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Ämnesord Harmonisering av redovisning genom EU:s redovisningsdirektiv,
det nya gränsvärdets utformning, redovisningsmässiga konse-
kvenser. 

Sammanfattning
Ett av EU:s främsta syfte är att skapa fri rörelse av kapital. Genom att kontinuerligt reduce-
ra handelshinder strävar de efter att skapa lika förutsättningar mellan medlemsstaterna. I
och med den globalisering som skett och fortfarande sker blir det allt mer vanligt före-
kommande att svenska bolag konkurrerar och samverkar med andra europeiska bolag.   

Mycket har hänt på redovisnings- och revisionsområdet det senaste decenniet vilket har
gjort att den svenska lagstiftningen delvis har skrivits om och anpassats efter EG:s direktiv.
Internationella redovisningsstandarder har fått stort inflytande på framförallt de stora
svenska bolagen. Dessa standarder var ursprungligen anpassade för börsnoterade bolag vil-
ket har medfört att mindre svenska bolag under de senaste åren ålagts orimligt omfattande
redovisningsskyldigheter. I november 2004 presenterade Justitiedepartementet en prome-
moria vilken bland annat avsåg förenklade redovisningsregler. Deras bedömning var att de
två gränsvärdena som i dag benämns i ÅRL och BFN bör samordnas till ett gemensamt.
Motiveringen till detta var att små och medelstora bolag i större utsträckning bör undantas
från betungade regler gällande bokföring och bokslut. Under vintern 2005/2006 har en lag-
rådsremiss och en proposition offentliggjorts där remissinstanserna BFN, FAR, SRS m.fl.
givit uttryck för sina åsikter. Detta resulterade i att delvärdena i den samordnade gränsvär-
det fastställdes till 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning samt 50 miljoner
kronor i totala intäkter. 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka konsekvenser detta får för de små och medel-
stora bolagen i Sverige. Undersökningen har genomförts ur två perspektiv, dels för att åter-
spegla de generella konsekvenserna med harmoniseringen och dels vilka konsekvenser det
samordnade gränsvärdet blir redovisningsmässigt. För att uppnå syftet genomfördes fyra
expertintervjuer. Resultatet av dessa var att redovisningsprinciperna blir något förenklade
men eftersom förslaget ej trätt i laga kraft ännu är det svårt att peka på konkreta konse-
kvenser. Dock kan man förutse vissa skillnader avseende bland annat delårsrapportering,
balansering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och restvärdesavskriv-
ningar.

Efter att ha tagit del av respondenternas svar samt vad som sägs i lagrådsremissen kan vi
konstatera att förändringarna på flera plan går mot att uppgifter ej är lagstadgade utan sna-
rare styrs av intressenterna. Delårsrapporter är en sådan uppgift, då det ej åligger revisions



plikt på dem ser vi det som en naturlig utveckling att ta bort den lagstadgade uppgiftsskyl-
digheten för K3 – bolagen. 

Vidare diskuteras huruvida K2 – blocket kommer innefatta bolag med allt för stora skillna-
der i omfattning av verksamhet och hur detta skulle kunna undvikas. Vi föreslår en höjning
av K1-blocket från tre till fem miljoner kronor i nettoomsättning där aktiebolag ej ska in-
kluderas. Anledningen till detta är att få bort de minsta bolagen ur K2 – blocket genom att
fler bolag bör överväga alternativa bolagsformer för att undvika allt för omfattande redo-
visningsmässiga skyldigheter.  

Från och med den första januari 2007 träder ett nytt regelverk beträffande redovis-
ningsprinciper i kraft i Sverige. Regelverket är delvis utformat efter EU:s redovis-
ningsdirektiv och är ett steg i harmoniseringen. De bolag som vid årsskiftet skall till-
lämpa det nya regelverket är de som ej överskrider det nya 50/25/50 - värdet, dvs.
K1 och K2 - bolagen. För större bolag, K3 samt K4, kommer reglerna träda i kraft
med det räkenskapsår som påbörjas första januari 2010.   
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Abstract
One of EU:s primary purposes is to create freedom of movement for capital. Through
continuous reducing of trade obstacles they strive to create equal conditions between the
member nations. Through the globalization that has taken place and still is taking place it is
increasingly common for Swedish companies to compete and cooperate with European
companies.  

A lot has happened in the accounting and auditor area during the last decade which has
forced the Swedish legislation partly to be rewritten and adjusted to EG directives. Inter-
national accounting standards has had a great deal of influence on the major Swedish com-
panies. These standards are originally adapted for stock exchange introduced companies
which in the last couple of years have resulted in unreasonable extensive accounting obli-
gations for smaller Swedish companies. In November 2004 the ministry of Justice pre-
sented a memorandum which among other things intended to simplify accounting obliga-
tions. Their assessment was that the two threshold values that today are termed in ÅRL
and BFN should be coordinated into one common threshold. The motivation for this was
that small and medium companies in a greater extent should be able to make exceptions
from onerous rules concerning bookkeeping and closure. During the winter 2005/2006 a
referral and a government bill was made public where BFN, FAR and SRS gave expression
of their opinions. This resulted in that the partial value in the coordinated threshold was
established to 50 employees, 25 million in balanced turnover and 50 million in total reve-
nue. 

The purpose of this paper is to investigate which consequences this will have to the small
and medium companies in Sweden. The investigation has been carried out through two
perspectives, one to reflect the general consequences with the harmonious and also which
consequences the coordinated threshold value will bring to the accounts. To reach the pur-
pose four expert interviews were carried out. The conclusion of these interviews was that
the accounting standards will be a bit more simplified but since the proposal has not yet
become legally binding it is hard to point to concrete consequences. We can still predict to
a certain extend with respect to among other things; quarterly reports, balancing of non-
material internally acquired inventory and depreciation of residual values. 



After studying the respondents’ answers and the referral we can establish that the changes
on several levels will progress to the point of information not being statutory but rather
controlled by interest organisations.  Quarterly reports are that sort of task, when it is not
mandatory audit on this sort of report we can not see any reason not to remove the statu-
tory information obligation for the K – 3 companies. 

The thesis further discusses whether the K2 – block will include companies with much too
large differences in the extent of activity and how this should be avoided. We suggest a
raise of the K-1 block from three too five million in net turnover, where joint-stock com-
panies not will be included.  The reason for this is to get rid of the smallest companies in
the K-2 block; more companies should consider alternative company forms to avoid all too
extensive accounting obligations. 

Starting on the first of January 2007, the new regulation concerning accounting principles
will take effect in Sweden. The regulations are partly designed according to the EU:s ac-
counting directives and are a step in the harmonious direction. Those companies who will
apply the new regulation at the turn of the year are those which do not exceed the new
50/25/50 value i.e. K-1 and K-2 companies. For the bigger companies, K-3 and K-4, the
new regulation takes effect with the accounting year that starts on the first of January 2010.
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Förkortningar 
AB – Aktiebolag

ABL - Aktiebolagslagen

BFL – Bokföringslagen

BFN – Bokföringsnämnden

EEG – Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

EG – Europeiska Gemenskapen

EU – Europeiska Unionen

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer

FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd

HB – Handelsbolag

IAS – International Accounting Standards

IASB – International Accounting Standards Board

IFRS – International Financial Reporting Standards

KB – Kommanditbolag

Pbb - Prisbasbelopp

Prop. – Proposition

RR - Redovisningsrådet

SFI – Insamlingen för stiftelsekontroll

SRS – Svenska Revisorssamfundet

ÅRL – Årsredovisningslagen

Definitioner
Noterade Bolag – avser bolag med aktier eller värdepapper noterade på en reglerad mark-
nad.

Nettoomsättning – Ett bolags samlade intäkter (Johansson, Johansson & Pautsch, 1997).

Balansomslutning - Tillgångarnas totala värde i ett bolag (Johansson, Johansson & Pautsch,
1997).
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1 Inledning
Avsikten med detta inledande kapitel är att ge en introduktion till det ämnesområde vi valt att studera.
Detta introducerar till en problemdiskussion vilken sedan mynnar ut i mer konkreta frågeställningar, syfte
samt avgränsningar till ämnet. 

1.1 Bakgrund
Utvecklingen på redovisnings- och revisionsområdet har gått mycket fort under de sista tio
åren. Den svenska lagstiftningen har bitvis skrivits om och anpassats till EG-rätten. Inter-
nationella redovisningsstandarder som International Accounting Standards (IAS) och In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS) har fått allt större inflytande och kommer,
som en följd av parlamentets förordning nr 1606/2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder att ge vissa svenska bolag möjligheten att använda sig av internatio-
nellt utvecklade redovisningsregler. Bokföringsnämnden (BFN) har arbetat med att anpassa
de internationella redovisningsreglerna, ursprungligen avsedda för börsnoterade bolag, för
övriga bolags behov. Detta har utvecklat mer omfattande och komplicerade regler på redo-
visningsområdet vilket är ett problem för mindre och mellanstora bolag som idag är skyldi-
ga att genomföra omfattande redovisning(Promemoria från Justitiedepartementet, 2004)

I Bokföringslagen (BFL) finns gränsvärden som har betydelse för när ett bolag är bokfö-
ringsskyldigt samt när ett bolag är skyldigt att upprätta årsbokslut eller en årsredovisning.
Gränsvärdena har också betydelse för i vilken utsträckning ett bolag har rätt att tillämpa
förenklade regler i den löpande bokföringen. Även i Årsredovisningslagen (ÅRL) nämns
gränsvärden, vilka har betydelse för när ett bolag är skyldigt att lämna särskilda slag av
tilläggsupplysningar i sin årsredovisning eller upprätta finansieringsanalys, koncernredovis-
ning och delårsrapport. De kan även ha betydelse för om bolaget är skyldigt att offentliggö-
ra sin årsredovisning på visst sätt(FARs samlingsvolym, 2002). 

Bedömningen är att gränsvärdena i redovisnings- och revisionslagstiftningen bör samord-
nas. Nivån på gränsvärdena bör sättas så att små- och medelstora bolag i större utsträck-
ning undantas från betungande regler samt reglerna om löpande bokföring och bokslut bör
förenklas där det är möjligt(Promemoria från Justitiedepartementet, 2004).

Ett av Europeiska Unionens (EU) främsta mål är att skapa fri rörelse av kapital, arbete, va-
ror, och tjänster. Genom att hela tiden reducera föreliggande handelshinder strävar de efter
att skapa lika förutsättningar för medlemsländerna sinsemellan(Rundfelt, 2002).

Eftersom svenska bolag i allt större utsträckning konkurrerar eller samverkar med andra
europeiska bolag bör svenska bolag tillämpa redovisningsregler som i sina grunddrag över-
ensstämmer med de regler som tillämpas i andra europeiska länder(Promemoria från Justi-
tiedepartementet, 2004).

Idag delas svenska bolag in i fem olika kategorier:

Små – max 3 miljoner kr i nettoomsättning.

Mindre – ej når upp till 10/24 (10 anställda/24 miljoner kr i nettotillgångar).

Medelstora – överskrider något av 10/24 men ej når upp till det övre gränsvärdet.

Stora – överskrider något av 200/1000 (200 anställda/1000 prisbasbelopp(pbb) i nettotill-
gångar).
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Noterade – har aktier eller skuldebrev noterade vid börs eller på reglerad marknad.

Med det föreslagna gränsvärdet kommer bolagen istället kategoriseras som följer:

K1 - max 3 miljoner kr i nettoomsättning, dock ej aktiebolag.

K2 – ej överskrider mer än ett av delvärdena i gränsvärdet 50/25/50 (50 anställda/25 mil-
joner kr i balansomslutning/50 miljoner kr i tillgångar).

K3 – överskrider mer än ett av 50/25/50.

K4 – har aktier eller skuldebrev noterade vid börs eller på reglerad marknad.

Anledningen till att vi valt att studera detta ämne är att vi båda under de senaste åren, pa-
rallellt med studierna arbetat med redovisning och revision. Vi ser därför möjligheten att
skaffa oss kunskaper som vi kan ta med oss direkt in i arbetslivet.  

1.2 Problemdiskussion
Framväxten av internationella redovisningsregler för de noterade bolagen har inneburit att
reglerna för de små och medelstora bolagen har blivit för omfattande och komplicerade.
Detta beroende på att valmöjligheten att använda internationella redovisningsprinciper
öppnades för onoterade bolag vilket innebar att mindre bolags redovisningsskyldigheter
ökade genom de nya reglerna(Bokföringsnämnden, 2004).   

Justitiedepartementets promemoria (2004) handlar delvis om att anpassa den svenska lag-
stiftningen så att den kommer närmre EG-direktiven vilket innebär mindre omfattande re-
dovisningsskyldigheter för vad som idag betecknas som små och medelstora bolag. De ar-
gumenterar för att dagens två gränsvärden ska minskas till ett, vilket består av tre delvärden
varav ett kortsiktigt får överskridas.

På grund av att Sveriges lagstiftning bör ligga i linje med den europeiska för att jämställa
länderna ur konkurrenssynpunkt bör det även i framtiden finnas gränsvärden i lagstiftning-
en om redovisning och revision. Dock kan det konstateras att de nuvarande gränsvärdena i
vissa anseenden har en mindre lämplig utformning vilket gör att de brister i överskådlighet
och konsekvens. 

Ifrågasättande kan dock göras om vad de redovisningsskyldigheter som överskridandet av
gränsvärdet innebär för de svenska bolagen. Exempelvis upprättande av delårsrapporter,
som är en av de skyldigheter som nämns i samtliga utredningar. Det finns idag inget lag-
stadgat krav på revisionsgranskning av delårsrapporter vilket gör att bolaget i praktiken kan
utforma dem efter eget intresse.

Vidare kan konstateras att Svenska Revisors Samfundet (SRS) anser att det föreslagna
gränsvärdet är för lågt, frågan kan dock ställas om detta är av egenintresse eller ej. De bolag
som överskrider dagens övre gränsvärde är skyldiga att använda sig av en auktoriserad revi-
sor i revisionsgranskningen. Det gränsvärde som föreslagits skulle innebära en minskning
av bolag med denna skyldighet från cirka 4% till 3% (Promemoria, 2004). Något som i sin
tur skulle innebära att det blir en lägre efterfrågan på auktoriserade revisorer.

Dagens gränsvärden delar in bolagen i fem olika kategorier. Med det föreslagna gränsvärdet
kommer ett nytt kategorisystem inrättas, K1 – K4. Denna kategoriindelning kommer att
medföra förändrade skyldigheter för många svenska bolag.
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1.2.1 Problemformulering
Som ovan beskrivs finns det ett förslag att minska nuvarande två gränsvärden för bolag
som är skyldiga att upprätta årsredovisning till ett. 

Med utgångspunkt från detta kan mer konkreta frågeställningar utformas.

• Vad innebär de redovisningsskyldigheter som medföljer det föreslagna gränsvärdet
för svenska bolag?

• Vilka konsekvenser kommer det att bli för bolag som idag klassificeras som medel-
stora och som efter övergången klassificeras som K2 – bolag?

1.3 Syfte
Syftet med vår uppsats är att utreda vilka konsekvenser det nya gränsvärdet innebär gene-
rellt för de svenska bolagen samt vilka konsekvenser övergången från medelstort till K2 –
bolag medför. 

1.4 Avgränsningar
Denna rapport kommer endast att omfatta bolag som är skyldiga att upprätta årsredovis-
ning samt har begränsat delägaransvar. Fokus kommer att läggas på de bolag som idag klas-
sificeras som medelstora men som med det föreslagna gränsvärdet kommer klassificeras
som K2 – bolag.

1.5 Disposition
Vi har valt att disponera vår uppsats enligt figuren nedan.
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Figur 1.1 Disposition av uppsats

Med den valda dispositionen vill vi ge läsaren en helhetssyn över uppsatsen samt redogöra
för de olika kapitlens samhörighet. Detta kapitel startas med bakgrund och problemdiskus-
sion och mynnar sedan ut i ett syfte, vilket följs genom hela uppsatsen. Metodkapitlet ger
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en beskrivning av undersökningsansats, metodval, datainsamling samt en beskrivning av
den empiriska studien. Därefter följer litteraturstudien som i utredande syfte beskriver vad
ett gränsvärde är och hur den svenska redovisningslagstiftningen anpassats till internatio-
nella standarder. Vidare följer den empiriska studien vilken tillsammans med litteraturstudi-
en leder till analys och slutsats.
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2 Metod
I metodkapitlet beskrivs hur syftet med undersökningen styr valet av metod. Vidare redovisas hur insam-
lingen av data och empiri gått till samt variabler för kvalitet och hur de uppnås.

2.1 Undersökningsansats
I en empirisk undersökning finns det två olika metoder, kvalitativ och kvantitativ metod.
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) går den kvantitativa metoden ut på att mäta någon vari-
abel vilken kan bearbetas och analyseras statiskt. Homle och Solvang (2001) beskriver den
kvantitativa metoden som en studie vars undersökning sker enligt ett förutbestämt möns-
ter, vilket gör det möjligt att statiskt generalisera dess resultat.

Den kvalitativa metodteorin grundar sig på hermeneutisk vetenskapsteori samt om tillväga-
gångssätt för att nå fram till förståelse för hur individer upplever sig själva och sin situa-
tion(Lundahl & Skärvad, 1999). Vidare beskriver Christensen, Andersson, Carlsson och
Haglund (2001) hur metoden främst är inriktad på beskrivningen av verkligheten i form av
modeller och text vars syfte är att upptäcka och belysa samband mellan variabler. 

Vi har i denna studie valt att arbeta utifrån en beskrivande undersökning med kvalitativ
metodteori. Detta på grund av att vi eftersträvar en djupare förståelse för hur våra respon-
denter anser att de skyldigheter som de nya gränsvärdena bär med sig kommer att påverka
bolagen. Vidare kan vi konstatera att det område vi valt att skriva om är mycket omfattande
och komplext, varför vi anser att det bästa tillvägagångssättet vid intervjuer är att kunna
ställa väsentliga följdfrågor vid eventuell diskussion. 

2.1.1 Kvalitativ undersökning
Kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet och att justeringar kan göras löpande i
syftet för att forskaren ska komma fram till ett optimalt resultat. Holme och Solvang (2001)
beskriver flexibilitet utifrån två faktorer:

1. Hur forskaren närmar sig undersökningsenheterna? Det kan handla om vilka frågor
som ska tas upp och i vilken ordning det ska ske.

2. De erfarenheter forskaren gör i undersöknings- och informationsinsamlingsfasen.
Om det under undersökningen upptäcks att vissa frågeställningar har uteblivit eller
att frågor formulerats fel kan de ändras.

Det finns både styrkor och svagheter med dessa två faktorer. Styrkan ligger i att de frågor
som tas upp ständigt ger mer förståelse för forskaren. Flexibilitet kan även vara en svaghet i
de fall då forskaren önskar jämföra information vid undersökandets start med information
vid slutet av densamma. En annan aspekt kan vara att forskaren har mer kunskap i slutet av
undersökningen vilket innebär att svaren som respondenterna lämnat tidigare i studien inte
ger lika mycket som de i slutet av undersökningen(Homle & Solvang, 2001).

2.2 Datainsamling
I detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga när vi sökt material till litteraturstudien samt
hur den empiriska undersökningen utförts.
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2.2.1 Litteraturstudie
I vår insamling av sekundärdata, data som någon annan redan samlat in för annat syfte
(Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 2001), har vi grundat vår studie på material från
statliga utredningar, propositioner samt facklitteratur. Gränsvärden har under lång tid fun-
nits och diskuterats men tidigare nämnda lagförslag är nytt och det enda material som finns
tillgängligt är den proposition som tagits fram av justitiedepartementet. Sökord som vi an-
vänt i den utredande delen av rapporten är: redovisning, årsredovisning samt gränsvärden.  

