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1. Inledning 

1.1 Bakgrund   

Från och med den 1 januari 2005 ska noterade bolag som upprättar koncernredovisning följa 

de internationella reglerna ” International Financial Reporting Standards”  (IFRS) och 

” International Accounting Standards”  (IAS) istället för de svenska reglerna och 

rekommendationerna. De icke noterade bolagen får välja vilket av dessa regelverk de vill 

tillämpa.1 

 

De internationella reglerna upprättas av International Accounting Standards Board (IASB) 

som är en självständig enhet under moderenheten International Accounting Standards 

Committee (IASC). IASB har idag ansvar för att verka för en internationell harmonisering av 

redovisningsprinciper mellan världens länder så att årsredovisningar ska vara jämförbara 

världen över. Nya redovisningsstandars som ges ut benäms ” IFRS”. Dessa är efterträdare till 

de tidigare reglerna IAS som arbetats fram av moderenheten IASC.2 

 

 De svenska reglerna omfattas av Årsredovisningslagen (ÅRL), Aktiebolagslagen (ABL) och 

rekommendationer skrivna av Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden (BFN) och Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR). Redovisningsrådet har sedan 1989 utformat 

rekommendationer och försöker följa IASB:s fotspår. Idag finns skillnader mellan de 

internationella och de svenska reglerna. 3 Frågan om de icke noterade bolagen ska välja att 

tillämpa de svenska eller de internationella reglerna blir en viktig fråga att ta ställning till.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Icke noterade bolag får idag välja om de ska tillämpa de nya internationella reglerna eller om 

de ska fortsätta att följa Redovisningsrådets rekommendationer (RR). Det svenska 

näringslivet är internationellt, då stor del av försäljningen sker till utlandet. Många svenska 

bolag är idag delvis eller helt uppköpta av utländska placerare. EU-medlemskapet har 

dessutom underlättat passagen för varor mellan länder. Alla länder har sina regler och 

rekommendationer för redovisning. Detta medför stora problem då det är svårt att jämföra 

bolagens årsredovisningar. IASB har fått den stora uppgiften att harmonisera världens länders 

                                                 
1 http://www.redovsiningsradet.se/redo-verksam.html 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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olika redovisningsprinciper. Enhetliga redovisningsprinciper skulle medföra att det blir lättare 

att jämföra bolagen oavsett vilket land de är skrivna i. Mellan länder jämförbara 

årsredovisningar borde ligga i såväl investerares, leverantörers som kunders intresse. 

Skillnader finns mellan de svenska och de internationella regelverken. Det är dock inte helt 

klart vilken påverkan dessa får på de icke noterade bolagens resultat- och balansräkning. 

 

De internationella reglerna är anpassade för noterade bolag som upprättar koncernredovisning 

oavsett vilket land de befinner sig i. Reglerna är upprättade för att alla länders 

redovisningsprinciper ska överensstämma samt underlätta för utländska placerare att förstå 

redovisningen. Är IFRS även anpassade för icke noterade bolag som skiljer sig åt från 

noterade bolag som upprättar koncernredovisning? Många mindre icke noterade bolag 

bedriver sin verksamhet endast nationellt. Är även de i behov av att vara så internationella?  

Det kanske inte har någon större betydelse för dessa om de fortsätter följa de nationella 

reglerna. Skulle Redovisningsrådet därmed behöva utforma nya rekommendationer som är 

speciellt anpassade för icke noterade bolag? 

 

Ett regelverk är ofta väl inarbetat hos personalen i ett bolag och de är medvetna om hur de 

gamla reglerna ska tillämpas. Införandet av nya regler leder till nya rutiner. Kan det få stora 

konsekvenser för verksamheten att börja tillämpa nya reglerna för ett icke noterat bolag? 

Kräver det mycket omarbetning av tidigare rutiner för att ställa om till nya regler och är detta 

ett problem för ett icke noterad bolag?  

 

Vi tror att detta är ett viktigt område för icke noterade bolag att känna till. Många bolag 

känner kanske inte till skillnaden mellan regelverken och hur de påverkas beroende på vilket 

de tillämpar.  

 

1.3 Frågeställning  

Hur skiljer sig det internationella regelverket IAS/IFRS och RR från varandra? Hur påverkas 

de icke noterade bolagens resultat- och balansräkning beroende på vilket regelverk de 

tillämpar? 
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1.4 Syfte            

Syftet med studien är att undersöka hur de internationella reglerna IAS/IFRS och RR skiljer 

sig ifrån varandra samt hur valet av regelverk påverkar ett icke noterat bolags resultat- och 

balansräkning. 

1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till RR och de internationella reglerna IAS och IFRS 1 eftersom vi 

ser detta som hanterbart. Därmed kommer inte hänsyn tas till Bokföringsnämndens 

rekommendationer och andra specifika svenska lagar.  Fokus kommer att ligga på de icke 

noterade bolagen, då de inte har bestämda regler att följa utan får välja vilka regler de 

tillämpar. Koncernredovisning ingår inte i denna studie. Genomgången av RR och IAS/IFRS 

presenteras i en resultat- och balansräkning för att ge en överskådlig bild av de skillnader som 

finns. I jämförelsen mellan regelverken har huvudreglerna beaktats och inte undantagen. Vi 

kommer att tillämpa de värderingsprinciper som medför så stora skillnader som möjligt 

mellan RR och IAS, därmed kommer extremfallen av dessa regelverk att påvisas. Bara de 

poster som finns i Redovisningsrådet och IAS kommer att tas med i resultat- och 

balansräkningen. Övriga kommer att uteslutas då de inte är inom ramen för detta arbete.  
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2. Metod       
 

För att besvara vår frågeställning kommer en jämförelse av vad som står angivet i respektive 

regelverk genomföras. Efter varje teoriavsnitt om respektive regel sammanfattas en jämförelse 

mellan de olika regelverken. För att åskådliggöra hur regelverken påverkar bolagens resultat- 

och balansräkning kommer vi att upprätta ett fiktivt praktikfall. 

 

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt  

Vårt tillvägagångssätt liknar mest det abduktiva synsättet. Abduktion kan beskrivas som en 

kombination av induktion och deduktion. Utgångspunkten är empiriska fakta, men även teorin 

bearbetas och förfinas under studiens gång för att sedan kunna tillämpas som inspiration i 

analysen. Det abduktiva tillvägagångssättet tillämpas ofta vid fallstudier där fokus ligger på 

att finna underliggande mönster och att skapa förståelse.4 Vi kommer att utgå från svenska 

och internationella regler för att försöka skapa förståelse för hur regelverken påverkar icke 

noterade bolags resultat- och balansräkningar.  

 

Om vi utgått från ett deduktivt synsätt hade vi skapat en hypotes som vi sedan testat i teorin. 

Denna hade till exempel kunnat vara: ” IAS påverkar icke noterade bolag på ett negativt sätt 

eftersom reglerna är mer komplicerade än det svenska regelsystemet.”  Denna hypotes hade vi 

sedan kunnat testa genom att besöka olika bolag och undersöka om den stämde. Hade vi 

däremot utgått från ett induktivt synsätt hade vi utifrån empirin skapat en teori.5  Här hade vi 

kunnat besöka många icke noterade bolag för att se om IAS påverkade dem på ett negativt 

sätt. Kom vi fram till att de gjorde det hade vi kunnat skapa en teori om hur detta hade kunnat 

förändras.  

 

Metoden i denna studie utgår från den förklarande inriktningen och kommer att fokuseras på 

att förklara hur och varför bolagens balans och resultaträkning påverkas beroende på vilket 

regelverk de tillämpar. Genom att jämföra de olika reglerna blir vi medvetna om orsaken till 

att redovisningen ser olika ut. Verkansambandet framkommer och visas då vi upprättar en 

resultat- och balansräkning.6  

                                                 
4 Alvesson, M. Sköldberg, K., Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund, 
Studentlitteratur, 1994. 
5 Saunders, M. Lewis, P. Thornhill, A., Research Methods for business students, Prentice Hall, Tredje upplagan, 
2003. Lindell, P., Örebro universitet, Företagsekonomi B, utredningsmetodik, föreläsning 2, 2005-08-31.  
6 Saunders, M. m.fl., Research Methods for business students, Prentice Hall, Tredje upplagan, 2003. 
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En explorativ inriktning är mer utforskande, där det undersöks vad som händer i bolagen på 

grund av de olika reglerna. Genom detta kan man sedan söka insikt med hjälp av praktikfallet 

och se vad som verkligen händer i praktiken. Hade vi istället velat beskriva ämnet i fråga 

skulle vi ha använt oss av den deskriptiva inriktningen där vi tagit fram redan befintlig fakta 

om ämnet som sedan utvecklats för att dra egna slutsatser.7  

 

2.2 Undersökningsansats  

Vi har valt att genomföra en fallstudie då vi vill erhålla en fördjupad kunskap inom ett 

område. En fallstudie genomförs främst för att utveckla detaljerad och fördjupad kunskap 

inom ett område där ett eller ett fåtal relaterade fall studerats. Fallstudien följer ett 

händelseförlopp som berör tre tidsdimensioner: förfluten tid, nutid och framtid. Studien 

innehåller ett praktikfall som kan leda till ny kunskap om eventuella skillnader mellan 

regelverken. Sättet att samla in data till en fallstudie kan variera, men i detta arbete kommer 

främst regelverken studeras. 8 

 

De två vanligaste undersökningsansatserna är fallstudier och surveyundersökningar. En 

surveyundersökning hade i huvudsak inneburit att ställa frågor till en stor mängd icke 

noterade bolag genom intervjuer eller enkäter. I och med detta samlas en stor mängd data in 

som sedan hade kunnat analyseras. Informationen kunde sedan ha legat till grund för 

generaliseringar inom ämnet.9 Då vårt mål med studien är att skapa en djupare förståelse var 

det mer lämpligt att genomföra en fallstudie. 

