärdet uppåt. I de fall som taxeringsvärdet speglar marknadsvärdet ser
jag inga problem men i övriga fall ser jag inte att det leder till en mer rättvisande
bild av ett företags ställning och resultat, utan tvärtom kan detta leda till en
missvisande årsredovisningen. Dock ska poängteras att det är positivt att det
fortfarande är tillåtet att skriva upp byggnader och mark då denna post ur ett
revisorsperspektiv är en relativt enkel post att ta ställning till värderingsmässigt.
Sedan tycker jag att det är anmärkningsvärt att det inte är tillåtet att skriva upp
övriga anläggningstillgångar.

4.2.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Vi pratar genomgående om förenklingsregler men min åsikt är att en regel som är
tvingande inte är någon förenklingsregel. De enda denna regel är en förenkling för
ur ett intressentperspektiv är möjligtvis banken men inte för företaget självt och
det är ju ändå för dem reglerna skall stimulera i form av kostnadsbesparingar mm.

4.2.4 Beloppsgränser för vad som anses vara väsentliga poster

Om man tittar på vilka bolag som har möjlighet att tillämpa K2 regelverket anser
jag att 5 tkr är ett alldeles för litet väsentlighetsbelopp för vissa bolag. Däremot
kan relationstal i procent leda till förenklingar som i sin tur medför alternativt
upprätthåller en rättvisande bild av ett bolags ställning och resultat.
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4.3 Intervju med Annika Forsberg, auktoriserad revisor

Annika Forsberg har arbetat som auktoriserad revisor sedan 80-talet. Numera är
hon verksam på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Bollnäs

4.3.1 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

Får man inte möjlighet att aktivera egenupparbetade immateriella
anläggningstillgångar blir det en väldig belastning av kostnader ett år och sedan
kommer avkastningen kommande år vilket blir missvisande eftersom kostnader
skall matchas med intäkterna under samma period som de uppstår. Vid en analys
av en årsredovisning eller finansiell rapport upprättad enligt K2-regelverket skulle
det vara önskvärt att veta hur mycket som är kostnadsfört. Konsekvensen av
denna regel blir att förenklingen medför att problemet läggs över på
årsredovisningens intressenter. Det blir lättare att upprätta en årsredovisning men
det uppstår fler frågor vid en analys. En annan konsekvens blir att
utvecklingsbolag aldrig kan använda sig av detta regelverk eftersom följderna blir
att det med största sannolikhet omedelbart hamnar i en
kontrollbalansräkningssituation.

4.3.2 Uppskrivning endast tillåten för byggnader och mark

Jag har svårt att se fördelar med generella regler som upprättats för att enkom
uppnå förenklingar. Verkan blir inte sällan att verkligheten återspeglas på ett
felaktigt sätt. Rent värderingsmässigt underlättar det naturligtvis för oss revisorer
då regeln är mer restriktiv än nuvarande regelverk men vid en situation då bolaget
är tvunget att visa vilket marknadsvärde fastigheten besitter har jag svårt att se
logiken med ett tak vid taxeringsvärdet. En konsekvens med denna regel är lika
som för egenupparbetade immateriella anläggningstillgång och det är att bolagen
förmodligen kommer att få upprätta kontrollbalansräkningar vid fler tillfällen. En
annan konsekvens blir att ett bolag tidigare hamnar i en
kontrollbalansräkningssituation som ett resultat av vart bolaget har valt att lägga
sina investeringar, i byggnad och mark eller i exempelvis maskinparken.

4.3.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Denna regel känns också lite stelbent då det inte görs någon bedömning om
bestående värde. Verkligheten kan ju inte sällan se annorlunda ut efter
balansdagen men innan årsredovisningen och revisionsberättelsen skrivs under.
Det är lätt att det blir missuppfattningar vid en tolkning och analys av en
årsredovisning då regelverket är väldigt strikt och inte lämnar något utrymme till
anpassning efter verkligheten.
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4.3.4 Beloppsgränser för vad som anses vara väsentliga poster

Med tanke på att regelverket vänder sig till bolag inom storleksordningen
50/25/50 känns väsentlighetsbeloppet om 5 tkr som ingenting för ett bolag som
omsätter omkring 40-50 miljoner. Det är inte ovanligt att jag får en fråga om det
är okej att inte periodisera ett visst belopp med tanke på att bolaget genererar ett
visst resultat och har en omsättning av en viss storlek men jag vill aldrig göra en
generell bedömning utifrån givna relationstal. Det som man måste göra enligt min
bedömning för att kunna ta ställning till vad som kan anses som väsentligt är att
försöka göra en helhetsbedömning. Man bör till exempel utöver att titta på
resultaträkningen och storleken på bolaget även titta på bolagets ställning, unika
situation och göra en bedömning om framtiden. Oftast har man samlat in denna
information då man kommunicerar med bolagets ledning.