2.3 Empirisk studie
Vår empiriska studie baseras på en kvalitativ undersökning bestående av icke standardisera-
de intervjuer. Lundahl och Skärvad (1999) menar att dessa typer av intervjuer är lämpliga
att använda vid insamling av data om mer kvalitativa förhållanden. Detta innebär att studi-
en baseras på utlåtande grundade på personliga bedömningar. Vidare menar författarna att
vid en icke standardiserad intervju kan intervjuaren välja hur frågan ska formuleras samt
bestämma ordningsföljden av frågor mer fritt. Denna typ av intervjuteknik är vanlig vid
kvalitativa studier (Lundahl och Skärvad, 1999). Laursen (1979) menar att styrkan i den
kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och
ett vanligt samtal. Vidare menar han att intervjuaren ska låta undersökningspersonerna på-
verka samtalets utveckling . Att göra kvalitativa intervjuer torde vara en krävande form av
informationsinsamling. Varje intervju tar mellan en och tre timmar, beroende på hur krä-
vande intervjusituationen är (Homle & Solvang, 1997).  

Anledning till att vi valt denna intervjuteknik är att våra respondenter endast kommer om-
fattas av ett fåtal ”experter”, varav vissa representerar intresseorganisationer, vilket medför
individuella frågeställningar.

2.3.1 Intervjuteknik
En muntlig informationsinsamling är det vanligaste sättet att skapa god kontakt med re-
spondenten. Informationsflödet under en intervju beror på fyra samverkande förutsätt-
ningar som vi beskriver i figuren nedan(Andersson, 1994).
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Intervjusituation

- tid
- plats
- andra personer

Intervjuinnehåll

- Känslighet
- Svårighetsgrad
- Intressegrad
- Ångestväckande

Respondenten

- Sociala egenskaper
- Förmåga att svara
- Villighet att svara
- Trygghet

Intervjuaren

- Sociala egenskaper
- Intervjuskicklighet
- Motivation
- Trygghet
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Figur 2.1 Fyra samverkande förutsättningar (Andersson,1994, s.172).

De fyra förutsättningarna som Andersson(1994) beskriver är intervjusituationen, respon-
denten, intervjuaren och intervjuinnehållet. Författaren beskriver intervjusituationen som
viktigare än vad många i första läget tror. Exempelvis är det av stor betydelse att såväl in-
tervjuaren som respondenten känner sig trygga under intervjun. Andersson (1994) skriver
att intervjuaren bör upplysa respondenten om hur lång tid intervjun beräknas ta. Intervjua-
ren bör även välja en plats där respondenten känner sig trygg, samtidigt som det bör vara
en plats där intervjun kan genomföras utan störande moment.  Eftersom intervjuaren och
respondenten inte har tid att lära känna varandra grundas intrycket på yttre egenskaper sna-
rare än inre. I de fall då respondenten anser att intervjuaren gör ett sämre intryck och inte
betser sig på det sätt som respondenten förväntat sig, är det stor risk att intervjun blir av
dålig kvalitet. Alla människor har olika stor erfarenhet av att uttrycka sig. Det är därför vik-
tigt att intervjuaren anpassar sig till respondenten sociala egenskaper och formulerar frå-
gorna så att de uppfattas rätt. 

Som intervjuare anser vi att det är viktigt att upplysa respondenten om syftet med intervjun
samt hur lång tid intervjun kommer att ta. Detta för att skapa ett förtroende mellan inter-
vjuare och respondent. Om förtroende skapas mellan intervjuare och respondent kan re-
spondenten svara spontant på frågorna vilket borde öka tillförlitligheten i svaren.

2.3.2 Respondenter
Vid val av respondenter har utgångspunkten varit att intervjua personer som har yrkeserfa-
renhet inom redovisnings och revisionsområdet. Problematiken i detta fall är att få perso-
ner är tillräckligt insatta i ämnet som inte bara är nytt utan även mycket komplext. Den per-
son i Sverige som är att betrakta som mest insatt i ämnet är Håkan Ohlson. Håkan arbetar
som revisor på Öhrlings i Umeå samt är ordförande i SRS redovisningskommitté. Bortsett
från hans ordinarie åtaganden som revisor arbetar han med att föreläsa om nya redovis-
ningsregler, exemplevis om förändringarna som det nya gränsvärdet innebär. 

Vidare har vi intervjuat Peter Lander som arbetar på Ernst & Young i Stockholm. Lander
är auktoriserad revisor med gedigen erfarenhet inom redovisningsyrket och sitter även med
i BFN’s styrelse. Vår tredje intervju gjordes med Marianne Sandberg. Marianne driver se-
dan ett antal år tillbaka Marianne Sandberg Revisionsbyrå AB. Sandberg är även ordförande
för SRS Östergötland och aktiv i diverse gällande sakfrågor i SRS regi.

Tanken med samtliga intervjuer var att hitta experter på området. Eftersom det varit till sy-
nes orealistiskt att hitta respondenter som kan ge kvalificerade svar på alla områden som tas
upp i uppsatsen har vi valt att även intervjua en banktjänsteman. Anledningen till detta är
att få ut hundra procent från varje respondent. Katarina Larsson på Föreningssparbanken
har svarat på frågor som främst berör den minskade uppgiftsskyldigheten vad gäller delårs-
rapportering och finansieringsanalys. Katarina arbetar med företagsfrågor på Förenings-
Sparbanken i Linköping. Hennes arbetsuppgifter består av att ge företagare råd och hjälp
när de behöver placera sin överlikviditet eller låna för att investera i t.ex. nya maskiner.



Metod

11

Det faktum att vi har förhållandevis få respondenter ser vi inte som något negativt i empi-
riarbetet. Våra respondenter tillhör de personer i Sverige som har bäst kunskap inom re-
spektive ämnesområde. Vi anser att deras svar är mycket representativa för hela yrkesgrup-
perna revisorer och redovisningskonsulter. 

I och med våra respondenters höga kompetens och erfarenhet har vi valt att ej göra inter-
vjuer med företagsledare. Anledningen till detta är helt enkelt att kunskapen inte är tillräck-
lig för att vi ska kunna få ut något av intervjuerna. Trovärdigheten och pålitligheten hos
våra respondenter är mycket hög vilket har inneburit att vi kunnat dra slutsatser utifrån de-
ras svar även vad gäller påverkan på företagsnivå. 

2.4 Variabler för kvalitet
Det finns två alternativa kriterier till reliabilitet och validitet för att bedöma en kvalitativ
undersökning, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra variabler vilka har sin
motsvarighet i kvantitativ forskning. Tillförlitlighet och överförbarhet motsvarar validiteten
i kvantitativ forskning, reliabiliteten motsvaras av pålitlighet samt möjlighet att styrka och
konfirmera(Bryman, 2002). Enligt Bryman(2002) har äkthetskriterierna inte samma infly-
tande eftersom det inte finns någon entydighet hur det påverkat forskning, vilket är anled-
ningen till att vi fokuserar på trovärdighetskriterier och kommer nedan att förklara och ap-
plicera dessa variabler på vår undersökning. 

2.4.1 Tillförlitlighet
För att uppnå tillförlitlighet tilldelades respondenterna intervjumaterialet innan tillfället för
intervjun, något som skedde både vid personliga intervjuer samt vid telefonintervjuer. De
gavs även möjlighet att läsa igenom, korrigera samt godkänna innehållet från intervjutillfäl-
let. Genom detta uppfyller våra intervjuer de krav som måste vara uppfyllda för att materi-
alet skall kunna betraktas som tillförlitligt. Kraven innebär dels att det kan garanteras att
undersökningen genomförts på det sätt som reglerna säger och dels att resultatet rapporte-
ras till respondenterna så att dessa kan intyga att forskaren uppfattat det som sagt på ett
korrekt sätt(Bryman, 2002). Enligt författaren kallas detta för respondentvalidering och är
populärt bland kvalitativa forskare. 

2.4.2 Överförbarhet
Överförbarhet handlar i detta sammanhang om att kunna använda det resultat som upp-
nåtts i andra sammanhang och situationer. Enligt Bryman(2002) är detta något som kan
uppnås av kvalitativa forskare, eftersom syftet är att studera i mindre grupper och mer
djupgående vilket ger en mer detaljrik redogörelse. Generalisering är enligt Bryman (2002)
ett problem vid kvalitativa metoder i och med att antalet respondenter ofta är begränsat. Vi
är medvetna om att detta är ett problem för oss i och med det ringa antalet respondenter vi
använt oss av. Vi har ändå försökt uppnå överförbarhet genom att objektivt studera re-
spondenternas svar och tillsammans med övrig empiri jämföra svaren och försöka dra pa-
ralleller däremellan. 

2.4.3 Pålitlighet
Genom kontinuerlig kontakt med vår handledare samt genom objektiva oppositioner på
vår uppsats har vi kunnat upptäcka fel och korrigerat dem för att till slut ha uppnått ett
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fullständigt och trovärdigt resultat. Enligt Bryman(2002) är det viktigt att forskarna antar
ett granskande synsätt i forskningsprocessen för att pålitligheten i studien ska kunna ga-
ranteras. Det är inte bara den teoretiska delen som utgör hur pass pålitlig studien är utan
även den empiriska delen där val av respondenter i hög grad utgör trovärdigheten för upp-
satsen som helhet. De respondenter vi intervjuar har mångårig erfarenhet inom yrket redo-
visning och revision. Dessutom är en av våra respondenter ordförande i SRS redovisnings-
kommitté och kan förmodligen betraktas som en av de främsta inom det aktuella ämnet.
Vår tolkning är att valet av respondenter, med tanke på deras erfarenhet, är att betrakta
som mycket hög grad av pålitlighet. 

2.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera
I samhällsvetenskaplig forskning är det svårt att uppnå fullständig objektivitet, därför bör
forskaren påvisa att det ej ligger personliga värderingar i slutsatserna för undersökningen,
dvs. påvisa att dessa har agerat i god tro(Bryman, 2002). 

2.5 Tillvägagångssätt för analys
En analys av den insamlade informationen innebär att hitta mönster för att få fram orsaker
och förutsäga konsekvenser av en företeelse. Analys av den insamlade informationen i
kvalitativ undersökning kan vara komplicerad, då informationen kan vara omfattande och
komplex att tolka(Holme & Solvang, 2001). 
I vårt fall stämmer detta i allra högsta grad i och med ämnets komplexitet samt att vi valt
respondenter med delvis olika kunskapsområden för att kunna göra ett heltäckande empi-
riskt arbete. 

Informationen behöver struktureras och organiseras för att skapa en bra överskådlighet.
Enligt Holme och Solvang (2001) kan analysen ske på olika sätt. Antingen utgår uppsats-
skrivarna från vissa enstaka uppgifter eller nyckelord och bygger genom dessa upp en to-
talförståelse för den insamlade informationen. En annan möjlighet är att med utgångs-
punkt från hela den insamlade informationen välja ut något eller några centrala teman som
ska belysas. Detta kallas enligt Holme och Solvang (2002) för en helhetsanalys. 

Analysen i denna uppsats kommer att bestå av en helhetsanalys. Centrala teman som
kommer att belysas är; harmonisering av svenska regler till EU-standard, övergången från
dagens gränsvärden till de nya, redovisningsmässiga konsekvenser för medelstora bolag –
K2-bolag, förändringarnas innebörd på företagsnivå samt en del där övrigt material analy-
seras. 
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3 Litteraturstudie
I detta kapitel avser vi att beskriva de gränsvärden som finns idag, hur uppkomsten av dessa gått till samt
det förslagna gränsvärdet och dess påverkan vad det gäller redovisningsskyldigheter. Vi kommer även att
beskriva EU:s arbete med att harmonisera redovisningsstandarder inom unionen samt hur dessa anpassas
till svenska standarder.

3.1 Grundläggande om redovisning 
Ordet redovisning kan förklaras som registrering, bearbetning och rapportering av affärs-
händelser. Alla affärshändelser i ett bolag måste registreras för att bolaget ska kunna ta
fram rapporter om hur det går för bolaget. För varje affärshändelse måste det finnas en ve-
rifikation med ett verifikationsnummer som visar sambandet mellan verifikationen och
bokföringen. Alla bolag följer en BAS-kontoplan för vilka konton de olika affärshändelser-
na ska bokas på men bolagen kan göra vissa interna anpassningar av denna kontoplan för
att den ska passa bolagets behov. Ett bolags redovisning brukar oftast bestå av både intern-
redovisning och externredovisning där externredovisningen är den som är lagstadgad och
bolaget är skyldig att ha. 

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste varje år upprätta en årsredovisning som
ska innehålla resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, tilläggsupplysningar i form
av noter och av vissa bolag krävs det också en finansieringsanalys. Vissa andra bolag som
har fler än 10 anställda eller tillgångar på mer än 24 miljoner kronor måste också upprätta
en årsredovisning(Andersson, Ekström, Lückander & Stålebring, 2003).  

3.2 Dagens gränsvärden
Med nuvarande gränsvärden kan bolag indelas i tre kategorier:

- De bolag som ej når upp till något av de båda delvärdena som ingår i det lägre gränsvärdet
(10 anställda/24 miljoner i nettotillgångar) (Thorell, 1996).

- De bolag som överskrider det tidigare nämnda gränsvärdena men inte når upp till något
av de båda delvärdena som ingår i det högre gränsvärdet (200 anställda/1000 pbb i netto-
tillgångar) (Thorell, 1996).

- De bolag som överskrider något av de båda delvärdena som ingår i det högre gränsvärdet
(Thorell, 1996).

10/24 - värdet har sin största betydelse vad det gäller ett bolags skyldighet att lämna olika
slags upplysningar i redovisningen. Dessa skyldigheter gäller dock inte bolag som har haft
högst 10 anställda eller vars nettotillgångar enligt balansräkningen ej överstiger 24 miljoner
kronor (3 kap. 8 § årsredovisningslagen).

Bolag som bedriver näringsverksamhet och vars nettotillgångar enligt balansräkningen för
de senaste två räkenskapsåren är värda mer än 1000 pbb (ca 40 miljoner kronor) eller som
under de senaste två åren haft mer än 200 anställda ska upprätta finansieringsanalys och
delårsrapporter. 
Bolag som har aktier eller skuldebrev noterade på en börs eller noterad marknadsplats är
också skyldiga att upprätta dessa(2 kap. 1 § årsredovisningslagen).
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3.2.1 Uppkomst av nuvarande gränsvärden
Regeringen anser i sitt lagförslag till den nya årsredovisningslagen 1995 att samma regler
bör i huvudsak gälla för större och mindre bolag. Att implementera undantagsbestämmel-
serna i det fjärde direktivets 11 och 27 artiklar skulle innebära en försämring av svensk re-
dovisningsstandard och borde därför enligt regeringen inte ske. Däremot kunde vissa un-
dantag utnyttjas efter övervägande. 

Enligt regeringens lagförslag är de gränsvärden som tas upp i artikel 11 i det fjärde EG-
direktivet för höga. Gränsvärdet sattes därför till högst tio anställda och med en balansom-
slutning på högst 24 miljoner. Flera av de tilläggsupplysningar som skulle kunna utelämnas
av dessa bolag är sådana som enligt svensk rätt måste lämnas av samtliga bolag.  I dessa
delar såg regeringen inte någon anledning att göra undantag för dessa bolag. 

Det andra gränsvärdet som tas upp i regeringens lagförslag är det för medelstora bolag. Här
sattes gränsvärdet till 200 anställda och nettotillgångar som inte överstiger 1000 pbb. Att
regeringen även här satte ett gränsvärde som understiger det som tas upp i 27 artikeln i EG
- direktivet beror på att de ansåg att de större bolagen inte är så känsliga för konkurrens
som de mindre bolagen och borde därför ha en mer omfattande och offentlig redovisning.
En annan andledning är att intresset av en öppen redovisning är större i de stora bolagen
än i de mindre.

(Riksdagen 1995/96:10 proposition 10 den 1-3)

3.2.2 Vilka skyldigheter medför dagens gränsvärden?
Om bolaget är ett sådant som omfattas av det högre gränsvärdet 200/1000 ska en finansie-
ringsanalys ingå i årsredovisningen. Bolaget ska också lämna en delårsrapport minst en gång
under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader. 

Om bolaget är ett sådant som inte når upp till det högre gränsvärdet, kan bolaget på grund
av konkurrensskäl få slå ihop posterna: nettoomsättning, förändring av varulager, aktiverat
arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter, råvaror och förnödenheter samt övriga ex-
terna kostnader. Respektive posterna: Nettoomsättning, kostnad sålda varor, bruttoresultat
samt övriga rörelse intäkter slås samman till en post benämnd bruttovinst eller bruttoför-
lust. 

Om bolaget inte överstiger det högre gränsvärdet behöver bolaget inte heller fördela netto-
omsättningen på verksamhetsgrenar och geografiska marknader. Uppgift behöver inte hel-
ler lämnas om hur den redovisade inkomstkatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt
resultat.

Bolagen som ej överskrider det lägre gränsvärdet 10/24 behöver inte specificera i not eller i
balansräkningen större belopp som ingår i posterna förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter. De behöver heller inte redovisa extraordinära intäkter och kostnader i annan verk-
samhet än bolagets normala. Dessa bolag behöver heller inte i not ta upp skillnadsbeloppet
i varulagrets verkliga värde och schablonvärdet eller specificera i balansräkningen stora av-
sättningar som i balansräkningen har tagits upp under posten övriga avsättningar.

Bolag som ovan nämnda behöver ej lämna uppgift om latent skatt. Det vill säga skillnaden
mellan den inkomstskatt som har redovisats i årets eller tidigare års resultaträkning och in-
komstskatten som bolaget slutligen kommer att belastas med.
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För de mindre bolagen behöver förvaltningsberättelsen inte innehålla bolagets förväntade
framtida utveckling och bolagets filialer i utlandet.

(Riksdagen 1995/96:10 proposition 10 den 1-3)

3.3 Vilka gränsvärden föreslås i promemorian?
Med större bolag ska avses bolag som uppfyller mer än ett av följande tre villkor:
1. Medelantalet anställda i bolaget har under båda de två senaste räkenskapsåren uppgått

till mer än 50.
2. Nettovärdet av bolagets tillgångar enligt balansräkningarna för de två senaste räken-

skapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kr.
3. Nettoomsättningen i bolaget enligt resultaträkningen för de två senaste räkenskapsåren

har uppgått till mer än 50 miljoner kr årligen.
Övriga bolag ska räknas till kategorin mindre bolag(Regeringen, 2004-11-29).   

3.3.1 Förarbete till förslagna gränsvärden
De gränsvärden som ska användas för att dela in bolag i olika kategorier utformas på samma sätt som i
EG:s redovisningsdirektiv. Det innebär att ett bolag ska anses som ett större bolag, om det uppfyller mer
än ett av tre villkor avseende antalet anställda, värdet av tillgångarna samt nettoomsättningen. Andra bo-
lag ska anses som mindre bolag(Regeringen, 2004).

Inom EU har redovisningsreglerna för aktiebolag och vissa handelsbolag samordnats ge-
nom det fjärde och sjunde redovisningsdirektiven. I det fjärde bolagsrättsliga direktivet
finns regler om årsredovisning och i det sjunde bolagsrättsliga direktivet regler om kon-
cernredovisning. Direktiven är tillämpliga på aktiebolag och vissa handelsbolag. Från och
med år 2005 kommer, till följd av den så kallade IAS – förordningen, särskilda regler gälla
för börsnoterade bolag. IAS – förordningen är europaparlamentets och rådets förordning
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandar-
der(Regeringen, 2004).