  

2.3 Kvalitativ metod 

Vid planering av forskningsstudier är det viktigt att reflektera över vilken insamlig av 

information som är väsentlig för projektet då all forskning värderas mot de använda 

metodernas kvalitet.10 I denna uppsats kommer en kvalitativ metod tillämpats för att analysera 

och jämföra regelverken och på så sätt skapa en djupare förståelse om detta fall. Om syftet 

                                                 
7 Lindell, P., Örebro universitet, Företagsekonomi B, utredningsmetodik, föreläsning 2, 2005-08-31. Saunders, 
M. m.fl., Research Methods for business students, Prentice Hall, Tredje upplagan, 2003. 
8 Saunders, M. m.fl., Research Methods for business students, Prentice Hall, Tredje upplagan, 2003. 
9 Ibid. 
10 Olsson, H. Sörensen, S., Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Liber, Första upplagan, 
2001. 
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med uppsatsen däremot hade varit att generalisera hade en kvantitativ metod varit mer 

lämplig.  

 

2.4 Datainsamling  

För att skapa en djupare kunskap om IFRS och IAS studerades litteratur som var utgiven i 

samband med att de nya reglerna trädde i kraft, samt uppsatser inom redovisning med nära 

anknytning till ämnet. Större delen av datainsamlingen bygger på studier av IAS, IFRS och 

RR:s regelverk och en strukturerad jämförelse mellan dessa.  

 

Denna uppsats baseras på sekundärdata, det vill säga data som sedan tidigare är insamlad av 

någon annan. Genom att enbart studera och samla in sekundärdata kan omgivningen studeras 

utan att påverkas. Sekundärdata finns dokumenterat på många olika sätt, till exempel böcker, 

artiklar eller tidigare gjorda undersökningar. Lagar och rekommendationer är också en form 

av sekundärdata. Nackdelen med att använda sig av sekundärdata är att den som tog fram 

materialet från början har haft ett annat syfte, men detta återkommer vi till i källkritiken.11  

2.5 Att säkerställa kvaliteten 

För att säkerställa kvaliteten på en studie brukar två olika mått användas: reliabilitet och 

validitet. Det första måttet, reliabilitet, handlar om tillförlitlighet och att vara säker på att inte 

slumpen spelat in. Vid fullständig reliabilitet skulle det vara möjligt att genomföra studien en 

gång till och vid det senare tillfället få samma resultat som vid det första. Validiteten kan 

beskrivas som giltigheten i undersökningen, hur väl resultatet stämmer överens med 

verkligheten och har man mätt des som skulle mätas.12  

 

För att det ska vara möjligt att uppnå samma resultat igen är det viktigt att beskriva 

tillvägagångssättet. Vi har noga beskrivit vårt tillvägagångssätt genom hela studien samt varit 

noga med att ange våra källor. Då vi enbart har använt oss av sekundärdata är det även lättare 

för läsaren att få fram vilket material vi använt oss av. I och med detta kommer vi ifrån 

problemet som uppstår vid insamling av primärdata genom intervjuer då det är helt omöjligt 

att få exakt samma resultat vid ett nytt undersökningstillfälle. Genom att uppfylla dessa 

punkter ges läsaren alla möjligheter att genomföra vår undersökning på nytt.  

                                                 
11 Saunders, M. m.fl., Research Methods for business students, Prentice Hall, Tredje upplagan, 2003. 
12 Ibid. 
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Säkerställandet av validiteten kan i vårt fall få vissa komplikationer eftersom vi har använt oss 

av sekundärdata vilket medför att resultatet kanske inte speglar verkligheten fullt ut. Detta 

medför att validiteten drabbas negativt och på så sätt minskar uppsatsens trovärdighet. Vi har 

huvudsakligen använt oss av lagar och rekommendationer vilket medför att materialet går att 

fastställa oavsett vad det är avsett för. Då dessa stämmer överens med litteraturen vi använt 

oss av stärker det validiteten.13 Fördelen med att vi huvudsakligen utgått från lagar och 

rekommendationer är att materialet ska vara fritt från värderingar och mer tillförlitligt vilket 

förbättrar studiens validitet och reliabilitet.14 

 

2.6 Källkr itik  

Litteraturen som vi använt oss av är utgiven i samband med att de nya redovisningsreglerna 

trädde i kraft år 2005. Detta innebär att de är ett år gamla, men fortfarande aktuella inom vårt 

valda område. Huvudsakligen har två böcker använts, Christer Westermarks: EU:s 

redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS och Arne Fagerströms: Internationella 

Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv. Dessa två böcker var den senast 

uppdaterade litteraturen som fanns att tillgå inom detta område. Vi har även sökt efter 

vetenskapliga artiklar, dock utan resultat. Vi anser att dessa författare är trovärdiga och 

kunniga inom detta område. Christer Westermark har skrivit många böcker inom området 

företagsekonomi och har många års praktisk erfarenhet av revision och redovisning. Han 

forskar även inom ämnet företagsekonomi.15 Arne Fagerström har arbetat många år med 

revision och ekonomi. Han har även varit lektor på bland annat Göteborgs handelshögskola. 

Han är dessutom doktorand i företagsekonomi vid Åbo Akademi.16 Christer Westermarks bok 

baseras främst på lagar medan Arne Fagerström har skrivit om regelverken med egna ord. 

Detta medför att Fagerströms bok kan innehålla värderingar och egna åsikter samt att han har 

valt att fokusera på de punkter som han anser är viktigast. Genom att använda Westermarks 

bok som komplement kan vi jämföra vad som verkligen står i lagen och vad som är 

Fagerströms egna tankar.  

 

                                                 
13 Saunders, M. m.fl., Research Methods for business students, Prentice Hall, Tredje upplagan, 2003. 
14 Ibid. 
15 http://westinfo.nu/ 
16 http://www.abo.fi/press/svenska/disputationer/2002_10_18_af.html 
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Studien baseras på sekundärdata vilket bidrar till att det kan finnas tolkningar och värderingar 

från tidigare författare i det insamlade materialet. Större delen av det insamlade materialet är 

lagar och rekommendationer vilka ska ha en objektiv framställning. Fördelen med att använda 

sekundärdata är att det är mindre resurskrävande och mer lättåtkomligt. 

 

Ett befintligt bolags redovisning kunde ha använts för att visa skillnaderna i ett fall från 

verkligheten. För att visa på de extremfall som kan uppstå upprättas ett fiktivt praktikfall där 

de största skillnaderna kan förtydligas i bolagens resultat- och balansräkning. Detta kan ha 

bidragit till att vissa punkter har blivit mer förstärkta än andra, men på detta sätt framkommer 

skillnaderna mer tydligt. Praktikfallet blir i viss mån inte verklighetsbaserat eftersom det inte 

behöver skilja sig så mycket åt hos existerande bolag som byter regelverk. Det är därför inte 

möjligt att generalisera utifrån denna studie.  

 

Undersökningen kunde även ha baserats på enkäter och på detta sätt hade vi kunnat samla in 

en stor mängd data och sedan dragit generella slutsatser hur icke noterade bolags resultat- och 

balansräkningar påverkas. Syftet med studien var inte att generalisera och därför ansågs det 

vara mer lämpligt att visa på hur reglerna påverkar ett icke noterat bolags resultat- och 

balansräkning genom att utföra en fallstudie. 