4.4 Intervju med Ulrika Lindholm, godkänd revisor

Ulrika Lindholm är sedan 2007 godkänd revisor med revisorsexamen hon är
numera verksam på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Bollnäs

4.4.1 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

Ett flertal företag på marknaden kommer inte att ha möjlighet att följa detta
regelverk. Ta till exempel utvecklingsföretag som har stora utgifter under vissa
perioder för utveckling eller forskning. Dessa företag kommer då att bli tvingade
att välja K3-regelverket i stället.

4.4.2 Uppskrivning endast tillåten för byggnader och mark

I det här fallet tror jag det är viktigt att företagen tänker till redan vid starten vart
de har tänkta att lägga sina framtida investeringar. Ska de lägga sina investeringar
i inventarier måste de redan vid starten ha klart för sig att det inte finns någon
möjlighet att skriva upp dessa om de hamnar fel i avskrivningsplanen. I och med
detta bör de också vid investeringstillfället med så god precision som möjligt
beräkna hur lång den framtida ekonomiska livslängden är. Har de för hög
avskrivningstakt kommer det att helt felaktigt tära på det egna kapitalet och då det
inte finns någon möjlighet för uppskrivning hamnar företaget helt i onödan i en
kontrollbalansräkningssituation. Har de istället bestämt sig för att lägga de
framtida investeringarna i byggnader och mark bör de redan vid starten ha klart
för sig att en eventuell framtida uppskrivning endast kommer att få göras upp till
taxeringsvärdet. Är företagen inte beredda eller har möjlighet att besvara dessa
frågor med rimlig tillförlitlighet bör de istället välja K3-regelverket.

4.4.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Rent spontant känns det inte som en förenkling att behöva justera en orealiserad
tillgång mot bakgrund av att dess kurs förändrats. Redovisningsmässigt blir det ett
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moment till och vid en analys av de finansiella rapporterna måste man beakta att
det eventuellt inte har skett någon kassaflödespåverkande förändring trots att
posten har justerats. För att denna regel ska leda till en förenkling bör det vara
tillåtet att få lämna ytterliga upplysningar om posten som till exempel
kursutvecklingen efter balansdagen och den verkliga förändringen av posten efter
balansdagen.

4.4.4 Beloppsgränser för vad som anses vara väsentliga poster

För lite större bolag kan ett periodiseringsfel på 5 tkr kännas som rätt så
oväsentligt. Att i detta fall vara tvingad att periodisera dessa känns mer som ett
ytterligare moment än som en förenkling i sig. På samma sätt kan det vara en
förenkling för mindre företag att undgå att periodisera mindre poster men jag
ställer mig tveksam till om är någon förenkling om man jämför med nuvarande
regelverk. Jag tror inte att någon intressent skulle ha några synpunkter på att
mindre belopp inte periodiseras. Så sammanfattningsvis kan jag väl säga att bara
för att regeln i sig är enkel att följa behöver det nödvändigtvis inte medföra någon
större förenkling i praktiken.
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5 ANALYS OCH SLUTSATS

I denna del analyserar jag de svar som erhållits under den empiriska delen av
studien. Avsnittet har disponerats på samma sätt som redovisning av
litteraturavsnittet och det empiriska avsnittet. I analysen dras slutsatser löpande
men sammanfattas även i ett eget analysavsnitt. Avslutningsvis lämnar jag förslag
till fortsatta studier och forskning kring ämnet.