I vissa fall kan medlemsstaterna undanta bolag från en del av de skyldigheter som annars
följer av redovisningsdirektiven. Det gäller bland annat direktivens krav på notupplysning-
ar, förvaltningsberättelse samt offentliggörande av årsredovisning. Också andra lättnader
kan medges, till exempel upprättande och offentliggörande av en förkortad resultaträkning.
Undantags- och lättnadsreglerna av angivna slag kan införas för små respektive medelstora
bolag. Vilka gränsvärden som avgör om ett bolag är ett litet, ett medelstort eller ett stort
bolag framgår av artiklarna 11 och 27 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet(Regeringen,
2004).  

Artikel 11 skiljer små och medelstora bolag åt. Gränsen mellan de båda kategorierna dras
med hänsyn till tre delvärden; 
Balansomslutning 3 650 000 euro, nettoomsättning 7 300 000 euro och medeltal anställda
50. Om bolaget överskrider mer än ett av dessa delvärden anses det som medelstort. I arti-
kel 27 dras gränsen mellan medelstora och stora bolag med delvärdena;
Balansomslutning 14 000 000 euro, nettoomsättning 29 200 000 euro samt medeltal an-
ställda 250. De två förstnämnda delvärdena dras var femte år med hänsyn till förändringar i
penningvärdet.  
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Promemorian förordar att det ska införas ett nytt gränsvärde – tre miljoner kr som kan an-
vändas för att skilja ut de allra minsta bolagen. Dessa bolag kan då använda sig av kon-
tantmetoden i den löpande bokföringen samt upprätta årsredovisning i förenklad form.
Ovanför detta gränsvärde vore det orimligt om alla bolag skulle omfattas av samma regler
vilket innebär att det behövs ytterliggare ett gränsvärde som drar gränsen mellan större och
mindre bolag. Gällande rätts gränsvärden kan ifrågasättas om de är ändamålsenligt utfor-
made eller om det skulle räcka med en gränsdragning istället för nuvarande två. Hänsyn bör
även tas till Bokföringsnämndens pågående övervägande om att dela in bolagen i fyra olika
kategorier med delvis olika regler för redovisningen. I ett sådant system krävs det ett gräns-
värde som skiljer de mindre bolagen från de större(Regeringen, 2004).

Det är viktigt att de svenska bolagen kan konkurrera och samverka med bolag i jämförbara
länder på samma villkor. När det bestäms vilka gränsvärden som ska tillämpas bör hänsyn
tas till de krav som ställs på jämförbara bolag i andra länder. Vidare måste också bestäm-
melserna utformas så att de överensstämmer med EG-rättens redovisningsdirektiv. De
nuvarande gränsvärdena anknyter till antalet anställda och tillgångarnas nettovärde

Den lösning som har valts i Sverige skiljer sig från de lösningar som har valts i många
andra länder. Flertalet andra medlemsstater använder sig av ett gränsvärde bestående av tre
delvärden men tillåter att ett av dessa överskrids. Frågan om gränsvärdenas utformning
diskuterades vid tillkomsten av de nuvarande reglerna om så kallad förkortad resultaträk-
ning. Regeringen uttalade då att en samlad översyn av förekommande gränsvärden i bok-
förings- och årsredovisningslagarna bör göras. Vid detta konstaterande finns det anledning
att ifrågasätta om inte nuvarande gränsvärden bör ersättas med gränsvärden som överens-
stämmer med det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Det skulle innebära att de nya gränsvär-
dena byggs upp runt tre kriterier (antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning)
och att ett av de angivna beloppen får överskridas(Regeringen, 2004).

De invändningar som kan riktas mot konstruktionen av EG-direktivens gränsvärden är att
bolag som har mycket stora tillgångar och skulder – och som därför rimligen bör bli före-
mål för en ingående redovisning – kan falla nedanför gränsvärdet därför att omsättningen
är begräsad och antal anställda är få. 
Det kanske tyngst vägande skälet till att införa ett gränsvärde som utformas på samma sätt
som i det fjärde bolagsrättsliga direktivet är dock att svenska bolag inte bör ha sämre för-
utsättningar att bedriva näringsverksamhet än sina konkurrenter i andra länder inom EU. I
samband med ett tidigare lagstiftningsärende har också näringslivets organisationer före-
språkat att de svenska gränsvärdena utformas med förebild i det fjärde bolagsrättsliga di-
rektivet. Det eller de centrala gränsvärdena i årsredovisningslagen bör alltså utformas med
utgångspunkt i tre kriterier; nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. Om
bolaget överskrider ett av dessa mer än två år i rad, bör bolaget anses ha hamnat ovanför
gränsvärdet och omfattas av de redovisningsregler som gäller för större bolag(Regeringen,
2004).

3.3.2 Ett eller två gränsvärden?
Bolag som är skyldiga att upprätta årsredovisning delas in i två kategorier, mindre och större bolag.

De gränsvärden som förekommer i redovisningslagstiftningen syftar till att dra upp gränser
för när olika bestämmelser i lagstiftningen ska tillämpas. Exempel på detta är skyldighet att
upprätta årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Gränsvärdena används
också för att slå fast vilka regler som ska tillämpas när upplysningarna lämnas i årsredovis
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ningen. Som tidigare nämnts föreslås att de gränsvärden som bör användas inom associa-
tionsrätten för att dela in bolag i olika grupper bör utformas med förebild i hur gränsvär-
dena för små och medelstora bolag har konstruerats i det fjärde bolagsrättsliga direktivet.
Det innebär att tre kriterier avseende antal anställda, nettoomsättning och värdet på till-
gångar används för att slå fast om ett bolag omfattas eller inte omfattas av den aktuella
skyldigheten. 
Vidare frågas hur många gränsvärden som bör finnas. De grundläggande gränsvärdena
som används idag innebär att de bolag som är skyldiga att upprätta årsredovisning delas in
i tre kategorier. Promemorian ifrågasätter om detta verkligen är nödvändigt och att det bör
övervägas om de nuvarande båda gränsvärdena kan ersättas av ett gemensamt. En minsk-
ning av antalet gränsvärden ökar i viss mån risken för att ett bolag måste tillämpa bestäm-
melser som inte är anpassade till omfattningen på dess verksamhet. Detta kan få till följd
att de krav som ställs på redovisningen antingen kan uppfattas som för låga eller för höga.
Risken borde dock vara förhållandevis liten, särskilt om det kvarvarande gränsvärdet ges
den utformning som har förordats, uppbyggt på tre kriterier varav ett får överskridas. Ett
gränsvärde som utformas på det sättet är att betrakta som mer flexibelt än det nuvarande,
bland annat på grund av att bolag med relativt stora tillgångar men i övrigt begränsad eko-
nomisk verksamhet vanligen kommer att hamna nedanför gränsvär-
det(Justitiedepartementet, 2004).

Vidare kan tilläggas att detta även ligger i linje med BFN pågående övervägande om en in-
delning av bolagen i fyra kategorier. I det system som bokföringsnämnden överväger dras
gränsen mellan kategorierna 1 och 2 vid en nettoomsättning om tre miljoner kr. Det nu
aktuella gränsvärdet kommer att motsvara gränsen mellan kategorierna 2 och
3(Bokföringsnämnden, 2005).

3.3.3 På vilka nivåer bör gränsen mellan mindre och större bolag läg-
gas?   

Som tidigare nämnts är promemorians förslag att minska gränsvärdena från två till ett. De
bolag som är skyldiga att upprätta årsredovisning bör alltså delas in i två kategorier, mindre
och större bolag.
Det kan till synes ligga nära till hands att bestämma gränsvärdet till en nivå som ligger
mittemellan de nuvarande värdena. Mot detta talar dock bland annat att det vid bestäm-
mandet av det nya gränsvärdet kommer att vara konstruerat på ett annat sätt och bland
annat ska bestämmas med hänsyn till nettoomsättningen. De nuvarande gränsvärdena är så
konstruerade att ett bolag hamnar ovanför gränsvärdet så snart det överskrider något av de
i gränsvärdet ingående delvärdena. Vid tillämpningen av det i 3 kap. 8 § ÅRL angivna
gränsvärdet kommer sålunda ett bolag med en balansomslutning om 30 miljoner kr alltid
falla ovanför gränsvärdet, oavsett antal anställda i bolaget.
Den nya gränsvärdeskonstruktionen innebär att ett av de tre delvärdena får överskridas
utan att bolaget för den skull hamnar ovanför gränsvärdet. Bestäms det delvärde som avser
balansomslutning till 50 miljoner kr, kommer ett bolag med en balansomslutning om 100
miljoner kr likväl att hamna nedanför gränsvärdet, om antal anställda och nettoomsätt-
ningens storlek ligger nedanför de delvärden som gäller i dessa delar. Det är givet att detta
måste tillmätas betydelse när det bestäms på vilka nivåer delvärdena ska läggas.
Det är även naturligt att vid bestämmandet av dessa nivåer beakta vilka effekter det får om
ett bolag hänförs till gruppen mindre bolag respektive större bolag. 
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I promemorian förordas även att ett bolag som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning
redan på grund av sin juridiska form ändå alltid ska upprätta årsredovisning om det är ett
större bolag(Regeringen, 2004).

Vad gäller antalet anställda kan det konstateras att samtliga de bolag som överskrider det
delvärde som finns i 3 kap. 8 § ÅRL (tio anställda) inte rimligtvis kan betraktas som större
bolag. Samtidigt är det svårt att hävda att bolag med strax under 200 anställda kan utgöra
ett mindre bolag. Det innebär att inte någon av de nuvarande nivåerna är användbara. En
rimligare nivå vid bestämmande av det nya gränsvärdet ligger, såvitt gäller antal anställda,
snarare vid ca 50 årsanställda personer. Det överensstämmer för övrigt med det motsva-
rande delvärdet i artikel 11 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet(Prop. 2005/06:116).

När det gäller nettoomsättning och balansomslutning är det särskilt svårt att hitta en själv-
klar avgränsning mellan mindre och större bolag och valet av lämpliga nivåer blir därför
något godtyckligt. En jämförelse kan dock göras med de delvärden som används i artiklar-
na 11 och 27 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. I båda artiklarna är relationen mellan
delvärdet för nettoomsättning och delvärdet för antal anställda ca 1 miljon kronor i netto-
omslutning per anställd, medan relationen mellan delvärdet för balansomslutning och del-
värdet för antal anställda är ca 0,5 miljon kronor i balansomslutning per anställd. Det ligger
nära till hands att bestämma de svenska tillgångsvärdena så att relationerna nettoomsätt-
ning/anställda och balansomslutning/anställda blir detsamma. I så fall bör de i gränsvärdet
ingående delvärdena bestämmas till 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning
och 50 miljoner kronor i nettoomsättning.  
Dessa tre delvärden återspeglar relativt tydligt vad som är ett större och vad som är ett
mindre bolag. Om gränsvärdet utfärdas som ovan kommer 2,7 procent av de svenska ak-
tiebolagen hämna ovanför gränsvärdet (enligt taxeringsuppgifter 2001). Detta är att jämfö-
ra med 4,2 procent som hamnar ovanför det nuvarande gränsvärdet 1000 pbb/200 an-
ställda(Regeringen, 2004). 

Totalt sett kommer det nya gränsvärdet att leda till att färre bolag tvingas iaktta de redo-
visningsregler som idag är tänka för medelstora bolag och stora bolag. 
I vissa fall kan ett bolag genom tillfälliga avvikelser i den normala verksamheten under nå-
got enstaka år överskrida mer än ett av de i lagen angivna gränsvärdena. En sådan tillfällig
förändring av omfattningen på ett bolags verksamhet bör inte föranleda att ett bolag blir
skyldigt att upprätta exempelvis en finansieringsanalys. Gränsvärdena bör därför, på sam-
ma sätt som idag, kombineras med en tröghetströskel som innebär att om ett bolag
överskrider ett eller flera delvärden skall detta beaktas först om bolaget överskrider mer än
ett av delvärdena också påföljande år(Prop. 2005/06:116). 

3.3.4 Vilka skyldigheter omfattas av de föreslagna gränsvärdena?
Promemorians förslag:
Årsredovisningslagens gränsvärden för mindre och större bolag skall ha betydelse vid tillämpningen av föl-
jande bestämmelser:
1. 2 kap. 1 § om finansieringsanalys,
2. 3 kap. 5 § andra stycket om jämförelseavtal,
3. 3 kap. 8 § om specifikation av större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upp-

lupna intäkter respektive Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 
4. 3 kap. 10 § om specifikation av större avsättningar som har tagits upp underposten Övriga avsätt-

ningar, 
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5. 3 kap. 11 § om förkortad resultaträkning
6. 3 kap. 13 § om specifikation av extraordinära intäkter och kostnader, 
7. 4 kap. 11 § om värdering av varulagrets anskaffningsvärde, 
8. 5 kap. 6 § nettoomsättningens fördelning på olika verksamhetsgrenar och geografiska marknader, 
9. 5 kap. 16 och 17 §§ om upplysningar om skatter, 
10. 6 kap. 1 § om uppgift i förvaltningsberättelsen om bolagets förväntade framtida utveckling och om

bolagets filialer i utlandet (Regeringen, 2004).

Genom årsredovisninglagens gränsvärden fastslås vilka bestämmelser i lagen som ett visst
bolag ska tillämpa. Störst betydelse borde gränsvärdena ha för skyldigheten att upprätta fi-
nansieringsanalys och delårsrapport samt möjligheten att upprätta resultaträkning i för-
kortad form. Promemorian föreslår som tidigare nämnts att de nuvarande 10/24 och
200/1000 – gränsvärdena ska ersättas av ett gemensamt gränsvärde. Det har också föresla-
gits att gränsvärdena ska konstrueras så att bolag som överskrider minst två av de tre del-
värdena ska anses som större bolag. 
Frågan är då om det går att tillämpa dessa nya värden på samtliga bolag som omfattas av de
gamla reglerna. Med det nya gränsvärdet skulle ett avsevärt större antal bolag kunna tilläm-
pa de undantagsbestämmelser som idag gäller för bolag som ligger under det lägre gräns-
värdet. Det värdet har idag betydelse bland annat för följande redovisningskrav: Specifika-
tion av vad som ingår i posten övriga avsättningar (ÅRL 3:8), specifikation av vad som in-
går i extraordinära kostnader och intäkter, skyldighet att upplysa om nettoomsättningens
fördelning på olika geografiska marknader (ÅRL 5:6) och kravet på att upplysningar ska
lämnas om hur inkomstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat (ÅRL
5:17)(Regeringen, 2004).

2 kap. 1§ 

Paragrafen handlar om vad som ska ingå i en årsredovisning och i vilka fall det även ska
ingå en finansieringsanalys i årsredovisningen. I följande fall ska årsredovisningen kom-
pletteras med finansieringsanalys:

Om bolaget bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna i bolaget enligt
balansräkningarna för de senaste två räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som mot-
svarar 1000 gånger det pbb enligt lagen om allmän försäkring som gällde under den sista
månaden av respektive räkenskapsår, om antalet anställda hos bolaget under de två senaste
räkenskapsåren i medeltal överstigit 200 samt om bolagets aktier eller skuldebrev är notera-
de vi en börs eller auktoriserad marknadsplats(ÅRL, 1995:1554).

3 kap. 5§

Andra stycket handlar om jämförelsetal. För att säkerställa jämförbarheten mellan räken-
skapsåren skall jämförelsetalen för närmast föregående år räknas om ifall bolaget har ändrat
principerna för värdering, klassificering eller indelning av poster eller delposter. Föregående
års siffror måste räknas om med tillämpning av de redovisningsprinciper som gäller för det
nya räkenskapsåret(ÅRL, 1995:1554).

3 kap. 8§

Bolag i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgår till
högst tio och tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räken-
skapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor behöver inte specificera förutbetalda kostna
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der, upplupna intäkter, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i balansräkningen el-
ler not(ÅRL, 1995:1554).

3 kap. 10§

Bolag som nämns i 3 kap. 8§ behöver heller inte specificera i en not eller i balansräkningen
större avsättningar som tagits upp i posten övriga avsättningar(ÅRL, 1995:1554).

3 kap. 11§

Om bolaget inte är ett sådant som nämns i 2 kap. 1§ kan bolaget på grund av konkurrens-
skäl få slå ihop posterna: nettoomsättning, förändring av varulager, aktiverat arbete för
egen räkning, övriga rörelseintäkter, råvaror och förnödenheter samt övriga externa kost-
nader. Respektive posterna Nettoomsättning, kostad sålda varor, bruttoresultat samt övriga
rörelse intäkter slås samman till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust. Om bola-
get slår samman dessa poster skall de i resultaträkningen lämna uppgift om nettoomsätt-
ningen samt upplysa i en not om skälen till sammanslagningen. Uppgift om nettoomsätt-
ningen får dock utelämnas om det är motiverat och Patent och Registreringsverket medger
det(ÅRL, 1995:1554).

3 kap. 13§

Bolag som tas upp i 3 kap. 8§ behöver inte specificera extraordinära intäkter och kostnader
som uppkommit i annan verksamhet än bolagets normala i en not(ÅRL, 1995:1554).

4 kap 11§

Bolag som tas upp i 3 kap. 8§ behöver heller inte i en not ta upp skillnadsbeloppet i varu-
lagrets verkliga värde och schablonvärdet(ÅRL, 1995:1554).

5 kap. 6§

Om bolaget inte är ett sådant som tas upp i 2 kap. 1§ behöver bolaget inte fördela netto-
omsättningen på verksamhetsgrenar och geografiska marknader. Bolag som tas upp i 3 kap.
8§ behöver heller inte göra denna fördelning(ÅRL, 1995:1554).

5 kap. 16§

Bolag som tas upp i 3 kap. 8§ behöver inte lämna uppgift om latent skatt. Det vill säga
skillnaden mellan den inkomstskatt som har redovisats i årets eller tidigare års resultaträk-
ning och inkomstskatten som bolaget slutligen kommer att belastas med(ÅRL, 1995:1554).

6 kap. 1§

Bolag som tas upp i 3 kap. 8§ omfattas inte av skyldigheten att i sin förvaltningsberättelse
lämna upplysningar om förväntad framtida utveckling och om förekomsten av filialer i ut-
landet(ÅRL, 1995:1554).

3.4 Gränsvärden enligt Fjärde Eg-direktivet
Det fjärde EG-direktivet utfärdades 1978 och äger tillämpning på alla typer av bolag inom
EG med begränsat delägaransvar. Tilläggsdirektivet 90/605/EEG innebär att Fjärde direk-
tivet utökas att omfatta även vissa andra bolag, för Sveriges del innebär det Handelsbolag
(HB) och Kommanditbolag (KB) (Thorell, 1993). Med bolag som har begränsat delägaran-
svar menas i princip alla AB.
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Direktivet innehåller regler om årsbokslutets syfte och innehåll, balans- och resultaträk-
ningens innehåll, värdering av tillgångar och skulder, noternas innehåll, förvaltningsberät-
telsens innehåll samt offentlighet och revision. Direktivet innehåller även flera möjligheter
för medlemsstaterna att själva göra undantag för små och medelstora bolag. Undantagen
gäller specifikationskravet i balans- och resultaträkningen, kraven på notupplysningar samt
graden av offentlighet. Små bolag kan även undantas från revisionsplikten(Thorell, 1993). 

3.4.1 Tilläggsdirektiv
Direktiven 90/604/EEG och 90/605/EEG är tilläggsdirektiv med betydelsefulla ändringar
i Fjärde direktivet. Direktivet 90/604/EEG handlar om hur redovisningskraven i små och
medelstora bolag kan förenklas. Direktivet tar även upp möjligheten att höja gränsvärdena
för vilka bolag som skall anses som små och medelstora. Direktivet 90/605/EEG innebär
att Fjärde direktivet omfattar även HB och KB (Thorell,1993).