 

Det fiktiva praktikfallet upprättades med hjälp av ett annat praktikfall som vi använt oss av på 

en tidigare kurs. Vi skapade däremot egna siffror och poster för att de skulle passa just vår 

studie.
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3. Redovisningsrådet och International Accounting Standards Board 

3.1 Redovisningsrådet  

Redovisningsrådet bildades 1989 och har utvecklat god redovisningssed fram till 1998 då 

Föreningen bildades och tog över rådets utvecklande av seder17. Det är Föreningens uppgift 

att främja utvecklingen av god redovisningssed. Föreningen består av: FAR, Svenskt 

Näringsliv, Sveriges Försäkringsförbund, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska 

Bankföreningen och Stockholmsbörsen.18  

 

Rekommendationerna som Redovisningsrådet skriver utformas så de har koppling till IASB:s 

regler. De ska inte avvika från IFRS och IAS om inte svensk lag motsäger detta eller om 

andra starka skäl föreligger.19  

 

Redovisningsrådet har skrivit 32 rekommendationer, varav de tre sista trädde ikraft den 1 

januari 2005. Rekommendation RR1-RR29 är särskilt anpassade för aktiebolag eller för bolag 

som på grund av sin storlek har annan betydelse. De tre sista, RR30-RR32, är kompletterande 

rekommendationer för koncerner och juridiska personer.20   

 

Syftet med rekommendationerna är att årsredovisningen ska upprättas enligt god 

redovisningssed och på ett överskådligt sätt. Den ska även ge en rättvisande bild av bolagets 

resultat.21  

”Rådets rekommendationer syftar till att bidra till 

- att enhetliga redovisningsprinciper tillämpas för transaktioner och händelser av likartat 

slag, 

- att sådana upplysningar lämnas som är av betydelse för dem som fattar beslut på basis 

av företagens finansiella rapporter samt 

- att företagens finansiella rapportering håller en kvalitativt hög nivå som tillgodoser 

även den internationella kapitalmarknadens krav.”  22 

                                                 
17 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html 
18 FARs samlingsvolym 2006 Del 1. 
19 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html 
20 ibid 
21 FARs, samlingsvolym 2006 Del 1. 
22 Ibid. sid. 1405 
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Bild 1. En övergripande bild av hur Föreningen grenar Bild 2. Rådets närmaste kontakter.   Källa: 
ut sig och vilket förhållande RR har till föreningen.  http://www.redovisningsradet.se/redovis.html 
 Källa: http://www.redovisningsradet.se                            
 

3.2 International Accounting Standards Board (IASB) 
 

” IASBs uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper 

som används i olika länder världen över.” 23 IASB är en självständig enhet under 

moderenheten International Accounting Standards Committee (IASC) och har sitt säte i 

London. De utformar internationell redovisningsstandards som benämns IFRS.24 Innan IASB 

tog över utvecklingen av standards av IASC hade de redan framtagit ett antal vid namn IAS.25  

 

Eftersom det svenska näringslivet till stor del är internationellt i både försäljning och ägande 

bör redovisningen därför utformas på ett internationellt sätt. Svenska börsnoterade bolag ska 

från och med den 1 januari 2005 vid upprättande av koncernredovisning, tillämpa 

internationella rekommendationer. De ska då tillämpa IFRS och IAS.26 

                           
 
Bild 3. Här ser man hur IFRS tillämpas världen över. Det röda visar var IFRS tillämpas, det orange visar var man 
nästan helt tillämpar IFRS och det gula visar var man håller på att anpassa sig till IFRS. Källa: 
http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/IFRS+Around+the+World.htm 

                                                 
23 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html , stycke: 3 mening: 9 
24 http://www.iasb.org/About+Us/About+Us.htm 
25 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html 
26 Ibid. 



 13 

4. Pr inciper  
 

I RR och IAS finns det angivet vad olika värderings- och redovisningsprinciper har för 

innebörd. Principerna är lika för de båda regelverkena men det är olika hur stor fokus som 

läggs på dem. Denna studie kommer inte att beröra samtliga, men nedan följer en 

sammanfattning av de principer som används i fallstudien.  

 

4.1 Värder ingspr inciper  
 

Anskaffningsvärde 

”Anskaffningsvärdet är vad som betalts, eller det verkliga värdet av det vederlag som lämnats, 

för att en tillgång då den förvärvades eller producerades.” 27 

 
Fair value principen 

Fair value är ett av IASB:s nyckelbegrepp vilket kan översättas till svenska som ”verkliga 

värde” .28 

 
FIFO (first-in-first-out) 

Principen innebär att man vid värdering av varulager utgår ifrån att de först köpta varorna 

sålts först, det vill säga lagret innehåller de senast inköpta varorna.29  

 
Försiktighetsprincipen 

” Försiktighetsprincipen innebär att de bedömningar som måste göras under osäkerhet görs 
med viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och skulder och kostnader 
inte underskattas.”  30 ”Det är dock inte tillåtet att avsiktligt överskatta eller underskatta poster 
för att uppnå ett visst resultat som sätter neutraliteten ur spel.” 31 
 
God redovisningssed 

God redovisningssed är en viktig allmän föreskrift för all redovisning vilken tillämpas 

eftersom Bokföringslagen och Årsredovsiningslagen (ÅRL) inte innehåller detaljföreskrifter. 

Den innebär att expertuttalanden som uppkommit då praxis inte har funnits ska följas i 

kommande liknande fall.32 

 

                                                 
27 Redovisningsrådets rekommendation 15, FARs samlingsvolym 2006 Del 1, sid. 1042  
28 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. 
29 Thomsson, J. m.fl., Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, 15:e upplagan, 2004. 
30 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. sid. 59 
31 Fagerström, A. Lundh, S., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. sid.65 
32 Thomsson, J. m.fl., Den nya affärsredovisningen. Liber Ekonomi, 15:e upplagan, 2004. 
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LIFO (last-in-first-out)  

Principen innebär att det vid värdering av varulager antas att de varor som köpts in sist är de 

varor som sålts först det vill säga lagret innehåller de först inköpta varorna. LIFO får inte 

tillämpas enligt RR´s rekommendationer då den kan leda till att lagret undervärderas. Denna 

värderingsprincip är dock godkänd enligt de internationella reglerna.33 

 
Marknadsvärde 

Marknadsvärdet kan ses som det värde en egendom får beroende på de bedömningar som sker 

på marknaden där den bjuds ut.34 

 
Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att kostnader och intäkter matchas mot varandra för att kunna 

redovisa dem under samma period.35 

 
Nettoförsäljningsvärdet 
”Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av en 
tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs. Avdrag skall ske för försäljningskostnader och 
avvecklingskostnader.”  36 
 
Nyttjandevärde 
”Nyttjandevärde är nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som företaget förväntas 
tillgodogöra sig genom att använda tillgången. I nyttjandevärdet ingår beräknat restvärde vid 
slutet av nyttjandeperioden.”  37 
 
Redovisat värde 

”Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång är upptagen i balansräkningen.”  38 

 
Restvärde 

”Restvärdet är det nettobelopp som ett företag räknar med att få ut för en tillgång vid 

nyttjandeperiodens slut, med avdrag för den förväntade avyttringskostnaden.”  39 

 
 

 

                                                 
33 Thomsson, J. m.fl., Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, 15:e upplagan, 2004. 
34 www.nationalencyklopedin.se sökord: marknadsvärde 
35 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
36 Redovisningsrådets rekommendation 15, FARs samlingsvolym 2006 Del 1, sid. 1042 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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Rättvisande bild 

Rättvisande bild innebär att årsredovisningar ska utformas på ett överskådligt sätt och i 

enlighet med god redovisningssed där resultat och balansräkningar tillsammans med noter ska 

ge en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning och resultat.40  

 
Verkligt värde 

”Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga 

parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.”  

41 

 
Återvinningsvärdet 

”Återvinningsvärde utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 

nyttjandevärde.”  42 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
40 Thomsson, J. m.fl., Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, 15:e upplagan, 2004. 
41 Redovisningsrådets rekommendation 15, FARs samlingsvolym 2006 Del 1, sid. 1042. 
42 Ibid. 
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5. Genomgång av RR, IAS och IFRS  
 

5.1 Skillnaden mellan icke noterade och noterade bolag 
 

Aktiebolag kan klassificeras som noterat eller icke noterat. Ett noterat bolag har lagt ut sina 

aktier på marknaden och måste därmed vara ett publikt företag.43 Bolag kan även vara 

noterade om de har ett börsvärde som överstiger tre miljarder kronor.44 Ett icke noterat bolag 

har inte lagt ut sina aktier på marknaden och är därmed ett privat aktiebolag. De får inte bjuda 

ut sina aktier på marknaden.45  

 

5.2 Skillnader  mellan regelverken utifrån resultat- och balansräkningen 
 

Genomgången av RR och IAS nedan är uppdelad i en resultat- och balansräkning. Först 

kommer en överskådlig bild över de skillnader som finns mellan de båda regelverken. 

Därefter följer en beskrivning hur redovisningen ska ske enligt RR och sedan enligt IAS. Efter 

beskrivningen kommer ett stycke som mer grundligt förklarar skillnaderna mellan de båda. 

 

Resultat- och balansräkningsuppställningen är uppställd enligt FAR. Genomgången av IFRS 

kommer sist i kapitlet som en egen punkt. 

 
 
 
 
 

                                                 
43 www.nationalencyklopedin.se sökord: privat aktiebolag, publikt aktiebolag 
44 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omhandeln/Lagar_regelverk/stockholmrulesregulations/ 
45 www.nationalencyklopedin.se sökord: privat aktiebolag, publikt aktiebolag 
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Tabell 1. Överskådlig bild av skillnaderna mellan RR och IAS i resultaträkning 
 
 

Resultaträkning Redovisningsrådet IAS 
   
Nettoomsättning Tjänsteuppdrag i juridisk person kan  Krav på tilläggsupplysningar avseende  
  redovisas enligt den kommunala  ev. vinster och förluster som i  
  skattelagens regler. Rekommendation  framtiden blir kända. 
  om ev. byte av redovisningsprincip.   