5.1 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

Samtliga respondenter är överens om att det i princip är omöjligt för vissa företag
att använda sig av K2-regelverket på grund av att det är förbjudet att aktivera
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Dessa företag, som
exempelvis utvecklingsföretag med stora utgifter initialt, skulle obönhörligen
hamna i en kontrollbalansräkningssituation eftersom deras aktiekapital relativt fort
skulle bli förbrukat till mer än hälften. Hans Ågren och Johan Ågren menar dock
att regeln underlättar för vissa intressenter, inte minst för revisorn, då denna inte
behöver ta ställning till de frågeställningar och värderingsfrågor som inte sällan
uppstår med posten. Samtidigt poängterar de att regeln är till nackdel för den
enskilde företagaren bland annat på grund av problemet med
kontrollbalansräkningen vilket i sig medför en administrativ kostnad för
företagaren. Regeln ger även en missvisande bild av företagens ställning och
resultat då, som Annika Forsberg och Johan Ågren understryker, informationen i
de finansiella rapporterna inte visar den framtida avkastningsförmågan. En annan
brist som denna begränsning medför är den att intäkter och kostnader inte matchas
då alla kostnader skall tas i samband med tidpunkten för utgiften samtidigt som
intäkterna kommer först senare. Konsekvensen av detta, menar revisorerna, blir
att informationen blir missvisande, vilket kan ses som anmärkningsvärt då ett av
syftena med K2-regelverket var att skapa förenklingar för småföretagarna i
Sverige (Wedin & Olsson 2008). Johan Ågren menar att det istället för att sätta ett
förbud mot att redovisa egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som
en tillgång bör lagstiftaren fokusera på andra områden där förenklingsregler är
erforderliga som till exempel att underlätta skattelagstiftningen för småföretagarna
i samband med generationsskiften för att klara de framtida utmaningar som
svenskt näringsliv har framför sig.

5.2 Uppskrivning endast tillåten för byggnader och mark

Ur ett revisorsperspektiv är denna regel en förenkling anser Hans Ågren, Johan
Ågren och Annika Forsberg eftersom det blir mindre komplicerat att ta ställning
till värderingsfrågorna kring byggnader då dessa inte får skrivas upp till högre
belopp än taxeringsvärdet vilket i de allra flesta fall understiger marknadsvärdet
med god marginal. Det är också betydligt enklare att beräknad den framtida
avkastningen, som ligger till grund för marknadsvärdet, för fastigheter än för
inventarier och maskiner. Dock menar Annika Forsberg att det nödvändigtvis inte
behöver medföra någon förenkling för småföretagaren bara för att det gör det för
revisorn, utan tvärtom kan regeln medföra problem. Det är sällan generella regler
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återspeglar verkligheten på ett tillfredsställande sätt och i detta fall kan det med
stor sannolikhet leda till att företag återigen hamnar i en
kontrollbalansräkningssituation då de inte har möjlighet att skriva upp fastigheten
till sitt rätta värde, det vill säga marknadsvärdet. Annika Forsberg och Ulrika
Lindholm menar även att fler situationer kan uppstå då det kan bli fråga om
kontrollbalansräkning och för att undgå detta bör företagen i ett tidigt skede
fundera över vart de skall lägga sina investeringar. Lägger de dem i byggnader
och mark har de möjlighet att skriva upp dem om ändock enbart till
taxeringsvärdet men lägger de dem i inventarier har de ingen sådan möjlighet och
bör därmed, som Ulrika menar, lägga en större vikt vid att bedöma den framtida
ekonomiska livslängden för att med så stor precision som möjligt hitta rätt
avskrivningstakt. Uppfylls inte detta bör företaget korrigera sin avskrivningsplan
vilket kräver en viss tidsrymd innan den återspeglar verkligheten.

5.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Även under denna del var revisorerna tämligen överens. Hans Ågren menade att
regeln är befriande ur ett revisorsperspektiv då revisorn slipper argumentera med
kunden över hur posten skall redovisas utan endast hänvisa till marknadsvärdet.
Hans får även medhåll från Johan Ågren som tillägger att det även underlättar för
kreditgivarna som inte ytterligare behöver analysera posten då de vet att den
redovisas till marknadsvärdet men Johan poängterar att regeln därmed inte
behöver innebära en förenkling för företagaren. Hans utvecklar resonemanget och
menar att det blir lättare att jämföra samma företag utifrån resultat och
balansräkningen mellan två olika år då man med säkerhet kan fastslå att posten
redovisas till marknadsvärde men menar att regeln blir missvisande vid en
jämförelse av andra poster som exempelvis kundfordringar där det skall tas
hänsyn till vad som har hänt efter balansdagen. Annika Forsberg går inte djupare
in på resonemanget kring regeln men poängterar att det lätt kan bli
missuppfattningar vid en analys eller tolkning av en årsredovisning om
årsredovisningen upprättats efter strikta regler. Ulrika Lindholm anser det inte
medför någon förenkling för företagen då de är tvingade att justera en orealiserad
tillgång vars syfte är långsiktigt innehav. Hon tror heller inte att det kommer att
medföra någon kostnadsbesparing för företagen då denna regel snarare medför ett
redovisningsmoment ytterligare. Ulrika menar även att för att det skall innebära
en förenkling bör det vara tillåtet att ge ytterliga upplysningar kring posten i en
not annars kan det bli missvisande vid en analys då det skall tas hänsyn till ej
kassaflödespåverkande förändringar.