3.4.2 Fjärde direktivets 11 och 27 artiklar
Fjärde direktivets 11 och 27 artiklar handlar om de gränsvärden som tas upp för små och
medelstora bolag.

Nedan kommer vi att presentera de gränsvärden som små bolag inte får överskrida för att
kunna använda sig av de förenklade reglerna som gäller för dessa bolag enligt 11 artikeln.

”Medlemsstaterna får tillåta att ett bolag som på balansdagen inte överskrider två av följande tre gränsvär-
den:

-Balansomslutning: 2 000 000 ecu

-Nettoomsättning: 4 000 000 ecu

-Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50,

Upprättar en balansräkning i förkortad form som endast visar de poster i artikel 9 och 10 som föregås av
bokstäver och romerska siffror, varvid särskilt skall anges – dock endast med totalbelopp för varje post –
de upplysningar som krävs enligt parenteserna vid posten D II på aktivsidan och posten C på passivsidan i
artikel 9 samt vid posten D II i artikel 10. Medelsstaterna får tillåta att artikel 15:3 a och 15:4 inte
tillämpas på den förkortade balansräkningen”(Thorell, 1993, sid. 59)

Under senare tid ändrade EG vissa av gränsvärdena som Thorell tagit upp ovan. De nya
gränsvärden blev då:

- balansomslutning: 3 650 000 euro 

- nettoomsättning: 7 300 000

- medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50 

Detta får till följd att möjligheterna att undanta mindre bolag från direktivets skyldigheter
ökar. Det finns även andledning att tro att EG:s redovisningsregler kommer att genomgå
fler förändringar under årens lopp.

Medlemsstaterna får även tillåta att bolag som inte överskrider två av dessa tre delvärden
fråntas skyldigheten att redovisa förändringar i anläggningstillgångarnas olika poster i ba-
lansräkningen eller i noter. 
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Medlemsländerna ges också möjlighet att undanta mindre bolag från att upprätta en för-
valtningsberättelse om bolaget lämnar noter om eventuella förvärv av egna aktier. Med-
lemsstaterna får också undanta små bolag från revisionsplikten om lämpliga påföljder införs
för dessa bolag (Thorell, 1993). 

Nedan kommer vi att ta upp de poster i balansräkningen som endast behöver redovisas
med totalbelopp. I artikel 10 tas ytterligare en uppställningsform av balansräkningen upp,
den är dock i rapportform vilket inte används i Sverige och vi har därför valt att inte gå
närmare in på den.

”På tillgångssidan

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Kostnader för bolagsbildning

C. Anläggningstillgångar 

I Immateriella anläggningstillgångar 

II Materiella anläggningstillgångar

III Finansiella anläggningstillgångar.

D. Omsättningstillgångar 

I Varulager

II Fordringar 

III Kortfristiga placeringar 

IV Kassa och Bank

E Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

F Förlust under räkenskapsåret.

Skulder och eget Kapital

A Eget Kapital 

I Tecknat kapital 

II Överkurs vid emission 

III Uppskrivningsfond 

IV Kapitalreserver 

V Balanserad vinst eller förlust 

VI Vinst eller förlust under räkenskapsåret

B Avsättningar

C Skulder
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D Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

E Årets vinst”(Thorell, 1993, sid 47)

Gränsvärdena för medelstora bolag är som följer:

”Medlemsstaterna får tillåta att ett bolag som på balansdagen inte överskrider två av följande tre gränsvär-
den:

- balansomslutning: 8 000 000 ecu

- nettoomsättning: 16 000 000 ecu

- medelantalet under räkenskapsåret anställda: 250,

använder en uppställningsform som avviker från dem som föreskrivs i artikel 23-26 i följande avseenden:

a) I artikel 23: posterna 1-5 får slås ihop till en enda post kallad ”bruttoresultat”. 

b) I artikel 24: posterna A 1, A 2 och B 1- B 4 får slås ihop till en enda post kallad
”bruttoresultat”.

c) I artikel 25: posterna 1, 2, 3 och 6 får slås ihop till en enda post kallad ”bruttoresultat”.

d) I artikel 26: posterna A 1, B 1 och B 2 får slås ihop till en enda post kallad
”bruttoreslutat”(Thorell, 1993, sid 75)”

Även dessa gränsvärden ändrades under senare tid till:

- balansomslutning: 14 000 000 ecu

- nettoomsättning: 29 200 000 ecu

- medelantalet under räkenskapsåret anställda: 250

Uppställningsformen i den 25 artikeln är den som ligger närmast den Svenska Bokförings-
lagen för resultaträkningen och vi har därför valt att utelämna de andra uppställningsfor-
merna som tas upp i artikel 23, 24 och 26..

Följande poster i resultaträkningen får slås ihop till en enda post kallad bruttoresultat:

1 Nettoomsättning

2 Kostnad för sålda varor

3 Bruttoresultat

6 Övriga rörelseintäkter

(Thorell, 1993)

För att ett bolag ska få tillämpa 11 eller 27 artikeln måste gränsvärdena  underskridas i två
år. Dessa gränsvärden är takvärden för medlemsländerna och de kan själva välja andra lägre
värden(Thorell, 1993).
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3.5 Finansieringsanalys
I finansieringsanalysen skall redovisas bolagets finansiering och kapitalinvesteringar under
räkenskapsåret (Årsredovisningslagen, 1995:1554). Den består av en uppställning som visar
hur likvida medel har tillförts och använts under en period(Anderson et. al., 2003).

3.5.1 Syftet med finansieringsanalysen
Den redovisningen som återges i resultat- och balansräkningarna är inriktad på att spegla
bolagets resultat och ställning. Den säger inte något om vilka in- och utbetalningar som
gjorts och vad som faktiskt har föranlett förändringarna av bolagets likvida medel och övri-
ga kapital. Hur bolagets medel har förändrats är emellertid av stor betydelse för bolagets
förmåga att överleva och utvecklas. Det är mot den bakgrunden som bestämmelserna om
finansieringsanalys ska ses. Finansieringsanalysen syftar till att ge en bild av hur bolaget har
tillförts medel externt och internt. Den vill också ge en bild av hur medlen har använts un-
der räkenskapsåret (Andersson & Söderquist, 1996).

En modell för finansieringsanalys visar hur kassaflöde och slutligen likvida medel påverkas
av följande faktorer:

• Resultatets kassaflöde

• Förändringar i rörelsekapital

• Investeringar

• Förändringar i finansiella poster

• Förändringar i likvida medel(Anderson et. al., 2003).

När ett bolag upprättar finansieringsanalys utgår de från både balans- och resultaträkning.
Från resultaträkningen hämtas rörelseresultat efter avskrivningar samt finansiella intäkter
och kostnader samt årets skattekostnad. Med hjälp av dessa poster beräknas resultatets kas-
saflöde. Därefter beräknas årets förändring av rörelsekapital genom en jämförelse av be-
loppen för omsättningstillgångar respektive kostfristiga skulder i årets balansräkning med
motsvarande belopp föregående år. Förändring av likvida medel ska anges sist i finansie-
ringsanalysen. Det finns idag ingen lagstiftning som visar några närmare kriterier för hur en
finansieringsanalys ska ställas upp. Innehållet ska bestå av en redovisning av bolagets finan-
siering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret(Anderson et. al., 2003).

3.5.2 Förhållande till EG-rätten
EG-direktiven innehåller inga bestämmelser om finansieringsanalys, till skillnad från svensk
lagstiftning där bolag är skyldiga att upprätta finansieringsanalys. Denna skyldighet upp-
kommer samtidigt som bolaget blir skyldigt att utse auktoriserad revisor. 

3.6 Delårsrapportering
Det är endast de större bolagen som måste ha en auktoriserad revisor som är skyldiga att
upprätta delårsrapporter. Delårsrapport måste också lämnas av bolag vars aktier eller skul-
debrev är noterade vi en börs eller auktoriserad marknadsplats. Delårsrapporten lämnas in
till Patent och Registreringsverket av företrädaren för bolaget som annars kan drabbas av
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straffpåföljd. Delårsrapporter kan avges under flera tidpunkter under ett och samma räken-
skapsår men måste avse tiden från räkenskapsårets ingång. Minst en av delårsrapporterna
måste omfatta lägst sex och högst åtta månader(Andersson & Söderquist, 1996). Det bör
också nämnas att en delårsrapport inte behöver revideras. Revisorn måste dock undersöka
om delårsrapporten håller måttet, så en viss överskådlig granskning är därför nödvän-
dig(Thorell, 1996).

3.6.1 Syfte med delårsrapportering
Syftet med delårsrapporten är att intressenter och aktieägare ska få information om hur det
går för bolaget och hur bolagets finanser ser ut.

3.6.2 Delårsrapportens innehåll
Delårsrapporten ska innehålla hur verksamheten i bolaget har fortskridit under perioden
och det ska även tas upp händelser som är av betydelse för bolagets ställning och resultat.
Rapporten ska också ta upp de investeringar som har gjorts under perioden och eventuella
lån som bolaget tagit. 

Beloppsuppgifter om nettoomsättning och bolagets resultat före bokslutsdispositioner och
skatt skall redovisas i delårsrapporten. 

Det krävs att bolaget använder sig av samma begrepp och termer i delårsrapporten som i
årsredovisningen för att underlätta jämförbarheten mellan dem. Delårsrapporten ska även
precis som årsredovisningen innehålla jämförelsetal från föregående räkenskaps-
år(Andersson & Söderquist, 1996).

3.6.3 Förhållande till EG-rätten
Reglering om delårsrapportering saknas i EG´s bolagsdirektiv men enligt EG´s börsdirektiv
skall börsnoterade bolag avge halvårsrapporter.  

3.7 Summering av litteraturstudie
Efter att studerat den litteratur vi ansett vara relevant i ämnet har vi sett att Sverige med det
nya lagförslaget kommer att komma närmare den lagstiftning som används i övriga Europa.
Detta eftersom det nya lagförslaget tar upp att endast ett gränsvärde ska användas i fort-
sättningen i stället för dagens två gränsvärden. Detta gränsvärde ska innehålla tre delvärden
varav ett kan överskridas istället för dagens två delvärden där det räcker med att ett
överskrids för att ett bolag ska räknas som ett större bolag. Om ett bolag överskrider ett
eller flera delvärden skall detta inte beaktas förrän bolaget överskridit delvärdena även näst-
kommande år. Detta för att tillfälliga avvikelser i bolagets normala verksamhet inte ska
drabba bolaget genom att de måste använda sig av de redovisningsskyldigheter som gäller
för de större bolagen. 

Vi kan även se att de bolag som idag omfattas av regelverket för bolag som överskrider
gränsen 200 anställda/1000 ppb i nettotillgångar inte längre kommer att vara skyldiga att
upprätta finansieringsanalys. Med det nya lagförslaget kommer regelverket gällande upp-
rättande av finansieringsanalys endast omfatta de bolag som är börsnoterade. Kravet på
upprättande av delårsrapporter kommer också att förändras för de bolag som inte är börs-
noterade då det är samma gräns för detta som för finansieringsanalysen. 
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Det kan konstateras att när de börsnoterade bolagen började använda sig av de internatio-
nella redovisningsstandarderna drabbades även de mindre bolagen av allt för omfattande
regler. Det nya gränsvärdet kommer att leda till att färre bolag tvingas använda sig av de re-
dovisningsregler som egentligen är tänkta för de större bolagen.

Med våra kommande intervjuer vill vi ta reda på fördelarna och nackdelarna med detta lag-
förslag samt hur olika experter ser på denna harmonisering av EU´s redovisningsstandard.
Vi vill även få fram vilka konsekvenser det kommer att bli för bolagen med denna nya ka-
tegoriindelning. Det ska även bli intressant att se vad som sägs i lagrådsremissen där de oli-
ka remissinstanserna avlagt sina yttranden gällande det nya lagförslaget. Vidare kommer vi
även att närvara på SRS utbildningsdag gällande förenklade redovisningsregler mm. Redo-
görelsen av denna kommer förhoppningsvis att ge oss ytterligare ett perspektiv i och med
att ett hundratal svenska revisorer även kommer att närvara. Förhoppningsvis kommer
diskussioner kring förändringarna vara till stor nytta i empiriarbetet. 
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4 Empiri
I detta avsnitt presenteras de respondenter som deltagit i den empiriska undersökningen. Intervjufrågor finns
i bilaga 1 och bilaga 2. Nedan presenteras även erfarenheter från SRS utbildningsdag i Göteborg där ett
seminarie hölls angående det nya, gemensamma gränsvärdet samt en redogörelse av vad som återges i Re-
geringens lagrådsremiss.

4.1 Respondenter
Vår empiriska studie består av fyra olika intervjuer. Nedan presenteras respondenterna
samt deras erfarenheter inom respektive område.

Håkan Ohlson: Håkan arbetar som revisor på Öhrlings Price Waterhouse Coopers, PWC,
vilket är ett av Sveriges ledande bolag inom revision och rådgivning. De bistår med tjänster
som redovisning, skatterådgivning och corporate finance(PWC, 2006). Ohlson sitter även
med i Bokföringsnämndens styrelse, BFN är en myndighet under regeringen, finansdepar-
tementet med egen instruktion och eget anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklandet
av god redovisningssed i bolagens bokföring och offentliga redovisning(BFN, 2006). Ytter-
liggare ett uppdrag som Ohlson har är att han sitter med som ordförande i SRS redovis-
ningskommitte. SRS är en renodlad organisation för kvalificerade revisorer vars verksamhet
består av olika typer av påverkansarbete(SRS, 2006).

Peter Lander: Peter sitter i Ernst & Young’s styrelse. Ernst & Young är ett revisionsbolag
med en global marknadsplats. Bolaget är verksamma i över 140 länder och beskriver sig
själva som Sveriges främsta bolag inom revision(EY, 2006). Lander arbetar sedan ett antal
år tillbaka som auktoriserad revisor och har gedigen erfarenhet inom områden som redo-
visning, revision, skatterådgivning samt bolagsrättsliga frågor. Ernst & Young riktar sig till
allt ifrån små bolag till stora, nationella bolag. Inriktningen mot de små och medelstora
bolagen är främst tjänster inom redovisning, ekonomikonsultation samt övriga bolagsfrågor
som fusioner, likvidationer och emissioner(EY, 2006).  

Marianne Sandberg: Marianne driver Marianne Sandberg revisionsbyrå AB i Linköping och
Åtvidaberg. Sandberg och hennes anställda bistår kunderna med redovisning, revision samt
övrig ekonomisk rådgivning(www.sandberg-revbyra.se). Marianne har varit verksam inom
branschen i snart 30 år och har stor erfarenhet av att arbete mot mindre och mellanstora
bolag. Sandberg innehar även posten som ordförande i SRS Östergötland(SRS, 2006). 

Katarina Larsson: Katarina arbetar på Föreningssparbankens kontor i centrala Linköping.
Föreningssparbanken är en bankkoncern med 8,5 miljoner privatkunder samt 431 000 bo-
lagskunder. De erbjuder ett komplett spektra av produkter och tjänster riktade till bolag,
organisationer, kommuner, landsting och privatpersoner (www.fsb.se).  

4.2 Insamlad data
I detta avsnitt presenteras ett sammandrag från SRS utbildningsdag i Göteborg angående
de förenklade redovisningsreglerna samt svaren från intervjuerna. Vi har valt att dela in sva-
ren från intervjuerna i fyra huvudsakliga rubriker för att skapa en bättre struktur och ge en
bra överskådlighet över uppsatsen. Vidare följer en redogörelse för vad som sägs i lagråds-
remissen angående förenklade redovisningsregler mm. 
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4.2.1 Harmonisering av Svenska regler till EU – standard
Under flera års tid har det arbetats fram olika typer av lösningar för att föra de svenska
reglerna närmre EU`s standard. Anledningen till detta är att ge svenska bolag bättre förut-
sättningar att konkurrera på en internationell marknad med likvärdiga bolag runt om i värl-
den. I och med godkännandet av EG – förordningen står det klart att redovisningsreglerna
ska harmoniseras inom EU. Det är dock upp till varje medlemsstat att själva besluta om
hur långt de ska gå utöver kraven upprättade enligt IAS/IFRS. Justitiedepartementet kom i
november 2004 med en promemoria avseende förenklade redovisningsregler mm. Denna
har senare följts upp av såväl proposition som lagrådsremiss och kan beskrivas som ett led i
arbetet mot att föra de svenska reglerna närmre EU`s standard.

Samtliga respondenter är överens om att lagförslaget är ett steg i rätt riktning. Den största
fördelen är att det efter denna ändring går att jämföra svenska och utländska årsredovis-
ningar utifrån samma premisser. Ohlson beskriver förändringen som oundviklig och skulle
gärna se att det tas ytterliggare ett steg mot internationella standarder, allt för att skapa för-
utsättningar för svenska bolag ur internationell konkurrenssynpunkt. Han understryker
även att ju mer marknaden internationaliseras, desto mer information över gränserna kräver
intressenterna. Lander, som har erfarenhet av att arbeta med såväl svenska som internatio-
nella bolag, anser i likhet med Ohlson att det skulle kunna ha tagits ytterliggare ett steg i
förändringen. Han nämner det ökade behovet av jämförbara årsredovisningar hos intres-
senterna och att utvecklingen inte kommer stanna av utan fortsätta i en internationaliseran-
de riktning. Detta drabbar främst större bolag vilket ej kan generaliseras utan branschan-
passning bör istället tillämpas. Vissa branscher kräver etablering på internationell marknad
trots att bolaget inte alltid är stort, det kan till och med vara mycket litet. Detta, menar
Lander är mycket på grund av den enorma utvecklingen som skett och fortfarande sker i de
östeuropeiska länderna. Sandberg, som mest har erfarenhet från arbete med mindre bolag,
säger sig vara positivt inställd till harmoniseringen. Hon anser dock att det finns positiva si-
dor med att det svenska regelverket ställer högre skyldigheter jämfört med andra jämförba-
ra länder. Sandberg tycker att den höga standarden som idag råder i den svenska redovis-
ningen är viktigt och att den i sig skapar trovärdighet mot resten av Europa. 

4.2.2 Övergången från dagens gränsvärden till de nya
Idag delas svenska bolag in i 5 olika kategorier; de bolag som har mindre än 3 miljoner i
nettoomsättning – små bolag, de bolag som har mer är tre miljoner kronor i nettoomsätt-
ning men ej når upp till 10/24 (10 anställda/24 miljoner kronor nettotillgångar) – mindre
bolag, de bolag som överskrider något av 10/24 men ej når upp till 200/1000 (200 anställ-
da/1000 pbb nettotillgångar), de bolag som överskrider något av 200/1000 – stora bolag
och de bolag som har aktier noterade på börs eller reglerad marknadsplats – börsnoterade
bolag.

Den nya kategoriindelningen innebär att bolagen istället delas in enligt följande princip;
bolag som har mindre än tre miljoner kronor i nettoomsättning – K1 bolag, bolag som har
mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning men ej når upp till 50/25/50 (50 anställda/25
miljoner kr i balansomslutning/50 miljoner kr i intäkter), bolag som överskrider mer än ett
av 50/25/50 under en period av två räkenskapsår – K3 bolag, samt bolag som har aktier
noterade på börs eller reglerad marknad – K 4 bolag.