   
Råvaror och    Skrivs  inte ner under anskaffnings 
förnödenheter   värdet om inte slutprodukten förväntas  
    säljas till ett pris som motsvarar  
    anskaffningsvärdet eller högre. 

   
Ersättning till  Har speciella regler för hur redovisning    
anställda av förutbestämda pensionsplaner i    
  juridisk person ska genomföras samt att    
  upplysningar ska lämnas enligt ÅRL.   

   
Nedskrivningar  Värderar tillgångar till  Kan även värdera tillgångar till en  
av tillgångar anskaffningsvärdet. alternativ värderingsmetod. 

   
Resultat per aktie Utspädningseffekten ska beräknas  Behandlar hur resultatet ska beräknas  
  utifrån nuvärdet på teckningslikviditeten om aktierna endast är delvis betalda. 

   
Lånekostnader Moderbolaget får använda en annan  Upplysning om lånekostnadens storlek  
  princip än den koncernen tillämpar. i förhållande till anskaffningsvärdet 
     behöver inte redovisas. 

   
Extraordinära  Upplysning om denna ska finnas med Upplysning om denna ska finnas med 
intäkter och   i förvaltningsberättelsen. som not. 
kostnader     
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Tabell 2. Överskådlig bild av skillnaderna mellan RR och IAS i balansräkning 
 

Balansräkning Redovisningsrådet IAS 
   
Tillgångar   
Immateriella  Ska värderas och redovisas till  Kan värderas till anskaffningsvärdet eller  
anläggningstillgångar anskaffningsvärdet. Hårdare krav om  till det verkliga värdet. 
  avskrivningstiden ska överstiga fem år.    
   
Materiella  Ska värderas till anskaffningsvärdet.  Får värderas till verkligt värde.  
anläggningstillgångar Tar med skog och liknade tillgångar.   
   
Varulager Får värdera lagret enligt: FIFO och  Får värdera lagret enligt FIFO, genomsnitts- 
  genomsnittsprincipen och LIFO-principen. Skogs- och jordbrukslager 
    ska värderas till verkligt värde. 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital: Regelverken överensstämmer  Regelverken överensstämmer  
   
Avsättningar  Regelverken överensstämmer  Regelverken överensstämmer  
   
Långfristiga skulder Regelverken överensstämmer  Regelverken överensstämmer  
   
Kortfristiga skulder Regelverken överensstämmer  Regelverken överensstämmer  
 

 

5.3 Resultaträkning 

I IAS 1 punkt 75 anges det vad resultaträkningen måste innehålla. Det finns ingen 

motsvarighet till det i RR men det anges i RR 22 punkt 68 en hänvisning till ÅRL vilka i sin 

tur uppfyller samma krav som de i IAS. En skillnad i resultaträkningen är att det i IAS punkt 

77 anges att kostnaderna i resultaträkningen ska specificeras baserat på deras karaktär eller på 

deras funktion i bolaget. Det finns ingen motsvarande regel till detta i RR då 

resultaträkningens uppställningsform anges i ÅRL.46   

 

5.3.1 Nettoomsättning 

Enligt RR kan intäkter klassificeras som försäljning av varor, utförande av tjänster eller annat 

som kan ge upphov till royalty, ränta eller utdelning. För att inkomst från försäljning ska 

klassas som en intäkt krävs att köparen övertagit alla väsentliga risker förknippade med 

bolaget, att bolaget inte har någon kontroll eller engagemang över de varor som sålts, att 

                                                 
46 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
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inkomsten kan beräknas, att ekonomiska fördelar för säljaren verkligen kommer att tillfalla 

denna och att utgifter som uppkommit kan beräknas. Intäkter ska redovisas till verkligt värde. 

Vid tillämpandet av denna princip kan det bli aktuellt att byta redovisningsprincip vilket ska 

genomföras enligt RR 5. Vid redovisning i juridisk person vid tjänsteuppdrag där 

kommunalskattelagen tillämpas ska i de fall som det uppstår väsentliga skillnader i resultatet 

anges upplysning.47  

 

Enligt IAS 18 ska tilläggsupplysningar lämnas då det uppkommer vinster eller förluster som 

endast går att bedömas efter att utfallet av framtida händelser har blivit kända.48 

 

I RR 11 punkt 36 står att tjänsteuppdrag i juridisk person kan redovisas inom 

kommunalskattelagen som är annorlunda avseende beskattningen av tjänsteuppdrag jämfört 

med RR. Denna punkt har ingen motsvarighet i IAS. Inte heller punkt 38 om eventuellt byte 

av redovisningsprinciper finns motsvarande i IAS. Däremot innehåller IAS ett krav på 

tilläggsupplysningar avseende eventuella vinster och förluster som först när framtiden blir 

känd kan bedömas, som inte finns i RR. 49 

 

5.3.2 Råvaror och förnödenheter 
 

Det finns inte någon motsvarande rekommendation i RR till denna IAS-regel. 

 

Råvaror och förnödenheter som används vid tillverkning av varor ska enligt IAS 2 inte skrivas 

ner under anskaffningsvärdet om slutprodukten inte förväntas kunna säljas till ett pris som 

motsvaras av anskaffningsvärdet eller högre. Om en nedgång i priset på insatsvaror visar att 

tillverkningsvärdet på den färdiga varan är högre än nettoförsäljningsvärdet skrivs 

insatsmaterialet ner till nettoförsäljningsvärdet. Vid varje ny efterföljande period ska en 

bedömning av nettoförsäljningsvärdet ske och om det framkommer att skälet till 

nedskrivningen inte längre föreligger ska det återföras.50 

 
 

                                                 
47 Redovisningsrådets rekommendation 11 
48 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. 
49 Redovisningsrådets rekommendation 11 
50 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 



 20 

5.3.3 Ersättning till anställda 
 

Ersättning till anställda klassificeras enligt RR som: kortfristiga ersättningar till anställda (till 

exempel löner och sociala avgifter), ersättning efter avslutad anställning (till exempel pension 

och livförsäkringar), övriga långfristiga ersättningar till anställda (till exempel bonus och 

ersättning vid jubileum), ersättning vid uppsägning och aktierelaterade ersättningar. 

Ersättningen klassas antingen som en skuld om den ska utgå i framtiden eller som en kostnad 

om anställda utfört tjänster i utbyte mot ersättning. Upplysningarna ska lämnas enligt denna 

rekommendation som inkluderar ÅRL:s upplysningskrav. 51 

 

IAS 19 delar upp ersättningar till anställda i ett flertal olika poster. De kortfristiga 

ersättningarna är de som ska betalas ut inom tolv månader efter utförd tjänst. Varje ersättning 

ska enligt standarden redovisas direkt i samband med att den anställde har utfört tjänsten. IAS 

delar upp ersättningar till anställda efter avslutad anställning och klassificeras antingen som 

avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. Avgiftsbestämda planer är avgifter som 

bolagen betalar till en separat juridisk enhet som i sin tur betalar ut ersättning till den tidigare 

anställda. Bolagen kan inte bli betalningsskyldiga om denna enhet inte har tillräckligt med 

tillgångar att betala ut ersättning. Förmånsbestämda planer är alla övriga planer för 

ersättningar efter avslutad anställning. Dessa planer kan antingen vara icke, delvis eller helt 

fonderande. Till dessa planer finns det ett antal bestämmelser i standarden som bolaget måste 

följa bland annat gällande hur de ska redovisa förpliktelser, fastställa nuvärdet och det 

verkliga värdet på dessa förpliktelser med hjälp av olika bestämda beräkningsmetoder. Till 

alla dessa förmånsbestämda planer måste upplysningar lämnas enligt de punkter som finns 

uppräknade i IAS 19. 52 

 

I denna fråga skiljer sig RR och IAS endast på två punkter, för övrig stämmer de överens. RR 

har speciella regler för hur redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner i juridisk person 

ska upprättas som inte finns med i IAS. I RR finns angivet att det måste lämnas upplysningar 

enligt ÅRL:s föreskrifter vid redovisning av de olika ersättningarna.53 

 

                                                 
51 Redovisningsrådets rekommendation 29 
52 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. 
53 Redovisningsrådets rekommendation 29  
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5.3.4 Nedskrivningar av tillgångar 
 

RR gäller för alla tillgångar utom varulager, inkomstskatter, entreprenaduppdrag och 

ersättning till anställda. Ett bolag ska vid varje bokslutstillfälle bedöma om det finns något 

som tyder på att en tillgång har minskat i värde. När det redovisade värdet av en tillgång 

överstiger återvinningsvärdet ska den skrivas ner. Beloppet ska belasta resultatet för den 

aktuella perioden. 54 

 

Nedskrivningar enligt IAS 36 har som syfte att säkerställa att tillgångar inte redovisas högre 

än återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet för en tillgång är det högsta av 

nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Varje balansdag ska det ske en bedömning om en 

nedskrivning behöver genomföras eller inte. I IAS 36 finns ett antal punkter med indikationer 

som man ska ta hänsyn till vid bedömningen.55 

 

Enligt IAS kan tillgångar värderas till en alternativ värderingsmetod som inte är angiven i RR 

vilket medför att nedskrivningarna kan se olika ut. Denna alternativa värderingsmetod är inte 

förenlig med ÅRL vilket innebär att den inte tillämpas av RR 17. RR värderar istället till 

anskaffningsvärdet.56 

 