5.4 Beloppsgränser för vad som är väsentliga poster

För denna regel var revisorerna överens på många punkter. Samtliga bedömde att
taket för periodisering vid 5 tkr i flertalet fall var alldeles för lågt. Att större
företag som omsätter 40-50 MSEK skall periodisera allt överstigande 5 tkr ansåg
Annika Forsberg skulle medföra ett större administrativt arbete. Ulrika Lindholm
ansåg dock att denna begränsning var till godo för mindre företag men såg ingen
större skillnad mot nuvarande redovisningspraxis och menade att för större företag
innebär denna regel ett ytterligare moment vid bokslutsarbetet och i och med detta
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en större administrativ börda. Annika Forsberg menar även att det aldrig skall
göras en generell bedömning utan vad som kan anses som väsentligt belopp bör,
för att det inte skall bli missvisande, bedömas från fall till fall. Det räcker således
inte enbart med att titta på företagens resultat och storlek utan i helhetsbilden skall
det även tas in faktorer som företagets ställning i övrigt, dess unika situation och
bedömda framtid. Denna information inhämtas lättast genom samtal med
företagets ledning. Vad det gäller relationstal i procent ansåg Hans Ågren att det
bör tas hänsyn till bolagens storlek för att det skall kunna förutsättas att regeln inte
blir missvisande. Johan Ågren menade att relationstal i procent kan leda till
föreklingar i vissa fall men inte alla.

5.5 Sammanfattande slutsatser

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det aldrig går att generellt säga vad
som kan ses som rättvisande bild av ett företag. Lika svårt är det att med säkerhet
kunna konstatera vad som kan anses medföra en förenkling men under hela
arbetet med den empiriska delen av studien har jag haft känslan att de intervjuade
revisorernas helhetsbedömning är att regelverket inte per automatik medför någon
förenkling för företagen. Då en regel förenklats innebär det inte sällan att den
frågställning som skulle ha besvarats vid bokslutsarbetet nu istället hamnar hos de
som skall analysera de finansiella rapporterna. Om företagen inte får skriva upp
byggnader och mark till marknadsvärde utan enbart till taxeringsvärdet eller
skriva upp inventarier över huvudtaget känns det initialt som en förenkling men
vid en djupare anblick är min bedömning att företagaren och dess intressenter
måste ta reda på svaret för fler frågor nu än tidigare. De bör ställa sig frågan vart
de skall lägga sin investering, byggnader och mark eller inventarier? De bör tidigt
fundera över och med större säkerhet försöka estimera en korrekt
avskrivningsplan. Gör de fel i ett tidigt skede kan detta medföra stora
konsekvenser framöver. Min uppfattning är att detta inte bidrar till förenklingar.
De riskerar att oftare hamna i en kontrollbalansräkningssituation vilket i sig
medför ett administrativt merarbete men det finns enligt min mening ännu ett
perspektiv på denna situation. Vid en kontrollbalansräkning skall företagaren göra
en bedömning över marknadsvärdet för byggnader och mark eller i
förekommande fall inventarier. Detta i sig medför ingen förändring mot
nuvarande regelverk och innebär således inte att företagen som följer K2-
regelverket underlåts att göra denna bedömning utan de får inte göra bedömning i
årsredovisningen utan istället senare i kontrollbalansräkningen som enligt min
mening inte känns lika tillfredsställande.

Det finns förbud mot egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar men
det är tillåtet att aktivera förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Det
känns spontant som något som bidrar till enklare för företagaren ifråga men som
respondenterna uttryckt uppkommer ett flertal följdfrågor och problem som i sig
inte innebär någon förenkling för företagaren. Hur skall en läsare av en
årsredovisning få information kring den framtida avkastningsförmågan? Vart
lämnas den informationen och vem skall ta fram den på ett betryggande och
tillförlitligt sätt?
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Denna uppsats visar på att K2-regelverket inte per automatik medför en adekvat
förenkling utan det finns med hänsyn till ovanstående en viss risk för att en
årsredovisning som upprättats enligt K2-regelverket kan bli missvisande gentemot
konkurrenter och intressenter. På samma sätt anser jag att uppsatsen visar på att
revisorerna bedömer att K2-regelverket på flera områden inte bidrar med
transparens i de finansiella rapporterna och därmed inte heller ger en rättvisande
bild av företagens ställning och resultat.