Både Lander och Sandberg menar att det idag ibland råder vissa tvivel om vilket reglerverk
som egentligen gäller. De anser att det finns stora brister idag men att de inte beror på de
redovisningsmässiga reglerna utan snarare på en kombination av ett otydligt regelverk samt
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att de ligger en bra bit ifrån internationell standard. Lander uttrycker ett visst missnöje med
10/24 – värdet och säger att han inte riktigt förstår varför gränsen är satt just där. Idag om-
fattas allt för många bolag av de skyldigheter som överskridande av värdet innebär. Därför
ställer Lander sig positiv till de nya, 50/25/50 – värdet. Sandberg ställer sig även hon posi-
tiv till det nya värdet och menar att det idag är för stora skillnader mellan att ligga precis
under eller precis över en gräns. Med det nya gränsvärdet blir det enligt Sandberg bättre,
dels genom att bolaget får överskrida ett av delvärdena utan att hamna ovanför gränsen och
dels genom tröghetströskeln, som innebär att ett bolag kan överskrida flera delvärden un-
der ett år. Om de inte gör det under kommande räkenskapsår hamnar de under värdet i alla
fall.  

Ohlson säger att den största nackdelen med dagens regelsystem är att det finns för många
gränser och ett förhållandevis otydligt regelverk. Han säger sig vara missnöjd med dagens
regler i och med att det i vissa situationer ej med exakthet går att säga hur bolagen ska lösa
problemet utan får se till flera olika rekommendationer och i värsta fall använda sig av
praxis. Vidare uttrycker Ohlson i likhet med Lander 10/24 – värdet som onaturligt och
menar att det inte finns någon balans i värdet. Han menar då att 10 anställda inte motsvarar
24 miljoner kronor i nettotillgångar och att bolag som till exempel har 12 anställda och 5 –
10 miljoner kronor i nettotillgångar omfattas av skyldigheter som inte motsvarar deras
verksamhet.   

Larsson uttalade sig om de minskade skyldigheterna vad gäller upprättande av delårsrapp-
orter samt finansieringsanalys. Tidigare har det varit en lagstadgad skyldighet som efter för-
ändringarna kommer tas bort från alla bolag utom de noterade, K4 – bolagen. Larsson ser
inte att några större förändringar kommer ske från bankerna vad gäller dessa krav. Även
om det ej är en juridisk skyldighet för bolagen kommer bankerna fortfarande att begära
dessa uppgifter vid exempelvis lån till bolag. När vi frågade om bankens syn på att delårs-
rapporter ej är belagda med revisionsplikt menar Larsson att detta ej är något de lägger stor
vikt vid. Istället görs en bedömning om respektive bolags trovärdighet. Dessutom fungerar
delårsrapporter som en komplettering till senaste bokslutet vilket gör att banken får en bra
överblick över bolagets ekonomiska ställning. Ofta sker detta i inblandning med bolagets
revisor vilket i sig ökar trovärdigheten på uppgiftslämnandet. Finansieringsanalys upprättas
vid kapitalanskaffning av större inköp. Även då är i regel, enligt Larsson, bolagets revisor
inblandad vilket bör göra analysen högst trovärdig.     

4.2.3 Redovisningsmässiga konsekvenser för medelstora bolag – K2
bolag

Om bolaget är ett sådant som inte når upp till 200/1000 men överskrider 10/24, kan bola-
get på grund av konkurrensskäl få slå ihop posterna: nettoomsättning, förändring av varu-
lager, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter, råvaror och förnödenheter
samt övriga externa kostnader. Dessutom kan posterna: nettoomsättning, kostnad sålda va-
ror, bruttoresultat samt övriga rörelse intäkter slås samman till en post benämnd brutto-
vinst eller bruttoförlust. Bolaget behöver inte heller fördela nettoomsättningen på verk-
samhetsgrenar och geografiska marknader. Uppgift behöver inte heller lämnas om hur den
redovisade inkomstkatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.

Med det nya gränsvärdet kommer fler bolag kunna nyttja de undantagsbestämmelser som
idag gäller för medelstora bolag. Två exempel är upprättande av delårsrapporter samt fi-
nansieringsanalys. Dessa ska idag upprättas av 200/1000 bolag men enligt lagförslaget bör
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de endast upprättas av bolag vars intressenter kan antas ha ett behov av tätare finansiell in-
formation än en gång per räkenskapsår. 

Lander säger sig inte vara tillräckligt insatt i de nya reglerna för att kunna göra en konkret
analys av de redovisningsmässiga konsekvenserna. Han säger dock att vissa bolag inte
kommer tjäna speciellt mycket på förändringarna. Han kommenterar även delårsrapporte-
ringen och tycker det är bra att de ej ska vara en skyldighet för K3 – bolagen utan att del-
årsrapportering, såväl som finansieringsanalys ska vara en intressentfråga och inte en skyl-
dighet. Vad han menar med det är att det idag finns lagstadgade krav som ska tas bort,
bortsett från K4, de noterade bolagen. Han menar att uppgifterna är helt meningslösa om
intressenterna inte kräver det i och med att det ej ligger revisionsplikt på bland annat del-
årsrapportering. 

Ohlson beskriver de redovisningsmässiga skillnaderna med att det generellt sett blir för-
enklingar för de blivande K2 bolagen. Men samtidigt anser han att de bolag som ej har någ-
ra bekymmer idag knappast kommer få det enklare. Vidare tar han upp att vissa bolag ej
kommer att kunna bibehålla sin redovisning avseende materiella och immateriella tillgångar
på samma sätt som idag i och med att de ej ska balanseras med de nya reglerna. Ohlson
förklarar att avsikten med de nya reglerna är att komma närmre EU´s standard men att ar-
betet med detta tyvärr inte kommit tillräckligt långt. K2 – blocket kommer att bli lite för
stort och kan rent teoretisk omfatta både ett bolag med 10 miljoner kronor i nettoomsätt-
ning och även ett bolag med 100 miljoner kronor i nettoomsättning. Vidare säger Ohlson
att reglerna inte är anpassade för bolag med låg omsättning, men de bolag kan ändå hamna
i samma block om de har många anställda vilket innebär att dessa bolag omfattas av för-
hållandevis höga skyldigheter redovisningsmässigt jämfört med i andra EU – länder. En
lösning på detta skulle vara att gränsen för de allra minsta bolagen höjs och även inkluderar
aktiebolag.

Sandberg tror inte att effekterna blir så stora för K2 – bolagen, dock medger hon vissa för-
enklingar. Dessa förenklingar, menar Sandberg, beror troligtvis inte så mycket på redovis-
ningsmässiga skillnader utan snarare på att vi får ett sammanhållande reglerverk som funge-
rar.   

Larsson har även här uttalat sig om uppgiftsskyldigheten av delårsrapporter samt finansie-
ringsanalys och ser inte några påtagliga skillnader i upprättandet av dessa. Även om upp-
giftsskyldigheten av dessa tas bort kommer bankerna vilja få in uppgifterna på samma sätt
som tidigare. Några förändringar i utformningen av dessa har ej föreslagits och de kommer
därför att vara intakta. Larsson tycker att förändringarna är bra med anledning av att bolag
som ej är i en situation som kräver dessa uppgifter, ej heller är belagda med skyldigheten.  

4.2.4 Förändringarnas innebörd på företagsnivå
Ohlson säger generellt sett om du inte har några problem idag med din redovisning, finns
det ingen anledning att tro att det ska bli enklare. Årsredovisningen ser i princip likadan ut
som tidigare. Han tycker, i likhet med Lander, att det som är mest positivt är att vi äntligen
får ett sammanhållet reglerverk och slipper förlita oss till praxis för att lösa problem. Den
stora frågan är hur reglerna påverkar resultaträkningen och Ohlson konstaterar att det i vis-
sa fall återgår till tidigare regler. Beträffande kunskapen om de nya reglerna tror Ohlson att
den är väldigt dålig, många har nog hört talas om att det är förändringar på gång. Ohlson
tror även att väldigt få känner till vad förändringarna innebär för det egna bolaget. Redo-
visningslagstiftningen berör många men det är väldigt få som känner till den idag så varför
skulle det förändras? Han tycker att det viktigaste är att proffsen, det vill säga de som jobb
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ar med redovisning dagligen, känner till vad som gäller. Sen är det som alltid ett problem att
lära sig nya saker när någon jobbat i samma reglerverk en lång period, men det är inget som
enbart gäller redovisning. Lander är av samma uppfattning och menar att det inte spelar
någon större roll på bolagsnivå eftersom de flesta inte har kunskapen om vad som gäller
idag och har då svårt att reagera över förändringarna. I likhet med vad Ohlson tycker så an-
ser Lander att det viktiga är att revisions- och redovisningsbyråerna vet vad som gäller. 

Även Sandberg är av åsikten att det inte spelar så stor roll att kunskapen är relativt låg ute
på bolagen. Hon säger att ansvaret för att arbetet ska fungera ligger på bolagen som bistår
med tjänster i form av redovisning, revision samt övrig ekonomisk rådgivning. Sedan är det
upp till varje bolag av detta slag att skaffa sig kunskap om de nya reglerna. Hon nämner
även att de organisationer som fungerar som remissinstanser, SRS, FAR, SRF m.fl. även
har som uppgift att informera sina medlemmar. Dessa utbildningar och informationsdagar
riktar sig främst till revision och redovisningsbyråer och inte så mycket till bolag. Sandberg
säger även att de enda bolag som själv skaffar sig kunskapen är de som är tillräckligt stora
för att själva ha ekonomiavdelningar.   

4.3 SRS Utbildningsdag
Den sjätte april var en av uppsatsskrivarna på SRS utbildningsdag i Göteborg. Utbildnings-
dagen riktade sig mot revisorer och redovisningskonsulter och hölls i samband med SRS
årsstämma. Utbildningsdagen bestod av tre olika seminarier varav ett hade som syfte att in-
formera om de nya redovisningsreglerna samt kommentarer till BFN:s remiss angående lag-
förslaget. Seminariet riktade sig mot K1 och K2 – bolag. Vi kommer i detta empiriavsnitt
redovisa vad som sades angående K2 – bolagen. Föreläsare var Håkan Ohlson, ordförande
i SRS redovisningskommitté.

Seminariet inleddes med en genomgång av allmänna redovisningsprinciper och allmänt om
bolagsstorlekar mm.

BFN:s undersökning av 100 aktiebolag gav följande svar angående vilka grundläggande re-
dovisningsprinciper som tillämpas av bolagen:

- ÅRL + BFN 58 %

- Ingen alls 9 %

- ÅRL + Generella redovisningsstandarder 8 %

- ÅRL + BFN + FAR 6 %

- ÅRL 5 %

- ÅRL + BFN + RR + FAR 5 %

- Övrigt 9 %
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Bolagsstorlekar, vilka ska tillämpa BFN eller RR?

Följande bolag ska tillämpa BFN eller RR:

• Små bolag = 10/24 bolag

• Medelstora bolag = större än små men ej stora

• Stora bolag = 1000 Pbb eller 200 anställda

Och de bolag som ska tillämpa RR är:

• Noterade och andra bolag av allmänt intresse

En eller flera goda seder?

• Valfrihet mellan RR och BFN

- valda seder skall tillämpas konsekvent 

- rekommendationsnivå

• Saknas regler

- traditionell tolkning av lag, rekommendationer och faktiskt förekommande
praxis

• Finns flera olika redovisningsseder

- bolaget kan välja

Fyra olika kategorier av bolag

• K1 – Mycket små bolag

• K2 – Små bolag

• K3 – Stora bolag

• K4 – Noterade bolag

Regelverket ska vara uppbyggt som en pyramid se figur 4.1.
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Figur 4.1 Modell över regelverkets stegrande skyldigheter (H, Ohlson, personlig kommunikation, 2006-04-06)

Modellen visar hur skyldigheterna ökar i takt med att bolaget blir större samtidigt som det
visar hur många bolag det finns i respektive storlek. Generellt sett tyckte deltagarna att mo-
dellen gav ett rimligt övergripande perspektiv över hur det kommer se ut med de nya reg-
lerna.  

Vad är ett litet bolag?

• Under 50 anställda

• Under 25 MSEK i nettotillgångar

• Under 50 MSEK i nettoomsättning

• Man får överskrida ett av delvärdena och fortfarande kvalificera sig som ett litet
bolag.

De små bolagen är alla som inte överskrider mer än ett av delvärdena i gränsvärdet. För att
skilja bort de allra minsta finns en gräns som innebär att bolag med mindre än 3 MSEK i
nettoomsättning går under klassificeringen K1. Vissa invändningar fanns hos deltagarna på
seminariet angående dessa delvärden. Dessutom stämmer dessa värden inte överens med
vad som sägs i lagrådsremissen. Där tar man upp balansomslutning istället för nettotill-
gångar och intäkter istället för nettoomsättning. Ohlson svar på detta var att de värden som
angavs i lagrådsremissen nyligen blivit bestämda att gälla. Anledningen till detta berör vi i
avsnitt 4.4.1. 

K2 – utgångspunkter

• Gäller för mindre bolag

• Försiktighet med anskaffningsvärdet

• Minskade valmöjligheter

K1

    K2

      K3

    K4

Bolagens ökade
skyldigheter

Antal bolag
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• Tillämpas i sin helhet

• Vid övergången – räkna om

• Vissa inskränkningar i förhållande till ÅRL

K2 Immateriella och materiella tillgångar – skillnader med det nya regelverket: 

- Egenupparbetade immateriella tillgångar får ej tas upp som en tillgång.

- Materiella tillgångar med anskaffningspris på under 10 000 bokförs som kostnad.

- Ingen avskrivning för tillgångar i form av mark.

- Vid avskrivningar med 20 % ska ej krav finnas på den nedskrivna fastighetens
koppling till taxeringsvärdet.   

- Uppskrivningsförbud med undantag för fastigheter

Diskussion kring detta ägde rum. Flera revisorer ifrågasatte att egenupparbetade immateri-
ella tillgångar ej får tas upp som en tillgång i balansräkningen. Anläggningstillgångar ska
värderas var och en för sig. Flera deltagare påpekade att delar i en enhet utgör en anlägg-
ningstillgång om de var och en är nödvändiga för att enheten ska fungera i enlighet med sin
grundläggande funktion. Det berördes även huruvida en anläggningstillgång är att betrakta
som immateriell eller materiell. En tillgång som består av både immateriell delar och mate-
riella delar ska enligt Ohlson anses vara materiell om dess fysiska substans till 50 procent
eller mer representerar ett värde av bolaget. Vidare berördes att en materiell anläggningstill-
gång inte omedelbart behöver redovisas som en kostnad, om inköpspriset ej uppgår till –
mer är 10 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 

K2 Finansiella tillgångar:

- Finansiella tillgångar ska ej värderas till verkligt värde.

- Långfordran i utländsk valuta ska beräknas på balansdagens kurs.

- Nedskrivning ska ej göras med 25 000 i värdefall

- Uppskrivningsförbud

En finansiell tillgång är flera noterade aktieslag och fonder som innehas för riskspridning,
ofta benämns dessa som en värdepappersportfölj. En finansiell tillgång som bolaget inne-
har mer än 12 månader efter balansdagen är en finansiell anläggningstillgång. Att dessa ej
ska värderas till sitt verkliga värde var det ingen som hade invändningar emot. Nedskriv-
ning behöver inte göras om värdet understiger 25 000 kronor eller tio procent av det egna
kapitalet vid årets ingång. Om värdet av en finansiell anläggningstillgång uppgår till noll ska
den dock alltid skrivas ned till noll kronor. En deltagare menade att uppskrivningsförbudet
strider mot ÅRL och Ohlson hade inga invändningar mot det men menade att det i 4 kap.
6 § ÅRL tydligt framgår att detta förbud kommer bestå.

K2 Lager – bokföringsmässiga tillämpningar

- Post för post

- Lägsta värdets princip ska gälla
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- 3 % inkurans 

- Inköpta varor ska minskas med frakt, tull och andra ej indirekta kostnader

- Nettoförsäljningsvärdet

Dessa regler innebär inga direkta förändringar jämfört med tidigare. Port för post regeln är
det enda som skiljer sig, även om det fanns med i annan form tidigare. Kollektiv värdering
kommer endast vara tillåten för homogena grupper i varulagret eller då kostnaderna för en
individuell värdering inte är försvarbara. En homogen varugrupp är om en vara i alla avse-
enden som är relevanta för värderingen kan jämställas med andra varor i gruppen. 

4.4 Lagrådsremiss angående förenklade redovisningsregler
mm.

I detta avsnitt kommer vi att presentera lagrådsremissen angående förenklade redovisnings-
regler mm. Anledningen till att vi valt att ta med denna i empiriavsnittet är att den i stora
drag består av remissinstansernas åsikter och huruvida dessa överensstämmer med reger-
ingens och justitiedepartementets förslag eller ej.

4.4.1  Principerna för gränsvärdets utformning
Inom EU har redovisningsreglerna för aktiebolag och vissa handelsbolag harmoniserats
genom redovisningsdirektiven(fjärde och sjunde bolagsrättsliga). I vissa fall kan medlems-
staterna undanta bolag från en del av skyldigheterna som medföljer direktiven. Dessa un-
dantag är till exempel notupplysningar, förvaltningsberättelse samt offentliggörande av års-
redovisning. Vissa lättnader kan även göras, då i form av upprättande och offentliggörande
av förkortad resultaträkning. Dessa undantags- och lättnadsregler kan endast omfatta små
och medelstora bolag, något som regleras av varje enskild medlemsstats gränsvärde. I det
svenska regelverket återfinns två gränsvärden; 10/24 samt 200/1000, vilka delar in bolag i
små, medelstora samt stora bolag. Ifrågasättanden har gjorts angående dessa värden huru-
vida de är ändamålsenligt utformade eller ej. Regeringen har ansett att det skulle räcka med
en avgränsning istället för nuvarande två. Anledningen till detta ställningstagande borde
vara att det är viktigt för svenska bolag att kunna konkurrera och samverka med bolag i
jämförbara länder på lika villkor. Regeringen har ansett att man vid bestämmandet av nya
gränsvärden bör ta hänsyn till vilka skyldigheter som ställs på liknande bolag i jämförbara
länder samt att utformningen av de nya reglerna går att förena med redovisningsdirektiven i
EG-rätten. De nuvarande gränsvärdena anknyter till antalet anställda och tillgångarnas
nettovärde vilket skiljer sig från hur det ser ut i andra europeiska länder. Det flesta med-
lemsstater använder sig at tre delvärden varav ett får överskridas, vilket överensstämmer
med redovisningsdirektiven i EG-rätten(Regeringen, 2006). 

Dock kan invändningar göras mot denna konstruktion. Ett bolag som har mycket stora till-
gångar och skulder, och som borde bli skyldig att genomföra ingående redovisning, kan
hamna nedanför gränsvärdet för att nettoomsättningen och antal anställda är begränsat. I
och för sig kan kritik riktas mot det nuvarande svenska regelverket. Ett bolag som har en
tillräckligt hög omsättning för att rimligtvis blir föremål för ingående redovisning kan ham-
na nedanför värdena på grund av få antal anställda och tillgångar utan större värde. Båda
dessa fall borde dock vara relativt ovanliga. Enligt promemorians förslag ska de tre delvär-
dena avse bolagets nettoomsättning, nettotillgångar samt antal anställda. BFN har dock på-
pekat att nettotillgångar bör ersättas med balansomslutning, vilket är att anse som mer eta
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blerat. Regeringen har ansett att BFN:s bedömning var korrekt. Visserligen innebär använ-
dandet av balansomslutning istället för nettotillgångar en indirekt höjning av gränsvärdet i
och med att bolagets nettotillgångar i vissa fall är lägre än bolagets balansomslutning(totala
tillgångar). Detta beror på att man vid beräkning av nettotillgångarna drar av eventuella
obeskattade reserver som har redovisats på balansräkningens passivsida. Även föreslagna
nettoomsättning har ifrågasatts av en remissinstans, SFI, vilka har påtalat att förslaget kan
få särskilda påföljder för bland annat ideella föreningar. Detta beror på att föreslagna net-
toomsättning endast får anses omfatta intäkter från försålda varor och utförda tjänster. Be-
greppet omfattar alltså inte gåvor, bidrag och medlemsavgifter vilket enligt SFI kan få som
påföljd att ideella föreningar enligt promemorians förslag skulle undantas från flera be-
stämmelser inom associationsrätten på ett sätt som knappast varit avsett. Regeringen delar
SFI:s uppfattning och föreslår att förslagna begreppet nettoomsättning ersätts med begrep-
pet intäkter(Regeringen, 2006). 