5.3.5 Resultat per aktie 
 

Bolag som har aktier för allmän handel samt de som ansöker om notering av sina aktier ska 

tillämpa RR:s rekommendation. Upplysning om resultat per aktie före och efter utspädning 

ska bolaget lämna oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett bolag ska beräkna 

utspädningseffekten utifrån nuvärdet på teckningslikviditeten. 57 

 

Reglerna i IAS 33 överensstämmer med RR gällande vilka bolag som ska tillämpa 

redovisningen resultat per aktie. IAS behandlar hur resultat per aktie ska beräknas då aktierna 

endast är delvis betalda. 58 

 

                                                 
54 Redovisningsrådets rekommendation 17 
55 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
56 Ibid. 
57 Redovisningsrådets rekommendation 18 
58 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. 
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En skillnad finns dock och det är hur beräkning av resultat per aktie ska beräknas då de endast 

är delvis betalda. I RR anges det att utspädningseffekten ska beräknas utifrån nuvärdet på 

teckningslikviditeten, i IAS anges det inte om detta ska beräknas på nuvärdet eller inte.59 

 

5.3.6 Lånekostnader 
 

Lånekostnader ses av RR som ränta och andra kostnader som uppstår när ett bolag lånar 

kapital. Redovisningen av lånekostnader kan ske enligt huvudprincipen eller till den tillåtna 

alternativa principen. Oavsett vilken princip som tillämpas ska upplysning lämnas om vilken 

som följs. Enligt huvudprincipen ska lånekostnaderna påverka resultatet för den period de 

tillhör oavsett vad det upplånade kapitalet använts till. Tillämpas den alternativa principen kan 

lånekostnader, som är kopplade till exempelvis inköp och produktion som tar betydande tid 

att färdigställa för försäljning, inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. Lånekostnadens 

storlek i förhållande till tillgångens anskaffningsvärde ska fastställas. Ett moderbolag får 

tillämpa huvudprincipen även om koncernredovisningen använder sig av den tillåtna 

alternativa principen.60 

 

Enligt RR får moderbolaget använda en annan princip än den koncernen tillämpar. Det finns 

inte någon motsvarande regel i IAS. Inte heller att upplysning om lånekostnadens storlek i 

förhållande till tillgångens anskaffningsvärde ska redovisas nämns i IAS. I övrigt stämmer 

standarderna i RR och IAS.61 

 

5.3.7 Extraordinära intäkter och kostnader 
 

Enligt RR är nästan alla kostnader och intäkter i ett bolag inom ramen för bolagets normala 

händelser. Det är endast särskilda händelser som klassificeras som extraordinära intäkter och 

kostnader, till exempel förluster på grund av krig och jordbävning. Intäkter kan vara 

konfiskation av ett utländskt dotterbolag. Upplysning om denna post ska redovisas i 

förvaltningsberättelsen.62  

 

                                                 
59 Redovisningsrådets rekommendation 18 
60 Redovisningsrådets rekommendation 21 
61 Ibid. 
62 Redovisningsrådets rekommendation 4 
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IAS är definitionen på vad som utgör en extraordinär kostnad och intäkt överensstämmer med 

RR. Upplysning om denna post ska lämnas i not i årsredovisningen. 63 

 

RR överensstämmer nästan helt med IAS 8. Det enda som skiljer IAS ifrån RR är att IAS 

lämnar information om dessa poster i not och RR lämnar upplysning om detta i 

förvaltningsberättelsen. Denna skillnad uppstår i och med att IAS inte kräver någon 

förvaltningsberättelse.  

 

5.3.8 Bokslutsdispositioner  
Enligt de svenska reglerna är det tillåtet att göra bokslutsdispositioner för att jämna ut 

resultatet. Detta är dock inte tillåtet enligt IAS vilket skulle leda till att skatteuttaget i bolagen 

tidigareläggs.64 

 

5.4 Balansräkning 

Enligt IAS 1 får bolagen själva välja hur de ska dela in balansräkningen. Antingen kan de 

välja att dela in den i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar eller på annat sätt till 

exempel efter likviditeten. Enligt RR 22 får balansräkningen endast delas in efter 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Svårigheten med att jämföra bolagen vid 

tillämpandet av IAS blir bestående trots att det var det som skulle förbättras genom 

införandet. Fagerström anser att ett av alternativen i IAS kanske borde tas bort eller så skulle 

en ny modell kunna arbetas fram som kan ersätta dem båda. I IAS 1 punkt 66 finns det en 

förteckning över minimikravet på vilka poster som ska inkluderas i balansräkningen. I RR 22 

finns det inte någon sådan förteckning utan där hänvisas det bara till ÅRL.65 

 

5.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 
 

Immateriella anläggningstillgångar är icke-monetära tillgångar som kan identifieras men som 

inte har fysisk form enligt RR. Den ska användas i produktionen eller för att få fram varor och 

tjänster. Varumärken, goodwill och kundlistor får inte redovisas som tillgångar i 

balansräkningen. För att en immateriell anläggningstillgång ska få redovisas i 

                                                 
63 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
 
64 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. 
65 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
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balansräkningen måste de ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången tillfalla 

bolaget. Första gången en immateriell anläggningstillgång inkluderas i balansräkningen ska 

den värderas till anskaffningsvärdet. Därefter ska tillgången redovisas till anskaffningsvärdet 

men med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Någon gräns för hur lång 

avskrivningsperiod en immateriell anläggningstillgång får ha finns inte men den bör inte 

överstiga 20 år. 66 

 

Enligt IAS 38 är det tillåtet att värdera immateriella anläggningstillgångar enligt 

huvudprincipen eller en alternativ princip. Tillämpandet av huvudprincipen innebär att 

tillgången värderas till anskaffningsvärdet. Den alternativa principen tillåter att den 

immateriella anläggningstillgången värderas till sitt aktuella verkliga värde, vilket vanligen 

motsvaras av marknadsvärdet. Vid tillämpandet av denna metod ska justeringar som 

ackumulerade avskrivningar eller nedskrivningar genomföras i enlighet med ” fair-value” -

principen. För att få tillämpa denna princip krävs även att det finns en aktiv marknad för den 

immateriella tillgången det vill säga det måste finnas ett pris som en köpare är villig att betala 

samtidigt som en säljare är villig att acceptera.67  

 

I RR återfinns begreppen ”återvinningsvärde” , ”nyttjandevärde”  och ”nettoförsäljningsvärde”  

som inte kan återfinnas i IAS. Enligt IAS får värdering ske till det verkliga värdet. Detta är ett 

avsteg från försiktighetsprincipen, vilken är en mycket betydelsefull princip inom svensk 

redovisning. Värdering till verkligt värde strider mot svensk lag främst genom att den inte är 

förenlig med ÅRL. De båda regelverken skiljer sig åt avseende avskrivningar på immateriella 

tillgångar. Båda tillåts ha avskrivningstider på tjugo år. Däremot skiljer de sig åt gällande hur 

hårda krav de har på sig att upplysa om de längre avskrivningsperioderna. Enligt RR måste 

upplysning lämnas om de längre avskrivningsperioderna redan om de överstiger fem år 

medan IAS inte har lika hårda krav. Vid tillämpandet av IAS är det enklare att använda en 

längre avskrivningsperiod än i RR på grund av att det inte krävs lika starka argument för att 

den längre avskrivningsperioden ska bli godkänd. Längre avskrivningstider strider mot 

försiktighetsprincipen då kostnader ska tas upp i takt med att de befaras. Detta medför att de 

immateriella anläggningstillgångarna kan ha förbrukats mer än vad de skrivits ner till vid 

                                                 
66 Redovisningsrådets rekommendation 15 
67 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
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tillämpandet av denna princip. I praktiken innebär detta att bolag som tillämpar IAS kan 

generera ett högre resultat eftersom avskrivningarna kan fördelas ut på en längre period. 68  

 

5.4.2 Materiella anläggningstillgångar 
 

Materiella anläggningstillgångar kan enligt RR ses som fysiska tillgångar som bolaget avser 

att använda för stadigvarande bruk eller för uthyrning. Vid förvärv av materiella 

anläggningstillgångar redovisas de till anskaffningsvärdet i balansräkningen. Kommande år 

redovisas de till anskaffningsvärdet men med avdrag för ackumulerade avskrivningar och med 

hänsyn till eventuella upp- och nedskrivningar. Avskrivningarna för varje period ska 

klassificeras som en kostnad. RR behandlar inte icke förnyelsebara naturtillgångar som till 

exempel olja och gas.69 

 

Enligt IAS 16 kan materiella anläggningstillgångar värderas enligt två olika metoder i den 

löpande redovisningen, till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet. Avskrivningstiden ska 

spegla hur den materiella anläggningstillgången värde förändras i bolaget. IAS 16 omfattar 

inte redovisningen på skog och liknade tillgångar. Redovisning av skog och liknade tillgångar 

omfattas av IAS 41.70 

 

I RR räknas skog o liknande tillgångar med som materiella anläggningstillgångar men inte i 

IAS. IAS 41 kräver marknadsvärdering av dessa tillgångar medan RR 12 inkluderar dessa 

tillgångar vilket medför att de värderas till anskaffningsvärdet och eventuell ned- eller 

uppskrivning. Enligt IAS 16 tillåts en alternativ värderingsprincip vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar, värdering till verkligt värde. Det finns ingen motsvarande regel för 

detta i RR då den principen strider mot ÅRL och försiktighetsprincipen.71 

 

5.4.3 Varulager 
 

Varulager ska enligt RR värderas till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet och 

anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas genom att alla kostnader för inköp, 

tillverkning och kostnader som varit nödvändiga för att få varan dit den är på balansdagen slås 

                                                 
68 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
69 Redovisningsrådets rekommendation 12 
70 Westermark, C., EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, Nordstedts juridik, 2005. 
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samman. Anskaffningsvärdet ska beräknas enligt FIFO-principen eller genomsnittspriset. 