Personligen kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att lagstiftaren lägger ned ett
så pass omfattande arbete på något i ett försök till att uppnå förenklingar för de
mindre företagen genom ett regelverk som innehåller sådan hög grad av
inskränkningar som K2-regelverket gör. Samtidigt finns det ett nuvarande
regelverk som är ansett och väl fungerande inom redovisnings- och
revisionsbranschen. Min bedömning är att få företag kommer att välja K2-
regelverket på grund av dess begränsningar och istället välja att följa K3-
regelverket som jag förutsätter är mindre prohibitivt eller fortsätta att följa
nuvarande regelverk. Varför skall ett företag välja att följa ett regelverk med
omfattande restriktioner för poster som de inte kommer att ha under sin
verksamhetstid? Följer de exempelvis ett mindre restriktivt regelverk kommer de
inte mindre i kontakt med dessa frågeställningar som uppstår kring de poster som
innefattar restriktioner i K2-regelverket och därmed är det inte heller beroende av
detta ”förenklade” regelverk. Istället har de fortfarande möjligheten att nyttja de
förmånligare och mer rättvisande reglerna i nuvarande regelverk eller K3-
regelverket om det skulle bli aktuellt i framtiden.

5.6 Förslag till fortsatta studier

Denna uppsats har väckt många intressanta uppslag till fortsatta studier inom
ämnet K2-regelverket. Då flertalet revisorer ställer sig frågande till flera delar av
K2-regelverket anser jag det som intressant att utreda vad företagen anser om
detta regelverk. En annan intressant frågeställning är hur många av företagen på
den lokala marknaden i Bollnäs är det som känner till detta regelverk och dess
innebör. Vidare kan det utredas hur många företag det är som tillämpar
regelverket i dag och vidare undersöka varför de valt att tillämpa det. Det vore
även intressant att studera huruvida de som gått över till att följa K2-regelverket
upplever sitt arbete som förenklat. På liknande sätt är det av intresse att få svar på
varför företagen som väljer att fortsätta att följa nuvarande regelverk inte valt att
gå över till K2-regelverket.
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Bilaga

Intervjufrågor till revisorerna

Fundera lite över vilken påverkan vart och ett av nedanstående områden kan ha på
årsredovisningen som informationsmaterial. Mitt syfte med studien är att ta reda
på vad de kvalificerade revisorerna på Bollnäskontoret har får åsikter kring detta.

Anser ni att nedanstående områden bidrar till adekvata förenklingar eller finns det
en uppenbar risk att årsredovisningen kan bli missvisande?

Är er bedömning utifrån nedanstående att K2-regelverket bidrar med transparens i
de finansiella rapporterna och därmed ger en rättvisande bild av företagets
ställning och resultat?

 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

Enligt K2-regelverket skall samtliga utgifter för egenupparbetade
immateriella anläggningstillgångar redovisas som en kostnad. Inga
möjligheter ges till att aktivera dessa utgifter, däremot är det fullt möjligt
att aktivera förvärvade immateriella anläggningstillgångar.

 Uppskrivning endast tillåten för byggnader och mark

Den enda kategorin av tillgångar som får skrivas upp är byggnader och
mark enligt K2-regelverket. Uppskrivningen får då endast ske till
taxeringsvärdet. Inga andra typer av tillgångar tillåts skrivas upp. Noteras
skall dock att i en kontrollbalansräkning är det tillåtet med uppskrivning
även av andra tillgångar.

 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Då bokfört värde överstiger verkligt värde är det enligt K2-regelverket
tvingande att skriva ned finansiella anläggningstillgångar till
marknadsvärdet. Det tas således ingen hänsyn till huruvida
värdenedgången bedöms som bestående eller inte.

 Beloppsgränser för vad som anses vara väsentligt poster

På flera punkter i regelverket anger K2, med belopp eller med relationstal i
procent, vad som är icke väsentligt poster. Enskilda poster som understiger
dessa belopp behöver inte beaktas i bokslutet. Ett exempel är att man inte
behöver periodisera inkomster och utgifter som understiger 5 000 kronor.