Regeringens förslag är att de gränsvärden som ska användas för att dela in bolag i olika ka-
tegorier utformas med förebild i de gränsvärden som används i EG:s redovisningsdirektiv.
Det innebär att ett bolag ska anses överskrida gränsvärdet, om det uppfyller mer än ett av
tre kriterier mer än två år i rad avseende antalet anställda, balansomslutning och intäkter.
De bolag som inte uppfyller detta ska betraktas som mindre bolag. I promemorian knöts
gränsvärdets till bolagets nettotillgångar istället för balansomslutning och till bolagets net-
toomsättning istället för intäkter. Remissinstanserna har inte haft något att invända mot
förslaget. BFN och FAR har dock ansett att det kriterium som anknyter till bolagets till-
gångar bör vara bolagets balansomslutning istället för nettotillgångar. BFN har även påtalat
att förslaget får till följd att vissa stora ideella föreningar inte längre kommer att vara skyldi-
ga att upprätta och offentliggöra en årsredovisning(Regeringen, 2006). 

4.4.2 Ett eller två gränsvärden
De gränsvärden som förekommer i ÅRL syftar till att dra upp gränser för när olika be-
stämmelser i lagstiftningen ska tillämpas. Detta rör till exempel skyldigheten att upprätta fi-
nansieringsanalys, koncernredovisning och delårsrapport. Gränsvärdena används även för
att slå fast vilka regler som ska tillämpas när upplysningar lämnas i årsredovisningen. De
nuvarande två gränsvärdena gör att bolagen kan delas in i tre kategorier:

- de som inte når upp till något av de båda delvärdena som ingår i det lägre gränsvär-
det (10 anställda/24 miljoner kronor i nettotillgångar), 

- de som överskrider något av de båda nyss nämnda delvärdena men inte når upp till
något av de båda delvärdena som ingår i det högre gränsvärdet (200 anställda/1000
pbb i nettotillgångar),

- de som överskrider något av de båda delvärdena som ingår i det högre gränsvär-
det(Regeringen, 2006). 

Regeringen har föreslagit att de gränsvärden som bör användas inom associationsrätten för
att dela in bolag i olika grupper bör utformas med förebild i hur gränsvärdena för små och
medelstora bolag har konstruerats i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Efter remissinstan-
sernas åsikter har beslutats att delvärdena bör vara antal anställda, intäkter och balansom-
slutning. Dessa värden ska användas för att slå fast om ett bolag omfattas eller ej av en viss
skyldighet. Regeringen och remissinstanserna har varit överens om att gränsvärdena bör
minskas från två till ett gemensamt värde. SRS har varit inne på att en minskning av antalet
gränsvärden kan öka risken för att ett bolag måste tillämpa bestämmelser som inte är an
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passade för omfattningen av dess verksamhet. Detta kan enlig SRS få till följd att de krav
som ställs på redovisningen antingen kan vara för låga eller för höga. SRS uppfattning är
dock att risken för detta är relativt liten eftersom det nya gränsvärdet är utformat så att ett
av delvärdena får överskridas vilket gör värdet till mer flexibelt än tidigare(Regeringen,
2006).   

4.4.3 På vilken nivå bör gränsvärdet läggas och vilka skyldigheter bör
knytas till respektive gränsvärde?

Alla är överens om att antalet gränsvärden bör minskas från två till ett. De bolag som om-
fattas av ÅRL bör alltså delas in i två kategorier, mindre och större bolag. Detta kommer
senare att mynna ut i fyra olika kategorier av bolag, K1-K4. Justitiedepartementets resone-
mang angående på vilken nivå det nya gränsvärdet bör läggas hamnade till en början mitt
emellan de nuvarande. Mot detta talade dock att det nya gränsvärdet kommer vara konstru-
erat på ett annorlunda sätt i och med att ett av tre delvärden får överskridas samt kommer
att bestämmas med hänsyn till intäkterna. I dagsläget fungerar gränserna så att om ett bolag
överskrider ett av delvärdena hamnar det genast ovanför gränsen. Den nya gränsvärdes-
konstruktionen innebär att ett av de tre delvärdena får överskridas utan att bolaget hamnar
ovanför gränsvärdet. Med ett delvärde som avser balansomslutning till 50 miljoner kronor,
kommer ett bolag med balansomslutning till 100 miljoner kronor likväl hamna nedanför
gränsvärdet om antal anställda samt intäkternas storlek hamnar nedanför respektive delvär-
de(Regeringen, 2006).

Regeringen ansåg att man skulle beakta vilka effekter dessa nivåer av delvärden får om ett
bolag hamnar i gruppen mindre bolag eller större bolag. Ett bolag som på grund av sin ju-
ridiska form inte är skyldigt att upprätta årsredovisning ska ändå alltid göra det om bolaget
klassificeras som ett K3 – bolag(Regeringen, 2006).

Vad gäller delvärdet som berör antal anställda säger Regeringen att de bolag som överskri-
der dagens gränsvärde, 10 anställda, inte rimligtvis kan betraktas som större bolag. Samti-
digt är det inte sannolikt att ett bolag som inte överstiger det övre gränsvärdet, 200 anställ-
da, kan betraktas som ett mindre bolag. Slutsatsen av detta är att inget av de nuvarande
gränsvärdena avseende antal anställda kan användas som delvärde i det nya gränsvärdet. I
EU:s redovisningsdirektiv anges 50 anställda vilket skulle vara ett lämplig värde att applice-
ra i det svenska regelverket(Regeringen, 2006).

Vad gäller de övriga delvärdena, balansomslutning samt intäkter, gjorde justitiedeparte-
mentet en jämförelse med EU:s redovisningsdirektiv där man förordar 1 miljoner kronor
per anställd i nettoomsättning och 0,5 miljoner kronor i balansomslutning per anställd. En-
ligt de riktlinjerna bör de svenska delvärdena fastställas till 50 anställda, 25 miljoner kronor
i balansomslutning samt 50 miljoner kronor i intäkter. Enligt regeringen och remissinstan-
serna borde dessa värden återspegla vad som kan bedömas vara ett stort respektive ett
mindre bolag. Man beslutade även att införa en så kallad tröghetströskel, vilket innebär att
ett bolag kan överskrida gränsvärdet ett år utan ökade skyldigheter vilka träder ikraft först
året därpå. 
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5 Analys
I detta avsnitt kommer vi att analysera material från litteraturstudien tillsammans med det material som
framkommit under den empiriska studien för att sedan komma fram till en slutsats. Analysen har delats
upp i rubrikerna harmonisering av svenska regler till EU-standard, övergången från dagens gränsvärden
till de nya, redovisningsmässiga konsekvenser för medelstora bolag – K2 bolag, förändringarnas innebörd
på företagsnivå. Kapitlet avslutas med pågående arbete där vi beskriver processens start, nuläge samt fort-
sättning.

5.1 Harmonisering av svenska regler till EU-standard
Den första januari 1995 gick Sverige med i EU, då antogs även de direktiv som EU utfärdat
t.ex. gällande redovisning. Direktiven ledde bland annat till att årsredovisningslagen inför-
des. Tillsammans med bokföringslagen är det fortfarande dessa som styr redovisningen i
svenska bolag. Men dessa lagar är inte helt kompletta och bolag måste ofta vända sig till
praxis och god redovisningssed för att kunna lösa vissa redovisningsmässiga problem som
inte är lagstadgade. Detta är ett problem som kommer att övervinnas med det nya lagför-
slaget då dessa lagar kommer att bli mer övergripliga och innefatta alla delar och problem
ett bolag kan stöta på i sin redovisning.

Det nya förslaget som regeringen kommit med gällande redovisningen i svenska bolag har
som grundläggande syfte att gränsvärden som används inom associationsrätten för att dela
in bolag bör utformas efter vad som sägs i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Enligt detta
direktiv ska det finnas ett gränsvärde som klassificerar vilka redovisningsmässiga skyldig-
heter ett bolag har. Idag använder man sig istället av två gränsvärden vilket inte stämmer
överens med det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Med det nya gränsvärdet kommer det att
finnas fyra kategorier av bolag istället för dagens fem olika kategorier. 

Dagens två gränsvärden är indelade i två delvärden, av dessa två delvärden får ett bolag inte
överskrida något utav dem, överskrids ett delvärde räknas bolaget direkt som ett större bo-
lag. Med det nya förslaget kommer gränsvärdet delas in i tre delvärden, antal anställda, in-
täkter och balansomslutning, ett av dessa delvärden får överskridas utan att bolaget för den
skull drabbas av de mer omfattande redovisningsmässiga skyldigheterna. Detta anser vi
vara mer rättvist för bolag som ligger på gränsen till att räknas som ett större bolag då bo-
laget även måste överskrida mer än ett av delvärdena två år i rad för att kunna räknas som
ett större bolag.

I lagrådsremissen diskuterades om vilken nivå gränsvärdets skulle läggas på. Remissinstan-
serna var överens om att de två nuvarande gränsvärden bör minskas till ett gemensamt. Vid
beaktandet av detta har samtliga respondenter och även materialet i lagrådsremissen pekat
mot en sak. Att det är mycket positivt med ett gemensamt gränsvärde, bestående av tre
delvärden, varav ett får överskridas. Dessutom införs en tröghetströskel som innebär att ett
bolag kan överskrida mer än ett av delvärdena under ett år, och hamnar ovanför gränsen
först om de överskrider mer än ett delvärde även året därpå. På detta sätt kommer man i
största möjliga mån kunna undvika att bolag hamnar ovan eller under en gräns trots att lik-
heten mellan bolagen egentligen är stor. Vad som inte togs upp i lagrådsremissen och som
vi reagerat på är som vi tidigare till viss del varit inne på, att ett bolag kan klassificeras som
ett litet K2- bolag, men ändå omfattas av samma regler som ett stort K2 – bolag. Skillnaden
däremellan kan enligt vår bedömning vara mycket stor. K1 reglerna omfattas ej av aktiebo-
lag, därför kan ett AB med 300 000 kronor i intäkter hamna under samma kategori och
bära samma skyldigheter som ett AB med 70 000 000 kronor i intäkter. Detta är under för



Analys

39

utsättning att det senare bolaget ej överskrider 50 anställda och 25 000 000 kronor i balans-
omslutning. Detta är ett teoretiskt exempel som vi tar upp för att belysa eventuella effekter
av gränsvärdets utformning.

Med tiden har internationella redovisningsstandarder som IAS och IFRS fått allt större in-
flytande på den svenska redovisningen genom praxis. BFN har arbetat med att anpassa de
internationella redovisningsreglerna, ursprungligen avsedda för börsnoterade bolag, för öv-
riga bolags behov. Detta har inneburit mer omfattande och komplicerade regler på redo-
visningsområdet även för de mindre och mellanstora bolagen vilket idag innebär orimliga
skyldigheter för dessa. Ett starkt skäl till att harmonisera redovisningsstandarden är för att
skapa förutsättningar för svenska bolag att konkurrera och samverka med bolag i jämförba-
ra länder på lika villkor. Bestämmelserna bör då utformas så att de låter sig förenas med
EG rätten, i detta fall redovisningsdirektiven som uppmärksammas i avsnitt 3.4.2. Den lös-
ning som har valts i Sverige skiljer sig från de lösningar som har valts i andra europeiska
länder. Flertalet medlemsstater använder sig av tre delvärden men tillåter att ett av dessa
överskrids. Enligt det nya lagförslaget hamnar Sverige närmre internationella standarder i
och med att antalet gränsvärden minskas samt tillåter att ett av de tre delvärdena överskrids
till skillnad mot den lag som gäller nu då inget av de två delvärdena får överskridas i något
av gränsvärdena. Dagens gränsvärden, 10/24 och 200/1000 avser antal anställda samt bo-
lagets samlade nettotillgångar. Det har konstaterats att det finns anledning att byta ut dessa
gränsvärden mot delvärden utformade på samma sätt som motsvarande gränsvärden i det
fjärde bolagsrättsliga direktivet. Det innebär att även i framtiden kommer det att fokuseras
på tre olika kriterier, antal anställda, balansomslutning och intäkter samt att ett av de angiv-
na delvärdena får överskridas. En allmän åsikt hos respondenterna är att harmoniseringen
är positiv och oundviklig. Den största fördelen med harmoniseringen är att det går att jäm-
föra svenska och utländska årsredovisningar utifrån samma premisser. Eftersom marknader
generellt internationaliseras kräver intressenterna mer information som är jämförbara över
gränserna. De börsnoterade bolagen omfattas redan av de internationella reglerna och vi
anser att det är ett steg i rätt riktning att även de mindre onoterade bolagen ska omfattas av
internationella regler för att underlätta konkurrensen på den internationella marknaden.

Genom att öka de två delvärdena till tre anpassas den Svenska lagstiftningen till övriga Eu-
ropa som använder sig av tre delvärden för att bedöma om ett bolag ska hamna över eller
under gränsvärdet. Att även gränsvärdet hamnar närmre de gränsvärde som används i övri-
ga Europa är någonting som känns helt rätt då Sverige borde använda sig av någorlunda
liknande regelverk som övriga Europa. 

Vi ser hela förändringen som positiv. Ur ett generellt perspektiv angående harmoniseringen
kan vi konstatera att detta är ett steg i rätt riktning. Det är högst rimligt att svenska bolag
ska kunna konkurrera på lika villkor med bolag i jämförbara länder. Bolagsklimatet ser an-
norlunda ut nu jämfört med för ett antal år sedan. Flertalet marknader är numera interna-
tionella och även mindre bolag får nu ge sig ut på dessa för att deras verksamhet ska kunna
fortskrida. Den kanske största faktorn till detta är utvecklingen av Internet och den teknis-
ka utvecklingen. Ett litet svenskt bolag kan idag göra affärer med ett bolag i Japan, något
som inte var genomförbart för tio år sedan.

Kontentan av detta är att vi anser att den svenska lagstiftningen bör vara anpassad efter de
internationella reglerna. Detta bör inte bara gälla för de stora bolagen, K3 och K4, utan
även för de mindre. Att detta är ett steg i rätt riktning råder det inga tvivel om, frågan vi
ställer oss är om man tagit steget fullt ut. De svenska reglerna kommer fortfarande vara
förhållandevis stränga jämfört med EU:s riktlinjer. Det är dock viktigt att inte stirra sig
blind på att de svenska reglerna är för hårda. Som vi ser det finns det ett positivt sätt att se
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på sakfrågan. Om vi utgår ifrån att de svenska redovisningsreglerna innebär höga skyldig-
heter för bolagen, i en internationell jämförelse, borde detta faktum öka trovärdigheten för
de svenska bolagen hos internationella intressenter. Vidare bör man även beakta att de
svenska reglerna är anpassade för vår kultur och har en tradition som är svår att bryta.
Rimligtvis borde detta vara något som gäller för samtliga länder. Kanske även i högre grad
än i Sverige i och med att den allmänna samhällskulturen har väldigt starka band i vissa län-
der. Kontentan av detta är att förändringarna bör ses som mycket positiva men att de finns
parametrar att beakta bortsett från de tekniska detaljerna.       

5.2 Övergången från dagens gränsvärden till de nya
De börsnoterade bolagen har till viss del, redan i dagsläget övergått till de internationella
redovisningsstandarderna, något som diskuterats i flera år. Vissa regler har automatiskt
smittats av på de mindre bolagen i Sverige vilket haft e negativ verkan då dessa bolag har
drabbats av alldeles för omfattande redovisningsskyldigheter. Det förslag som ligger till
grund för de nya gränsvärdena när det gäller de svenska bolagen kommer att implemente-
ras under olika tidsperioder. När det gäller de mindre bolagen, K1-K2, kommer de nya
reglerna att börja tillämpas den första januari år 2007. För de större bolagen K3-K4 kom-
mer de nya reglerna inte att börja tillämpas förrän den första januari år 2010. 

Under de senaste åren har den svenska lagstiftningen skrivits om för att anpassas mer till
den internationella. Detta har medfört att de små och medelstora bolagen har drabbats av
allt för komplicerade och omfattande redovisningsregler. Med det nya förslaget om ändrade
gränsvärden skulle dessa bolag inte längre omfattas av dessa betungande regler. De pro-
blem som uppstår i dag med bristande regelverk där bolag ibland får använda sig av praxis
och god redovisningssed för att lösa problemen kommer med det nya lagförslaget att för-
svinna då lagstiftningen blir mer omfattande och tydlig. Att behöva använda sig av god re-
dovisningssed och praxis när det finns lagar som ska reglera redovisningen känns onatur-
ligt. Självklart ska lagen vara så omfattande att den klargör hur redovisningen ska skötas i
bolagen utan att man ska behöva vända sig till kompletterande praxis för att få svar på sina
frågor. För att säkerställa att alla bolag sköter sin redovisning på samma sätt och att alla
uppgifter finns med i redovisningen är det självklart att de lagar och regler som finns för att
reglera detta ska vara så pass omfattande att man inte behöver vända sig någon annanstans
för att söka svar på sina frågor. 

De nya gränsvärdena medför också att det blir en mer rättvis gränsdragning mellan bolagen
då det tas hänsyn till antalet anställda, balansomslutning och intäkter istället för att bara titta
på antalet anställda och nettoomsättningen. Att bolagen även får överskrida ett av de tre
värdena istället för som idag när det räcker med att de når upp till ett av värden för att om-
fattas av de mer omfattande reglerna ser vi också som positivt för de mindre och medelsto-
ra bolagen. Detta på grund av att risken för att ett bolag ska tillhöra ett av de större blocken
minskas när man ser till tre olika delvärden istället för bara två. Risken minskas även mar-
kant genom trogehtströskeln, dvs. att bolaget måste överskrida mer än ett av delvärdena i
två år innan de klassas som ett större bolag.

Den kritik som kan riktas mot den nya kategoriindelningen, K1 – K4, är att antalet bolag
inom K2 – blocket blir alltför stort. Den nedre gränsen som sållar bort de minsta bolagen,
har satts till max 3 miljoner kronor i nettoomsättning, vilket inte omfattar bolag med be-
gränsat delägaransvar. Ohlson säger i intervjun att han anser detta vara en brist i det nya sy-
stemet. Ett K2 – bolag kan alltså, rent teoretisk vara ett bolag med 10 miljoner kronor i
nettoomsättning såväl som 100 miljoner kronor i nettoomsättning. Omfattningen på dessa
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verksamheter skiljer sig ganska markant åt och bör därför inte omfattas av samma regler.
Detta resonemang har även SRS varit inne på och menar att bestämmelser som ej är anpas-
sade för omfattningen på verksamheten får till följd att de krav som ställs på redovisningen
är antingen för högt eller för lågt. Vad som skulle kunna göras för att, om inte undvika, i
alla fall minska detta problem är att höja gränsen för K1 – bolagen och även inkludera
mindre aktiebolag bland de allra minsta. Motiveringen till detta torde vara att de bolag som
har en omsättning på under 6 miljoner sällan använder sig av extern kapitalanskaffning i
större omfattning. I regel anskaffas kapital endast vid uppstarten och då i mindre omfatt-
ning. Det skulle kunna tänkas att utökade regler ej är motiverat för dessa bolag utan de
skulle kunna bedriva samma redovisningsprinciper som framtidens K1 – bolag. 