Vilka principer som tillämpas ska bolaget ge upplysning om.72 

 

Enligt IAS 2 ska varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet. Vid värdering av varor som är kvar i lagret kan tre olika principer 

tillämpas: FIFO-principen, LIFO-principen och genomsnittsprincipen som bygger på vägda 

genomsnittspriser. Bolagen är skyldiga att upplysa om vilken metod de tillämpat i sina 

finansiella rapporter. Värdering av skog som finns i varulager behandlas inte av IAS 2 utan av 

IAS 41. 73 

 

Det som skiljer RR 2:02 och IAS 2 är bland annat redovisningen av skogs- och jordbrukslager 

och lager av bestående mineraler. Enligt IAS 41 ska de värderas till verkligt värde medan de 

enligt RR ska värderas till anskaffningsvärdet. Följer man RR ska i vissa fall not lämnas om 

skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde, detta saknar motsvarighet i IAS. Enligt 

IAS får lagret även värderas enligt LIFO-principen. Lagret kan i detta fall bli undervärderat. 

LIFO-principen är inte förenlig med ÅRL och strider mot de svenska reglerna. 74 

 

5.4.4 Eget kapital 
 

Enligt RR ska det egna kapitalet i aktiebolag delas upp på bundet och fritt kapital. Det bundna 

egna kapitalet ska bestå av: aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond och 

kapitalandelsfond. Det fria egna kapitalet ska bestå av balanserad vinst eller förlust och årets 

resultat.75 Om ett bolags egna kapital förändrats mellan två balansdagar är det antingen en 

ökning eller en minskning av dess nettotillgångar. Såvida inte bolagets ägare rört det egna 

kapitalet genom till exempel ny- och fondemission, beror ökningen/minskningen på vad 

bolaget genererat under verksamhetsåret.76 

 

RR 22 och IAS 1 överensstämmer vilket inte innebär några komplikationer vid eventuellt byte 

av redovisningsstandards.  

 

                                                 
72 Redovisningsrådets rekommendation 2:02 
73 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
74 Ibid. 
75 ÅRL 5:14 
76 Redovisningsrådets rekommendation 22 
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5.4.5 Avsättningar 
 

En avsättning kan enligt RR och IAS ses som en skuld där beloppet och förfallotiden är 

okänd. På varje balansdag ska avsättningen omprövas så den överensstämmer med 

verkligheten. Upplysning om det redovisade värdet vid varje periods början och slut ska 

lämnas om varje avsättning. Även avsättningar som gjorts under året ska redovisas. 77 

 

RR 16 och IAS 37 överensstämmer vilket inte innebär några komplikationer vid eventuellt 

byte av redovisningsstandards. 

 

5.4.6 Kortfristiga och långfristiga skulder 
 

Enligt RR och IAS kan en skuld anses vara kortfristig om betalning kommer att ske inom tolv 

månader från balansdagen eller om den förväntas bli betald inom ett bolags normala 

verksamhetscykel. Övriga skulder ska ses som långfristiga skulder. Det finns skulder som 

egentligen är långfristiga men ses som kortfristiga, exempel är leverantörsskulder och 

upplupna personalkostnader. De används i ett bolags normala verksamhetscykel som är en del 

av rörelsekapitalet. 78 

 

RR 22 och IAS 1 överensstämmer vilket inte innebär några komplikationer vid eventuellt byte 

av redovisningsstandards. 

 

5.5  IFRS 1 – första tillämpningen av regelverket   
 

Ett bolags första finansiella rapport enligt IFRS är den årsredovisning som upprättas och där 

det uttalas om att IFRS har följts. Vid tidpunkten för övergången ska bolaget upprätta en 

ingångsbalansräkning där alla tillgångar och skulder ska visas samt klassificeras och värderas 

om i enlighet med IFRS.  Redovisningsprinciperna i ingångsbalansräkningen ska vara samma 

under alla perioder som redovisas i de första rapporterna och dessa måste även vara förenliga 

med varje standard som gäller per balansdagen. Olika versioner av standarder som var giltiga 

vid tidigare tidpunkter får inte tillämpas utan den senaste versionen av standarderna måste 

tillämpas konsekvent. Redovisningsprinciperna i ingångbalansräkningen kan skilja sig mot 

tidigare tillämpade principer och de justeringar som uppstår till följd av detta ska redovisas 

direkt i balanserade vinstmedel. De uppskattningar som måste göras i samband med 
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övergången till IFRS ska genomföras på liknande sätt som tidigare såvida det inte finns 

objektiva omständigheter som åskådliggör att dessa uppskattningar var felaktiga. Vid 

tillämpandet av IFRS ska den första finansiella rapporten innehålla minst ett års jämförande 

information. Bolaget ska upprätta en rapport där de förklarar hur övergången från tidigare 

redovisningsprinciper till IFRS har påverkat den finansiella ställningen, finansiella resultatet 

samt kassaflödena. Detta ska upprättas utförligt utifrån punkt 38 och innehålla vissa 

avstämningar mot eget kapital, resultat, kassaflödesanalysen samt i vissa fall även 

nedskrivningar.79 

 

Syftet med IFRS 1 är att säkerställa kvaliteten på den första årsredovisningen/delårsrapporten 

och den har fokus på tre punkter: 

”1. redovisningen ska vara transparent och jämförbar över tiden, 
2. redovisningen skall vara startpunkt för framtida redovisning enligt internationella 
standarder och att 
3. kostnaden för att upprätta redovisningen inte skall överstiga nyttan för användare.” 80  

 

5.6 Skillnaderna mellan de svenska reglerna och de internationella 
 

RR är en stor förespråkare av den fristående värderingsprincipen, försiktighetsprincipen. Vid 

tillämpandet av försiktighetsprincipen enligt RR ska tillgångar värderas till 

anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella upp och 

nedskrivningar. Vid tillämpandet av IAS är det tillåtet att välja mer fritt hur tillgångar ska 

värderas och försiktighetsprincipen är endast en underliggande princip. IASB frångår 

försiktighetsprincipen gällande värdering till lägsta värdets princip och 

anskaffningvärdetsprincipen vilket strider mot ÅRL som ligger till grund för RR. Istället 

tillämpas värdering till marknadsvärdet/verkliga värdet eller anskaffningsvärdet. Tillgångar 

ska värderas med rimlig försiktighet vilket medför att de kan värderas till det verkliga värdet 

även i de fall då det saknas en andrahandsmarknad. I de fall då marknadsvärdet är fastställt 

visar IASB:s regelverk tidigare dolda risker, skulder och tillgångar i bolaget vilket bidrar till 

en mer rättvisande bild. I dessa fall utgör värdering till marknadsvärdet inga problem. 

Problem uppstår när marknadsvärde saknas och värdering ska ske utifrån detta. Enligt 
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Fagerström med flera (2005) bör man fortstätta värdera till anskaffningsvärdet tills det att en 

ny ”säker”  modell har tagits fram för att värderas till återanskaffningsvärdet.81 

En annan stor skillnad är värdering av varulager. Vid tillämpandet av IAS är det tillåtet att 

värdera lagret enligt LIFO-principen vilket inte är förenligt med försiktighetsprincipen och 

därmed förbjuden enligt det svenska regelsystemet. Förslag har lagts fram där det föreslås att 

det ska ske ändringar av ÅRL så att de svenska reglerna inte behöver sättas åt sidan för de 

internationella.82  

 

 

                                                 
81 Fagerström, A. m.fl., Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv, Linköpings 
universitet, 2005. 
82 Ibid. 
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6. Praktikfallet 

6.1 Företaget Solo AB  
 

Företaget Solo AB är ett varutillverkande icke noterat bolag som ska upprätta en 

årsredovisning. De har tidigare tillämpat RR när de upprättat sina årsredovisningar. Nu har de 

funderingar på att övergå till IAS och IFRS:s rekommendationer men är osäkra på hur det 

kommer att påverka deras resultat- och balansräkning.  

 

Solo AB:s försäljning sker både inom Sverige och till andra EU-länder. Några av företagets 

aktieägare är från utlandet och bolaget har en stark internationell koppling. På grund av detta 

funderar de på att ändra sin redovisning för att lättare kunna jämföra sig med andra liknande 

bolag i Europa. Övergår de till IAS/IFRS kan de värdera varulagret enligt LIFO-principen 

som de tycker verkar vara ett lämpligt sätt att värdera på. Nu använder de FIFO-principen. 