Mycket har sagts om kategoriindelningen av bolag som gränsvärdet kommer att innebära.
Ohlson har uttalat att han vill höja gränsen mellan K1 och K2 – bolag för att få bort de all-
ra minsta ur K2 – blocket. Anledningen till detta är att han anser skyldigheterna som allt
för omfattande för bolag långt ner i K2 – blocket. Han vill även inkludera aktiebolag i K1
vilket till viss del strider mot den diskussion som råder bland revisorerna i Sverige. Vår
tolkning av situationen är att det finns risker med att fler driver aktiebolag. Bolagsformen
innebär relativt omfattande förpliktelser och är tänkt för bolag med en viss omfattning av
verksamhet i form av omsättning och antal anställda. Alla aktiebolag är skyldiga att upprätta
årsbokslut som sedan ska revideras av en revisor. Ur detta finns som vi ser det två aspekter
att beakta. Dels måste ett bolags verksamhet vara av viss omfattning för att reglerrätt revi-
sion ska kunna utföras enligt god revisionssed dels att bolaget bör vara av viss omfattning
för att ha råd att anlita en revisor. För att knyta an till Ohlsons åsikt anser vi att det finns en
poäng i det han säger. Det finns en uppenbar risk med att K2 – blocket omfattar för många
bolag. Dock ser vi inte brister nedåt utan i den övre delen av blocket. De största K2 – bo-
lagen kommer att vara avsevärt mycket större än de minsta i samma kategori vilket gör
uppgiftsskyldigheten något tvivelaktiv. Frågan är hur stort detta problem kommer att bli
och hur hårt de minsta bolagen kommer drabbas. Utredning angående detta har skett,
bland annat i lagrådsremissen, där de anser att man undviker detta problem dels genom
tröghetströskeln och dels genom att bolagen får överskida ett av delvärden i gränsvärdet.
Justitiedepartementet har alltså sett en risk med bolag som för lätt kan hamna ovan gräns-
värdet men inte utrett huruvida de bolag som är att betrakta som små inom K2 – blocket
belastas med för tunga skyldigheter. Ohlsons resonemang grundar sig med andra ord i nå-
got. Vår åsikt att dock inte helt i linje med hans. Det vore önskvärt att få bort de minsta
bolagen ur K2-blocket, men att aktiebolag skulle kunna tillämpa exempelvis kontantmeto-
den ser vi som helt orimligt. Vi har tidigare berört bolagsformens syfte och innebörd, vilket
är en linje vi anser ska följas. Lösningen skulle kunna vara att höja gränsen för K1 till fem
miljoner kronor i nettoomsättning men att inte inkludera aktiebolag. Vilka konsekvenser
detta skulle få kan vi bara spekulera i men en tänkbar sådan är att fler väljer alternativa bo-
lagsformer som är mer anpassade för deras verksamhet. Det är svårt att ge tydliga riktlinjer
för exakt vilka verksamheter som inte lämpar sig för att drivas i bolagsformen AB. Gene-
rellt sett så vill revisorn kunna ha en realistisk möjlighet att avgöra huruvida samtliga intäk-
ter redovisas eller ej. Utan att peka ut någon specifik bransch kan vi konstatera att verk-
samheter som drivs av en person och vars arbete till en majoritet går ut på att erbjuda
tjänster av olika slag ej lämpar sig för bolagsformen AB. Som vi tidigare berör ska ett AB
upprätta årsbokslut och årsredovisning vilken ska granskas av en revisor. Är verksamheten
av sådant slag att revisorn ej kan garantera att samtliga intäkter redovisas och därmed ej kan
skriva en ren revisionsberättelse är bolagsformen AB ej lämplig. Dessutom kan omsätt-
ningen vara förhållandevis liten vilket gör att han eller hon anser revisionsarvodet för högt.
Detta tillsammans innebär att en lämpligare bolagsform för detta specifika fall är enskild
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firma. Skulle bolaget drivas av två personer och vara av samma slag som ovan skulle han-
delbolag vara en lämpligare form.      

Vår uppfattning är att det finns brister i det nya regelverket men att de är förhållandevis
små. Anledningen till detta är att det gränsvärdet som kommer att vara det enda värdet, be-
står av tre delvärden varav ett får överskridas. Ett värde som utformas på det sättet är mer
flexibelt än det nuvarande, bland annat på grund av att bolag med relativt stora tillgångar
men i övrigt begränsad ekonomisk verksamhet, vanligen kommer hamna under värdet i
och med att de bara överskrider ett av delvärdena.

När denna förändring genomförs kommer de nya reglerna att bli mer lättöverskådliga och
jämförelsen mellan bolag i samma kategori kommer att bli enklare. Sett ur en internationell
synvinkel är detta att betrakta som mycket positivt. Speciellt eftersom allt fler bolag etable-
rar sig på internationella marknader och får internationella intressenter. Frågan är hur skill-
naden kommer att påverka de svenska bolagen. Vi spekulerar i huruvida olika uppgifter är
att betrakta som så kallade intressentuppgifter, det vill säga uppgifter vars upprättande styrs
av intressenternas efterfrågan. Delårsrapporter och finansieringsanalys är två exempel på
sådana uppgifter. Dessa är idag lagstadgade för de bolag som överskrider 200/1000 – vär-
det men kommer endast vara en lagstadgad skyldighet för de kommande K4 – bolagen. 

Vår tolkning av övergången är att en del av de skyldigheter som idag är lagstadgade men
inte efter förändringen ändock kommer upprättas. Detta på grund av att det är intressent-
styrda uppgifter. Vår tolkning är att detta är en stor del av förändringarnas innebörd för
bolagen, något som vi anser vara högst rimligt. Varför ska ett bolag åläggas skyldigheter
som ej är aktuella? Istället kommer nu efterfrågan på dessa uppgifter styra upprättandet av
desamma.    

5.3 Redovisningsmässiga konsekvenser för medelstora bo-
lag – K2 bolag

Regeringen har föreslagit att de nuvarande gränsvärdena 10/24 och 200/1000 ersätts med
ett gemensamt. De tre delvärdena fastställdes till 50 anställda, 25 miljoner kronor i balans-
omslutning samt 50 miljoner kronor i intäkter. Det skulle inte vara möjligt att tillämpa da-
gens skyldigheter på det nya gränsvärdet vilket innebär att redovisningslagstiftningen får
göras om. Eftersom de nya reglerna i skrivande stund fortfarande är en proposition går det
inte med 100 procents exakthet säga vilka regler som kommer att gå igenom. Vad som
dock är säkert är vilka paragrafer i ÅRL som berörs.

I 2 kap. 1§ ÅRL beskrivs vad som ska ingå i årsredovisningen och i vilka fall det även ska
ingå en finansieringsanalys i årsredovisningen. Om bolaget överskrider 200/1000 – gränsen
eller har aktier noterade på en börs eller reglerad marknadsplats ska årsredovisningen kom-
pletteras med finansieringsanalys. Detta är enligt dagens gränsvärden och enligt propositio-
nen är det endast noterade bolag, K4 – bolag som omfattas av detta. Konsekvenserna av
denna förändring går givetvis att diskutera. Finansieringsanalys är egentligen en intresse-
upplysning som kreditgivare, banker och liknande kräver vid olika typer av kapitalanskaff-
ningar. Även om lagstiftningen ej kommer omfatta denna uppgift för K3 och i viss mån K2
– bolag, är det högst sannolikt att kraven från intressenterna kommer att vara oförändrade.
I praktiken innebär det alltså ingen förändring för bolagen, även om lagstiftningen ser nå-
got annorlunda ut på denna punkt. Visserligen finns det undantag, exempelvis då ett bolag
ej är i behov av kapitalanskaffning under ett år och därmed ej har krav från intressenter på
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upplysning i form av finansieringsanalys. I dessa fall ser vi förändringarna i ÅRL som posi-
tiva.

K1 och K2 - bolagen kan på grund av konkurrensskäl få slå ihop posterna: nettoomsätt-
ning, förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter, råva-
ror och förnödenheter samt övriga externa kostnader. Respektive posterna nettoomsätt-
ning, kostnad sålda varor, bruttoresultat samt övriga rörelse intäkter slås samman till en
post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust. Om bolaget slår samman dessa poster skall de
i resultaträkningen lämna uppgift om nettoomsättningen samt upplysa i en not om skälen
till sammanslagningen. Uppgift om nettoomsättningen får dock utelämnas om det är moti-
verat och Patent och registreringsverket medger det enligt 3 kap. 11§ ÅRL. Vår tolkning av
denna förändring är överlag positiv. I och med att skälen till sammanslagningen ska lämnas
i en not kan granskningen ske utan ifrågasättande. Huruvida förslaget om utlämnande av
nettoomsättningen kommer tillämpas eller ej är svårt att säga. Vad som står klart är att det
blir i mycket liten omfattning. För att motivera detta utelämnande bör bolaget i princip vara
utan intäkter under ett år vilket knappast är att betrakta som vanligt. Denna förändring föl-
jer linjen med övriga förändringar där man inte vill belasta undantagsfallen med tunga skyl-
digheter. 

I 3 kap. 5§ ÅRL berörs jämförelsetal. För att säkerställa jämförbarheten mellan räkenskaps-
åren skall jämförelsetalen för närmast föregående år räknas om ifall bolaget har ändrat prin-
ciperna för värdering, klassificering eller indelning av poster eller delposter. Föregående års
siffror måste räknas om med tillämpning av de redovisningsprinciper som gäller för det nya
räkenskapsåret. Huruvida detta kommer gälla för K2 – bolag och större eller ej är inte fast-
ställt. Vad som dock är säkert är att K3 samt K4 omfattas. Detta gäller varje post eller del-
post i balansräkningen och är helt i linje med EU:s redovisningsdirektiv. Vår uppfattning är
att K2 – bolagen ej bör omfattas av denna förändring. Anledningen är att K2 – blocket
kommer innefatta relativt stora bolag, men även relativt små. De sistnämnda kan knappast
bära skyldigheten med jämförelsetal med tanke på sin ringa omsättning och antal anställda. 

I 3 kap. 8§ ÅRL talar man om att mindre bolag, vilka ej överskrider 10/24 – värdet ej be-
höver specificera förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, upplupna kostnader och fö-
rutbetalda intäkter i balansräkningen eller not. Här kommer en förhållandevis stor föränd-
ring ske i och med att K1 och K2 berörs. De bolag som idag är medelstora och ej når upp
till 200/1000 – värdet, men överskrider 10/24 – värdet kommer att kunna dra nytta av
denna lättnad. Samma bolag omfattas av skyldigheterna som idag tas upp i 3 kap. 10§ ÅRL
om att specificera i en not eller i balansräkningen större avsättningar som tagits upp i pos-
ten övriga avsättningar. Dessa två förändringar är även de helt i linje med EU:s redovis-
ningsdirektiv. K1 och K2 - bolagen utgör en stor andel av de svenska bolagen och kanske
är detta en förändring som kommer ses som mest central av alla förändringar. Vad som
föranlett denna förändring är att flera experter ansett att skyldigheterna avseende dessa
specifikationer varit alltför betungande för 10/24 – bolagen och de har ej motsvarat om-
fattningen av verksamheten. Ifrågasättande kan dock göras eftersom K2 – blocket kommer
innefatta bolag med stora skillnader i verksamhetsomfattning. Frågan vi ställer oss är huru-
vida det i vissa fall skulle vara motiverat med ytterliggare ett värde som gör K2 – blocket
mindre. 

Bolag som tas upp i 3 kap. 8§ ÅRL, kommande K2 - bolagen behöver inte specificera ex-
traordinära intäkter och kostnader som uppkommit i annan verksamhet än bolagets nor-
mala i en not. Enligt 4 kap 11§ behöver dessa inte heller i en not ta upp skillnadsbeloppet i
varulagrets verkliga värde och schablonvärdet. Fördelning av nettoomsättning över geogra-
fiska marknader behöver inte heller ske, något som idag tas upp i 5 kap. 6§ ÅRL. I 5 kap.
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16§ ÅRL handlar om uppgiftsskyldighet om latent skatt, något som inte heller behöver
lämnas av K2 – bolagen. Vidrae s borttages skyldigheten för dessa bolag att i sin förvalt-
ningsberättelse lämna upplysningar om förväntad framtida utveckling och om förekomsten
av filialer i utlandet vilket tas upp i  6 kap. 1§ ÅRL. Att K2 – bolagen ej kommer att behöva
fördela nettoomsättningen på geografiska marknader ser vi som mycket positiv vilket även
bekräftas i redovisningsdirektiven. Vidare kan vi även konstatera att det ligger rätt i tiden
med en sådan förändring på grund av den förändring som skett ur en marknadsmässig syn-
punkt senaste åren. Tidigare var det endast stora bolag som kunde rikta sig mot flera geo-
grafiska områden. Med den utveckling som skett i form av IT, teknologisk utveckling och
ökad flexibilitet hos kunderna har lett till en globalisering vilket även har infunnit sig hos
mindre bolag. Det vore orimligt att belasta dessa skyldigheter på mindre bolag som riktar
sig mot flera geografiska marknader men som har begränsade intäkter, balansomslutning
och antal anställda.

I artiklarna 44 och 46 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet medges vissa undantagsmöjlig-
heter. Dessa undantag omfattar bland annat förändringar i anläggningstillgångarnas olika
poster, antalet anställda, ersättningar till ledande befattningshavare samt skyldigheten att
upprätta förvaltningsberättelse. Dessa möjligheter har tidigare inte utnyttjats i Sverige. Bok-
föringsnämnden ansåg vid tillkomsten av ÅRL att det inte finns skäl att nyttja dessa un-
dantag för mindre bolag. Vår bedömning är att BFN gjorde ett korrekt ställningstagande
och att det fortfarande borde finnas anledning att inte göra undantag för dessa
tilläggsupplysningar. De borde vara tillräckligt innehållsrika och viktiga för intressenterna
att samtliga bolag som är skyldiga att upprätta årsredovisning även bör redovisa dessa. 

Ohlson berör redovisning av materiella och immateriella tillgångar som en av de största re-
dovisningsmässiga förändringarna. Skillnaden jämfört med dagens redovisning är att bola-
gen ej kommer att kunna ta upp dessa i balansräkningen. Detta kommer främst att drabba
de bolag som har få anställda och idag högt värderade tillgångar. Exempel på bolag med
stora materiella tillgångar är mindre åkerier. Dessa bolag kommer alltså inte kunna balanse-
ra sina tillgångar med de nya reglerna vilket eventuellt kan komma att påverka deras övriga
poster i balansräkningen. Det kanske mer intressanta är de bolag som har investerat i im-
materiella tillgångar, exempelvis bolag belägna i närheten av universitetsstäder som satsat
finansiella medel i forskning och utbildning. Dessa tillgångar kommer inte att kunna balan-
seras som tidigare vilket skulle kunna få konsekvensen att denna typ av investering minskar.
Vår bedömning är dock att risken för detta är förhållandevis liten, för att inte säga obefint-
lig. 

Vad gäller upprättande av delårsrapport, vilket idag är en lagstadgad uppgiftsskyldighet för
200/1000 – bolag, kommer förändringar att ske i lagtexten. Enligt Prop. 1995/96:10 kom-
mer skyldigheten om att upprätta delårsrapport endast vara lagstadgat för de noterade, K4 -
bolagen. Samma resonemang som med finansieringsanalys kan dock föras här. Det är
lämpligt att i regelverket ej upprätta skyldigheter som styrs av intressenterna. Anledningen
till detta ställningstagande är att kreditgivare, banker m.fl. inte ser till vad som är lagstadgat
utan till vilken information de vill ha från bolagen. Dock gäller här samma som med finan-
sieringsanalysen, det är rimligt att de bolag som ej har intressenter som styr efterfrågan av
delårsrapportering bör givetvis ej dras med skyldigheten att upprätta en. 

Larsson menar att det inte spelar någon praktiskt roll för en majoritet av företagen i och
med att de är en så kallad intresseuppgift. Detta innebär att ett bolag vars intressenter krä-
ver dessa uppgifter fortfarande behöver upprätta dem, trots att de juridiskt sett ej omfattas
av skyldigheten. Vi anser att detta är en bra förändring i och med att det faktiskt finns bolag
som under perioder ej har dessa krav från olika typer av intressenter. Det är inte skäligt att
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belägga uppgiftsskyldigheter av detta slag för dessa företag. Larsson menar även att det
faktum att det idag ej ligger revisionsplikt på upprättande av delårsrapporter ej är något
problem eftersom bankerna ser till bolagets ekonomiska ställning i sin helhet och att delårs-
rapporter fungerar som komplement till tidigare årsbokslut. Vi ifrågasätter till viss del detta
och anser att det kan finnas risker med att ej ha revisionsplikt på delårsrapporter. Efter för-
ändringarna kommer endast K4 – bolagen juridiskt sett omfattas av skyldigheten och för-
slagsvis bör det där åligga revisionsplikt. Eftersom det för bolag som ej är noterade ej
kommer att finnas den juridiska skyldigheten är det inte skäligt att belägga den plikten på
något som ej är stadgat i regelverket. Det faktum att många bolag kommer upprätta dessa
trots att de ej omfattas av skyldigheten gör uppgifterna svåra att kontrollera vilket borde
vara en brist i det kommande regelverket. Ifrågasättandet gäller även dagens regelverk ef-
tersom det inte heller idag finns revisionsplikt på dessa uppgifter. Den självklara risken med
detta är att bolag rent teoretiskt kan upprätta en delårsrapport som ej är 100 procent san-
ningsenlig. Hur vanligt förekommande detta är kan vi ej uttala oss om men att risken finns
ser vi som självklar. Vi anser även att det i lagstiftning bör finnas specificerat vad en finan-
sieringsanalys bör innehålla. Detta finns idag i mindre utsträckning men borde utökas. Ex-
empel på vad som bör ingå anser vi vara för bolaget externa faktorer som påverkat bolagets
ställning och resultat. Detta kan exempelvis gälla faktorer som påverkar räntor och valuta-
kurser.

Ohlson informerade på SRS utbildningsdag om vissa av de konsekvenser som K2 – bola-
gen kommer att få erfara. Delvis minskade valmöjligheteri och ett mer komplett regelverk
kommerinnebära att en vald sed skall tillämpas mer konsekvent. Förändringarna ska ge ett
sammanhållet reglerverk som består av lagtolkning, rekommendationer samt tidigare praxis.
Detta anser vi som ett stort steg framåt i den svenska redovisningen. Färre välmöjligheter
borde ge klarare riktlinjer för bolagen och det kommande reglerverket kommer att kunna
tillämpas i sin helhet. Vidare beskrev Ohlson en redovisningsmässig skillnad i att ingen av-
skrivning får ske för tillgångar i form av mark. Även detta ser vi som ett naturligt steg i och
med rådande rekommendationer. Uppskrivningar har tidigare kunnat göras men föränd-
ringen innebär ett förbud mot det, med undantag från fastigheter. Detta har länge diskute-
rats och är en fullt naturlig lagstiftning som måste ses som rimlig i förhållande till hur det
fungerar i praktiken. Uppskrivningsförbudet kommer även gälla bolagets finansiella till-
gångar. Vad gäller värdering av varulager kommer vissa förändringar att ske. Tidigare har
man kunnat göra en kollektiv värdering eller en värdering post för post. Kollektiv värdering
kommer endast vara tillåten för homogena varugrupper eller då kostnaden för en individu-
ell värdering inte är försvarbar. Effekten av detta blir enligt vår bedömning en bättre och
mer kontrollerad värdering som är betydligt enklare att granska.    

Något som även framkom under SRS utbildningsdag var det intresset som verkar råda an-
gående förändringarna beträffande immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstill-
gångar ska efter förändringarna värderas var och en för sig. Delar i en enhet utgör en an-
läggningstillgång om de var och en är nödvändiga för att enheten ska kunna fungera. Vad
flera av deltagarna blev, till synes upprörda över, var att vissa immateriella tillgångar ej kan
balanseras efter förändringarna. Bolagen kan redovisa utgifter för forsknings- och utveck-
lingsarbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år som immateriell
anläggningstillgång i balansräkningen. Detsamma gäller utgifter som patent, licenser, varu-
märken, samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de till-
gångar som förvärvats och de skulder som övertagits, något som kallas för goodwill. För-
ändringarna gäller egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som inte kommer att
kunna redovisas som något annat än en kostnad trots att ÅRL ger visst utrymme för detta.
På utbildningsdagen spekulerades det en del i detta och konsekvenserna tros inte vara sär
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skilt omfattande. Vår åsikt i denna fråga är att det snarare är positivt än negativt eftersom
flertalet bolag idag felaktigt redovisar dessa typer av egenupparbetade immateriella tillgång-
ar.     

5.4 Förändringarnas innebörd på företagsnivå
Svenska företag kommer att genomgå vissa redovisningsmässiga förändringar under de
kommande åren. Den allmänna kunskapen ute på bolagen är att betrakta som förhållande-
vis låg. Huruvida detta är ett problem eller ej är egentligen en tolkningsfråga. Kunskap och
medvetenhet inom redovisningsområdet har aldrig funnits i hög grad hos den egna bo-
lagsägaren. Nya regler kommer att innebära vissa svårigheter för de som faktiskt kan de
nuvarande reglerna, de ska under kommande åren sätta sig in i förändringens omfattning
och natur vilket alltid är svårt, oavsett vad förändringen gäller. Det är dock viktigt att
komma ihåg att den stora belastningen tar revisions- och redovisningsbyråerna samt eko-
nomiavdelningarna ute på bolagen. Redovisning är och har alltid varit förhållandevis kom-
plext för den egna företagaren och kommer så att förbli. Som Ohlson berör med betoning
är det viktigaste att proffsen, det vill säga de som arbetar med redovisning på daglig basis,
kan sätta sig in i det nya regelverket. Ansvaret för att kunskapen når ut på bolagsnivå kan
knappast läggas på Regeringen och Justitiedepartementet utan snarare på de olika instan-
serna i landet, SRS, BFN, FAR och i viss mån SRF. Dessa instanser utbildar revisorer och
redovisningskonsulter vilka är de som i slutändan bär ansvaret för att sprida kunskapen om
det nya regelverket. Expertrespondenterna är helt eniga om att konsekvenserna av föränd-
ringarna inte blir speciellt stora. Visserligen kommer en del företag drabbas hårdare än
andra men överlag kommer effekterna att vara positiva. Efter att tagit del av respondenter-
nas svar kan vi konstatera att kunnandet avseende redovisning är relativt lågt på bolagsnivå.
De bolag som har egna ekonomiavdelningar eller ekonomiansvariga ingår givetvis inte i
denna bedömning.  

Det rimliga borde egentligen vara att bestämma gränsvärdet till en nivå som ligger mitt
emellan de två nuvarande värdena. Anledningen till att så ej är faller är att det nya värdet är
konstruerat på ett annorlunda sätt där det bland annat tas hänsyn till intäkterna. Vid dagens
regler hamnar ett bolag ovanför gränsvärdet så snart det överskrider ett av delvärdena. Det
nya gränsvärdet innebär att bolag tillåts överskrida ett av delvärdena utan att de hamna
ovanför gränsen. Ett gränsvärde som utformas efter 50/25/50 innebär att andelen ”större”
bolag kommer minska från ca 4 % till 3 %. Detta innebär att totalt sett, kommer det nya
gränsvärdet leda till att färre bolag ska iaktta de redovisningsregler som idag är tänkta för
medelstora och stora bolag. Detta ska givetvis ses som ett steg i rätt riktning, det är inte
rimligt att svenska bolag ska belastas med skyldigheter som ej motsvarar de skyldigheter
bolag i jämförbara länder belastas med. 

En intressant parameter i det hela är att kraven för att använda sig att en auktoriserad revi-
sor vid revisionen kommer att minska. Idag ska de bolag som överskrider 200/1000 – vär-
det samt noterade bolag använda sig att auktoriserad revisor men efter förändringarna är
det endast K4- bolag, det vill säga noterade bolag som bär den skyldigheten. Trots detta har
vare sig SRS eller FAR, vilka är intresseorganisationer för revisorer i Sverige, haft något att
invända mot förslaget. Vår tolkning av detta är att det finns en generellt positiv uppfattning
om förslaget. De allra flesta är överens om att ett gemensamt gränsvärde kommer att inne-
bära rättvisare regler och framförallt kommer förändringarna i ÅRL innebära ett samman-
hållet reglerverk. Ser man till intresseorganisationernas medlemmar skulle man kunna tro
att de ställer sig negativa till förändringarna i och med att innebörden blir att efterfrågan på
auktoriserade revisorer blir mindre. Detta har vi dock ej fått bekräftat, vare sig i remissin
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stansernas uttalande i lagrådsremissen eller hos respondenterna, vilka är representativa för
organisationerna. Detta är inget som tagits upp vid intervjuerna men vår bedömning är att
de ställer sig mycket positiva till förändringarna och att detta överväger det faktum att en
minskad efterfrågan kommer uppstå.

5.5 Det pågående arbetet
Mycket har skett för att få till stånd en jämförbar redovisningsstandard inom EU:s med-
lemsländer. Justitiedepartementets promemoria kom redan hösten 2004 och sedan dess har
såväl en lagrådsremiss som en proposition lagts fram. Dessa berör mycket mer än just
gränsvärdets nya utformning men det skulle ändå kunna ses som en central del i förslaget i
och med att flertalet regler kretsar kring gränsvärdet och skyldigheterna bestäms utifrån vil-
ken bolagsstorlek varje bolag har. Vidare kan sägas att problemet inte bara ligger i Sverige
utan även på internationell nivå. Kulturella skillnader påverkar många olika delar i samhäl-
let, liksom redovisningen. Varje land har en historisk bakgrund vad gäller sin redovisning
och syftet med den. Detta medför att införandet av internationell redovisningsstandard blir
komplext. 

Regelverket är i dag inte fastslaget men allt talar för att det som tas upp i Prop.
2005/06:116. kommer att fastställas i lagtext. SRS har informerat om att reglerna för K1
samt K2 – bolagen kommer träda ikraft från och med 1 januari 2007. Vilket innebär att
reglerna gäller för dem som påbörjar sina räkenskapsår från 1 januari 2007 och framåt. För
K3 och K4 – bolagen träder reglerna i kraft från och med 1 januari 2010 på samma sätt
med räkenskapsårets start. Förslag finns dock om att K3 – bolaget under en övergångspe-
riod ska kunna välja regelverk. När detta ska inträffa är ännu osäkert. 
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6 Resultatredovisning
Nedan presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till samt besvarar de frågor som återges i problemdis-
kussionen och syftet. Efter det följer en allmän diskussion kring studien vilket följs upp av kritik till eget
arbete.

6.1 Slutsatser
• Harmoniseringen av redovisningsreglerna inom EU ser samtliga respondenter

som positivt. Vi är av uppfattningen att detta är ett steg i rätt riktning mot friare
konkurrens inom unionen. Det är högst rimligt att svenska bolag ska kunna
konkurrera på samma villkor med liknande bolag i jämförbara länder. De för-
enklade redovisningsreglerna för små och medelstora bolag kommer att göra
jämförelser inom EU enklare eftersom det svenska regelverket nu ligger närmre
EU:s riktlinjer. Vidare anser vi det till viss del vara positivt att redovisningsreg-
lerna innebär förhållandevis omfattande skyldigheter i en internationell jämförel-
se då detta sannolikt bör öka trovärdigheten hos internationella intressenter.  

• Nuvarande två gränsvärden utgörs av vardera två delvärden. Det första gräns-
värdet, 10/24 (10 anställda/24 miljoner kronor i nettotillgångar) samt 200/1000
(200 anställda/1000 prisbasbelopp). Dessa gränsvärden skall ersättas med ett
gemensamt, 50/25/50 (50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning, 50
miljoner kronor i intäkter). Övergången till de nya reglerna kommer att innebära
att de redovisningsmässiga skyldigheterna blir mer anpassade till bolagens stor-
lek. Det kommer fortfarande att finnas bolag vars skyldigheter inte motsvarar
omfattningen av verksamheten. Lösningen på detta anses vara dels att införa en
tröghetströskel som innebär att ett bolag kan överskrida flera delvärden under
ett räkenskapsår utan att hamna ovan gränsvärdet om bolaget ej överskrider de-
samma under följande räkenskapsår och dels att ett bolag får överskrida ett av
delvärden utan att för den skull hamna ovan gränsvärdet. Detta är i enlighet med
vad som sägs i EU – direktiven vilket tillämpas i de flesta länder inom unionen. 

• En av respondenterna riktade kritik mot att K2 – blocket kommer blir allt för
stor och innefattar bolag med stora skillnader i omfattning av verksamhet och
föreslog en höljning av K1 samt att även aktiebolag skulle inkluderas. Vi in-
stämmer till viss del med detta men anser inte föreslagna lösning som användbar
i och med att dessa verksamheter är i sådan ringa omfattning att bolagsformen
AB ej kan anses lämplig. Vi föreslår istället att gränsen för K1 höjs till fem mil-
joner kronor istället för nuvarande tre samt ej inkluderar aktiebolag. Konsekven-
sen av detta skulle troligen bli att fler startar alternativa bolagsformer och där-
igenom undgår medföljande skyldigheter. Detta skulle innebära att skillnaderna
mellan de minsta och de största bolagen i K2 – blocket blir mindre. Vi anser
detta vara ett lämpligare sätt att åtgärda de eventuella skillnaderna som kan upp-
stå i K2 – blocket.

• Uppgiftsskyldighet i form av upprättande av delårsrapporter samt finansierings-
analys är idag lagstadgat för de bolag som överskrider 200/1000 – värdet. Enligt
Prop. 2005/06:116 kommer denna skyldighet endast vara lagstadgad för K4 –
bolagen vilket enligt vår mening innebär att övervägande bör ske av att lagstadga
revisionsplikt på dessa uppgiftsskyldigheter. Vi ser det som positivt att skyldig
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heten tas bort för K3 – bolagen eftersom det är en intresseuppgift vars upp-
rättande i praktiken helt styrs av respektive bolags intressenter. Det är inte rim-
ligt att ett bolag ska åläggas denna typ av skyldighet om intressenterna ej efter-
frågar det. Det faktum att det idag ej ligger revisionsplikt på delårsrapportering
är ytterliggare ett skäl till att vi anser förslaget att ta bort uppgiftsskyldigheten
som positiv. 

• Redovisningsreglerna kommer till viss del bli enklare för de bolag som har en
komplicerad redovisning genom till exempel balanserade kostnader, restvärdeav-
skrivning eller uppskjutna skatter. För dessa kommer K2 – reglerna innebära
förenklade redovisningsprinciper gällande dessa poster. En annan redovisnings-
mässig konsekvens är att varulagret ska värderas som post för post och inte kol-
lektivt. Undantag kan göras då kostnaden för en individuell värdering ej är för-
svarbar. Detta kommer att resultera i att granskningen av revisorn kan göras på
säkrare grunder.    

• I Prop. 2005/06:116 föreslås att egenupparbetade immateriella tillgångar ej skall
kunna tas upp i balansräkningen utan istället skall redovisas som en kostnad.
Detta är enligt vår mening ej vanligt förekommande och effekten kommer snara-
re att bli positiv än negativ i och med att det idag till viss del förekommer felak-
tigheter i redovisningen angående dessa typer av tillgångar. 

• Samtliga respondenter är överens om att kunskapen om de nya reglerna är låg
ute på bolagen. Dock ses detta inte som ett problem eftersom kunskapsnivån
generellt sett är låg även beträffande de regler som gäller idag. Enligt vår mening
ligger ansvaret snarare hos organisationer som FAR, BFN, SRS och SRF som i
sin tur har som uppgift att informera revisions- och redovisningsbyråerna om
förändringarna. Det viktigaste är, som vi ser det, att de som arbetar med princi-
perna på daglig basis är införstådda med vilket regelverk som skall följas.

• Efterfrågan på auktoriserade revisorer kommer till viss del att minska i och med
det nya gränsvärdet. Detta har i större utsträckning ej påverkat inställningen hos
organisationer som FAR och SRS, även om SRS ansåg att utformningen borde
se annorlunda ut i form av ett högre delvärde för antal anställda. Vi ser inte den
minskade efterfrågan som något negativt utan snarare som positivt i och med att
de formella kraven blir lägre samtidigt som det ställer högre krav revisorns ar-
bete. 

6.2 Avslutande diskussion
I inledningsfasen av uppsatsarbetet var vi inställda på att få fram flertalet tydliga och kon-
kreta redovisningsexempel som efter förändringarna skulle träda i kraft. Första steget i vår
studie var att studera Justitiedepartementets promemoria angående förenklade redovis-
ningsregler mm. Promemorian är förhållandevis omfattande och gav oss heltäckande in-
formation om de föreslagna förändringarna i Årsredovisningslagen. Trots att detta tog  lång
tid ansåg vi det som nödvändigt i och med att informationen gav oss den kunskap vi be-
hövde för att kunna hantera detta komplexa ämnesområde. Vid arbetets start var vår avsikt
att enbart fokusera på redovisningsmässiga konsekvenser för de bolag som idag är klassifi-
cerade som medelstora men som efter förändringarna kommer klassificeras som K3 – bo-
lag. Vi insåg dock ganska omgående att upplägget bör vara något mer omfattande, dels för
att skapa en egen helhetsförståelse för förändringarnas bakomliggande orsaker samt dels
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för att ge läsaren en bättre insikt i ämnet. Därför valde vi att belysa harmoniseringen av den
svenska redovisningsstandarden och de generella konsekvenserna vilka i sig har blivit något
av en grundläggande del i uppsatsarbetet.

Litteraturen i ämnet är högst begränsad i och med att förändringarna ej trätt i kraft ännu.
Den litteratur vi använt oss av tar närmast upp bakgrundsinformation om redovisning vil-
ket har gjort att vår litteraturstudie till stor del baseras på lagar och material från regering
och riksdag. I det empiriska avsnittet behandlar vi lagrådsremissen som tar upp förenklade
redovisningsregler mm vilket i analysen mynnar ut i meningsfulla paralleller.

Harmoniseringen till EU – direktiven ser samtliga respondenter och vi själva som positiva i
och med att det ökar möjligheterna för svenska bolag att konkurrera på samma villkor med
liknande bolag i jämförbara länder. Vi anser dock att det finns positiva aspekter med att det
svenska regelverket ställer höga krav på redovisningen då detta enligt vår mening bör inne-
bära att trovärdigheten för de svenska bolagen är hög hos internationella intressenter. 

I promemorian anges delvärdena i det föreslagna gränsvärdet som 50 anställda, 25 miljoner
kronor i nettotillgångar samt 50 miljoner kronor i nettoomsättning. Dessa värden behand-
lades i lagrådsremissen och efter det att remissinstanserna gjort sina åsikter hörda ändrades
delvärdena till 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning samt 50 miljoner kronor
i totala intäkter. Detta har medfört att olika uppgifter förekommer i uppsatsen. 

Våra förväntningar på respondenternas svar var höga i och med att vi valde att använda oss
av så kallade expertintervjuer. Våra respondenter representeras bland annat av personer
som är att betrakta som de främsta inom detta ämne vilket har föranlett att vi lägger mycket
stor vikt vid deras svar. Vidare har vi även använt våra egna erfarenheter och kunskaper
och applicerat dessa på den empiriska studien för att sedan behandla materialet i analysav-
sittet. I och med vår arbetserfarenhet i branschen har vi kunnat ge exempel i analysavsnit-
tet, något som inte varit möjligt utan förkunskaper.   

Slutligen vill vi påpeka att arbetet med att harmonisera redovisningen tagit ett stort steg
framåt. Syftet med harmoniseringen är att öka jämförbarheten mellan bolag inom EU samt
få till stånd en effektiv kapitalmarknad. Frågan kvarstår dock om harmoniseringen sker fullt
ut eftersom det är upp till varje medlemsstat att besluta om en ökat tillämpning av
IAS/IFRS. Om resultatet av detta blir att redovisningen inte fullt ut blir jämförbar, går det
då att upprätta en effektiv kapitalmarknad?    

6.3 Kritik till eget arbete
I och med ämnets komplexitet och höga omfattning tog det förhållandevis lång tid innan
empiri- och analysarbetet sattes igång. Vidare är den empiriska studien till viss del baserad
på fyra stycken expertintevjuer vars svar lagts stor vikt vid i analysavsnittet. Vad vi inte
hade med i beräkningarna var att dessa respondenter har väldigt mycket att göra under
denna tidsperiod vilket automatisk medför risken att engagemanget ej är 100 procentigt.

Vi är även medvetna om risken med att slutsatserna präglas något av vår positiva inställning
till internationalisering som vi delvis erhållit genom vår arbetslivserfarenhet. I och med vår
höga medvetenhet om risken har vi i största möjliga mån försökt undvika detta. 
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7 Förslag till vidare studier
• Då propositionen fortfarande ej trätt i laga kraft är det högst sannolikt att tro att

den gör så inom en snar framtid. När detta så inträffar anser vi det intressant att
följa utfallet av dessa förändringar, framförallt för K2 – bolagen.

• Efterfrågan på auktoriserade revisorer kommer i och med förändringarna att mins-
ka. Vilka konsekvenser får detta för BFN, FAR, SRS samt för den egna revisorns
vidare arbete?

• Delårsrapportering kommer efter förändringarna endast vara en lagstadgad upp-
giftsskyldighet för K4 – bolagen. Hur påverkar detta K3 – bolagen ur ett kapitalan-
skaffningsperspektiv? Vilken påverkan har det faktum att det ej ligger revisionsplikt
på delårsrapporter på trovärdigheten av desamma?

• Expertintervjuerna har bland annat resulterat i att vi belyst huruvida aktiebolag är
en lämplig bolagsform för mindre bolag i vissa branscher eller ej. Finns det anled-
ning att uppmana småföretagare till att välja alternativa bolagsformer och därige-
nom undvika komplicerade redovisningsregler, revisionsarvoden med mera? 

  

http://www.bfn.se/
http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Foretagstjanster_Bolagsarenden
http://www.fsb.se/sst/www/inf/out/fil/0,,301128,00.pdf
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Bilaga 1
Frågor vid intervjuer med Ohlson, Lander samt Sandberg.

Vad anser du om att den svenska lagstiftningen harmoniseras med EU´s standard?

Enligt din mening, vilka är de avgörande fördelarna och nackdelarna med dagens kategori-

indelning för svenska bolag?

Tror du svenska bolag kommer stöta på problem med de nya reglerna? I så fall; vilka?

Vilken är den största skillnaden för de bolag som idag klassificeras som medelstora men

som efter förändringen hamnar under benämningen K2 – bolag? 

Anser du att de nya reglerna gör det lättare eller svårare för K2 bolagarna?

Vilken grad av medvetenhet finns hos bolagen om förändringarna
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Bilaga 2
Frågor vid intervju med Larsson.

Hur ser banken på gränsvärdets påverkan på skyldigheter som upprättande av delårsrapport
samt finansieringsanalys?

Vilka konsekvenser tror du att det kommer få för ert arbete gentemot bolagen?

Ser du några uppenbara fördelar/nackdelar med förändringen?
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