Solo AB har räknat ut att om de skulle värdera varulagret enligt LIFO-principen skulle det 

vara värt 10 % mindre än om det var värderat enligt FIFO-principen. Alla tillgångar är i 2004 

års bokslut värderade till anskaffningsvärdet. Detta gäller även hela varulagret som delvis 

består av ett lager av skog. Immateriella anläggningstillgångar kommer vid byte att värderas 

till marknadsvärdet istället för anskaffningsvärde. De kommer även att skrivas av på 20 år 

istället för 10 år.  

 

Om Solo AB övergår till IAS/IFRS måste de tänka på att lämna upplysningar som förklarar 

hur bolagets finansiella ställning påverkats i övergången från de redovisningsprinciper de 

hade innan, när de tillämpade RR. 

 

Nedan följer Solo AB:s resultat- och balansräkning för år 2004. Solo AB använder sig här av 

en kostnadsslagsindelad resultaträkning. De har en skattesats på 28 %. Avskrivningar på 

immateriella och materiella anläggningstillgångar sker på 10 år.  
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Resultaträkning År 2004 
Nettoomsättning 9 000 000 
  
Rörelsens kostnader:  
Råvaror och förnödenheter -4 000000 
Ersättning till anställda  -3 000000 
Avskrivning immateriella tillgångar -100 000 
Avskrivningar materiella tillgångar -400 000 
Nedskrivningar av tillgångar -85 000 
Resultat från finansiella poster  
Resultat per aktie -20 000 
Lånekostnader -20 000 
Resultat efter finansiella poster 1 375 000 
Extraordinära intäkter och kostnader 0 
Bokslutsdispositioner   -140 000 

Skatt på årets resultat -345 800 

Årets resultat 889 200 
  
Balansräkning  

Tillgångar  
Anläggningstillgångar  

Immateriella tillgångar (-ackumulerade avskrivningar) 500 000 
Materiella anläggningstillgångar  
(-ackumulerade avskrivningar) 2 220 000 
Omsättningstillgångar  

Varulager*1 150 000 

Summa tillgångar: 2 870 000 
  

Eget kapital och skulder  
Eget kapital:  
Bundet kapital  
Aktiekapital 100 000 
Reservfond 20 000 
Fritt kapital  
Balanserad vinst eller förlust 500 000 
Årets resultat 889 200 
  
Skulder:  
Avsättningar 400 000 
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 410 800 
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 550 000 

Summa eget kapital och skulder  2 870 000 
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*1 Av varulagrets 150 000 kr består 50 000 kr av ett lager med skog som är värderat till 

anskaffningsvärdet. Det verkliga värdet på skogen är 2004: 80 000 kr och lika mycket år 

2005.  

Tabell över  Solo AB:s mater iella tillgångar 
 

Solo AB:s maskiner 2004    
     
Anskaffnings 

år Anskaffningsvärde Avskrivning/år Restvärde Verkligt värde 
     

1997 600 000 60 000 120 000 150 000 
1998 400 000 40 000 120 000 180 000 
2000 1 200 000 120 000 600 000 700 000 
2001 800 000 80 000 480 000 450 000 
2004 1 000 000 100 000 900 000 900 000 

 4 000 000  2 220 000 2 430 000 
     
     
Totala avskrivningar som är gjorda: 1 780 000 kr   
 
De immateriella anläggningstillgångarna införskaffades år 2000 och har skrivits av planenligt 
med 100 000 kr per år. Restvärdet år 2004 är: 500 000 kr. Det verkliga värdet 2004 var 
600 000 kr och samma för år 2005. Även för de materiella anläggningstillgångarna är det 
verkliga värdet 2004 samma som för 2005.  
 

Förutsättningar  för  bokslut 2005: 

– De har köpt en maskin för 40 000 kr för att kunna öka produktionen. Det verkliga värdet är 
40 000 kr.  
 

– Varulagret ökar i värde med 100 000 kr. (inte skogen) 
 

– En mindre jordbävning har vält omkull en maskin som orsakat en reparationskostnad på 
10 000 kr. 
 

– Årets avskrivningar på de materiella anläggningstillgångarna kommer att uppgå till 404 000 
kr enligt RR och 247 000 kr enligt IAS. 
 

– Årets avskrivningar på de immateriella anläggningstillgångarna kommer att uppgå till 
100 000 kr enligt RR och 40 000 kr enligt IAS 
 

– Maskinen, som köptes år 2000, har ett redovisat värde på 480 000 kr som överstiger 
återvinningsvärdet på 450 000 kr. 
 

– Leverantörsskulderna minskar med 300 000 kr. 
 

– Avsättningar ökar med 50 000 kr. 
 

– Ränta på skulden till kreditinstitutet är 20 000 kr. 
 

– Man amorterar av lånet med 53 920 kr. 
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Nedan kommer en resultat- och balansräkning upprättas enligt RR:s rekommendationer samt 

enligt IAS/IFRS som visar hur bolaget påverkas beroende på vilket de väljer.   

 

6.2 Resultaträkning och balansräkning för  ett icke noterat bolag som tillämpar  

RR respektive IAS/IFRS 

 
 

Resultaträkning RR  IAS/IFRS  Not 
      

Nettoomsättning 8 000 000  8 000 000   

      

Rörelsens kostnader:      

Råvaror och förnödenheter -3 000 000  -3 000 000   

Ersättning till anställda  -3 000 000  -3 000 000   

Avskrivningar immateriella tillgångar -100 000  -40 000  1 

Avskrivningar materiella tillgångar -404 000  -247 000  2 

Nedskrivningar av tillgångar -30 000  0  3 

Resultat från finansiella poster 1 466 000  1 713 000   

Resultat per aktie -15 000  -15 000   

Lånekostnader -20 000  -20 000  4 

Resultat efter finansiella poster 1 431 000  1 678 000   

      

Extraordinära intäkter och kostnader  -10 000  -10 000  5 

Bokslutsdispositioner -200 000  0  6 

Skatt på årets resultat -341 880  -467 040  7 

Årets resultat 879 120  1 200 960   
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Balansräkning RR  IAS/IFRS   

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella tillgångar  1 000 000  600 000  8 

Ackumulerade avskrivningar -600 000  -60 000   

Materiella anläggningstillgångar 4 040 000  2 470 000  9 

Ackumulerade avskrivningar -2 184 000  -247 000   

Omsättningstillgångar       

Varulager 300 000  315 000  10 

Summa tillgångar: 2 556 000  3 078 000   

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital:      

Bundet kapital      

Aktiekapital 100 000  100 000   

Reservfond 20 000  20 000   

Fritt kapital      

Balanserad vinst eller förlust 500 000  700 160  11 

Årets resultat 879 120  1 200 960  12 

      

Skulder:      

Avsättningar  450 000  450 000   

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 356 880  356 880  13 

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 250 000  250 000  14 

Summa eget kapital och skulder  2 556 000  3 078 000   
 
 

6.3 Noter  till resultat och balansräkningen 
 

Not 1: Avskrivningar immateriella tillgångar 
RR: Avskrivningarna sker planmässigt på tio år, 100 000 kr per år.  
IAS/IFRS: I och med tillämpningen av detta regelsystem kan dessa tillgångar lättare skrivas av 
på 20 år. De har hittills skrivits av med fem år och resterande kommer att skrivas av på 
femton år. Tillgångarna värderas nu till sitt verkliga värde som är 600 000 kr vilket då innebär 
en avskrivning på 40 000 kr per år de resterande femton åren.  
 
Not 2: Avskrivningar materiella tillgångar 
RR: Avskrivningarna sker planmässigt på tio år, 400 000 kr per år. Den nya maskinen ger ett 
upphov till en ökning av avskrivningarna med 4 000 kr per år. 
IAS/IFRS: I och med att tillgångarna värderas enligt det verkliga värdet ska avskrivningarna 
göras enligt detta värde. Det sker dock fortfarande planmässigt på tio år, men nu med 243 000 
kr per år. Den nya maskinen ger ett upphov till en ökning av avskrivningarna med 4 000 kr 
per år. 
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Not 3: Nedskrivningar av tillgångar: 
RR: Solo AB värderar sina tillgångar till anskaffningsvärdet. En maskin som köptes år 2000 
har nu ett redovisat värde som är högre än återvinnigsvärdet och måste därför skrivas ner med 
30 000kr. Detta belopp belastar resultatet för 2005.  
IAS/IFRS: Eftersom Solo AB värderat sina materiella anläggningstillgångar till det verkliga 
värdet får denna nedskrivning inte någon påverkan eftersom det redovisade värdet inte 
överstiger återvinningsvärdet.  
      
Not 4: Lånekostnader 
RR: Ränta på skulden till kreditinstitutet.  
IAS/IFRS: Ränta på skulden till kreditinstitutet. 
       
Not 5: Extraordinära intäkter och kostnader   
RR: En mindre jordbävning orsakade en skada på en maskin som var tvungen att repareras för 
10 000kr. Denna information ska lämnas upplysning om i förvaltningsberättelsen. 
IAS/IFRS: Kostnaden för maskinen som gått sönder på grund av jordbävningen ska redovisas 
och upplysning om detta ska lämnas som här, i not.  
 
Not 6: Bokslutsdispositioner 
RR: Solo AB har gjort bokslutsdispositioner på 200 000 kr för detta år vilket innebär en 
sänkning av det beskattningsbara resultatet. 
IAS/IFRS: Tillämpar man IAS/IFRS är det inte möjligt att göra bokslutsdispositioner. 
     
Not 7: Skatt på årets resultat 
RR: En skattesats på 28 % har använts.  
IAS/IFRS: En skattesats på 28 % har använts. 
     
Not 8: Immateriella tillgångar      
RR: Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. Avskrivningen ses som en kostnad som 
belastar resultaträkningen.  
IAS/IFRS: Tillgångarna värderas till verkligt värde som motsvaras av marknadsvärdet. 
Avskrivningarna ses som en kostnad som belastar resultaträkningen. 
 
Not 9: Materiella anläggningstillgångar 
RR: De materiella anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. Avskrivningarna 
på dem ses som en kostnad och hittas i resultaträkningen. 
IAS/IFRS: Tillgångarna värderas enligt den alternativa värderingsprincipen vilket innebär att 
de redovisas till sitt verkliga värde. 
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Not 10: Varulager 
RR: Solo AB:s varulager är värderat till anskaffningsvärde enligt FIFO-metoden. Skogen 
värderas till anskaffningsvärdet. Plus ökningen med 100 000 kr. 
IAS/IFRS: Solo AB:s varulager är värderat till anskaffningsvärde enligt LIFO-metoden. Det 
lager av skog som innehas värderas till verkligt värde. Plus ökningen med 100 000 kr. 
 

RR    IAS   

Varulager: 100 000 FIFO-principen  Varulager: 135 000 
LIFO-
principen 

Skog: 50 000 anskaffningsvärde  Skog: 80 000 
Verkligt 
värde 

 200 000    215 000  
 
Not 11 Balanserad vinst eller förlust 
RR: Ingen förändring 
IAS/IFRS: De uppstår en skillnad av tillgångarna eftersom värderingsprinciperna skiljer sig åt. 
Dessa ska enligt IFRS direkt redovisas mot balanserade vinst eller förlust. 
 
Not 12: Årets resultat 
RR: Slutsumman från resultaträkningen.  
IAS/IFRS: Slutsumman från resultaträkningen.  
 
Not 13: Skulder till kreditinstitut 
RR: Man amorterar av lånet med 53 920 kr.  
IAS/IFRS: Man amorterar av lånet med 53 920 kr.  
 
Not 14: Leverantörsskulder 
RR: Solo AB betalar sina leverantörer så posten minskar med 300 000 kr. 
IAS/IFRS: Solo AB betalar sina leverantörer så posten minskar med 300 000 kr. 
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7. Analys 

Skillnaderna mellan RR och IAS/IFRS är som vi visat i Solo AB betydande på vissa punkter. 

Som vi också ser påverkar det både resultat- och balansräkning. Skillnaden blir mer påtaglig 

när det i siffror anges hur resultat- och balansräkning påverkas beroende på vilken 

värderingsprincip som tillämpas vid värdering av tillgångar. Även de skattemässiga 

olikheterna får stora konsekvenser på resultatet, vilket i sin tur påverkar balansräkningen. Vi 

hade från början klart för oss att resultat- och balansräkning skulle påverkas men att det 

uppstod så stora skillnader beroende på vilka värderingsprinciper vi tillämpade var 

överraskande. 

 

RR och IAS skiljer sig främst med tanke på försiktighetsprincipen. Enligt RR är denna princip 

en av grundpelarna vid värdering av bland annat tillgångar och varulager. Där utgår man ifrån 

anskaffningsvärdet medan IAS förespråkar matchningsprincipen där värdering i större 

utsträckning sker till det verkliga värdet.    

 

IAS tillåter bolagen i större utsträckning att använda sig av den alternativa principen, 

värdering till ”verkliga värdet”  av bland annat immater iella och mater iella 

anläggningstillgångar  istället för till anskaffningsvärdet. Detta strider mot 

försiktighetsprincipen enligt det svenska regelsystemet och därför är inte denna 

värderingsprincip tillåten inom svensk redovisning. Bolag som tillämpar de internationella 

reglerna bryter därmed mot de svenska reglerna.  

 

I Solo AB får de immateriella och materiella anläggningstillgångarna ett högre värde vid 

värdering till det verkliga värdet istället för anskaffningsvärdet. Detta bidrar till att 

avskrivningarna blir lägre vilket i sin tur påverkar resultatet för perioden positivt. Periodens 

resultat är kopplat till balansräkningen, vilket medför att det fria egna kapitalet ökar. Detta 

påbörjar alltså en kedjereaktion där många poster i både resultat- och balansräkningen 

förändras. 

 

Reglerna som behandlar avskr ivningsper ioden för tillgångar är olika hårda beroende på om 

RR eller IAS tillämpas. De bolag som tillämpar IAS har inte alls lika hårda krav på sig att 

motivera och redogöra varför de tillämpar en avskrivningstid som överstiger 20 år. Enligt RR 

måste en motivering ges då en avskrivningstid överstiger fem år. 
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Vid tillämpandet av IAS kan Solo AB enklare utöka avskrivningstiden på sina immateriella 

anläggningstillgångar till 20 år istället för 10 år om de tillämpat RR. Genom detta får de lägre 

avskrivningar eftersom de kan spridas ut på fler år vilket bidrar till ett bättre resultat. Däremot 

medför ett ökat resultatet högre skattekostnader. 

 

Varulagret ska enligt både RR och IAS värderas till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet och 

anskaffningsvärdet. Värderingsmetoder för att värdera varor som är kvar i lagret är däremot 

olika. RR tillåter endast värdering enligt FIFO och genomsnittsprincipen, medan IAS även 

tillåter värdering till LIFO-principen. LIFO-principen strider mot den svenska 

försiktighetsprincipen och därmed mot ÅRL och är förbjuden enligt svensk lag. En nackdel 

med LIFO-principen är ett den kan ge en felaktig bild av varulagret och att det då ofta blir 

undervärderat.  

 

Solo AB fick ett lägre värde vid värdering enligt LIFO-principen. Det påverkar tillgångssidan 

i balansräkningen eftersom varulagret då skulle ha kunnat vara högre. Solo AB:s lager av 

skog som värderades till ”verkligt värde”  fick ett högre värde i balansräkningen än om det 

skulle värderas till anskaffningsvärdet. Totalt sett får Solo AB sitt varulager högre värderat 

vid tillämpandet av IAS tack vare deras lager av skog. Om de inte haft någon skog hade 

varulagret blivit nedvärderat vid tillämpandet av LIFO-principen.  

 

Vid varje bokslutstillfälle ska bolagen göra en bedömning om en tillgång har minskat i värde 

och därmed kräver en nedskr ivning av tillgången. Varierar värdet mycket från år till år kan 

det leda till varierande nedskrivningar, vilket i sin tur kan ha en stor påverkan på resultatet. 

 

Solo AB behövde inte göra någon nedskrivning av tillgången när de tillämpade IAS eftersom 

det redovisade värdet inte översteg återvinningsvärdet som i detta fall var det verkliga värdet. 

På grund av detta ökade resultatet och därmed skatten. Enligt RR krävdes dock en 

nedskrivning som påverkade resultatet negativt eftersom det redovisade värdet är lika med 

restvärdet.  

 
Extraordinära intäkter  och kostnader  skiljer sig inte åt förutom gällande 

upplysningskravet. I RR ska upplysning om denna post lämnas i förvaltningsberättelsen 

medan IAS inte kräver någon sådan vilket medför att de endast lämnar upplysning i not. En 
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förvaltningsberättelse ger en snabb inblick i ett bolag och ger en överblick av 

årsredovisningen vilket vi tycker är bra om det finns tillgängligt.  

 

Vid tillämpandet av IAS är det inte möjligt att göra bokslutsdispositioner  och avsättningar 

till obeskattade reserver. Detta bidrar till att bolagen inte kan jämna ut resultaten över åren 

och därmed minska skatten. De svenska årsredovisningarna har en stark koppling till 

beskattning av bolag vilket kan leda till komplikationer för de bolag som tillämpar 

internationella regler. Bokslutsdispositionerna bidrar till att bolagen kan få ner 

skattekostnaderna.  

 

När Solo AB tillämpar RR kan bokslutsdispositioner genomföras, vilket minskar både skatten 

och resultatet. Vid tillämpandet av IAS får inte några bokslutsdispositioner göras. Detta 

medför högre skatt och dessutom ett mycket högre resultat än enligt RR. Det fria kapitalet får 

därmed ett högre värde enligt IAS. 

 

Eget kapital, skulder , råvaror  och förnödenheter  värderas på samma sätt i både RR och 

IAS så dessa poster har ingen påverkan på vare sig resultat- eller balansräkningen. Däremot 

påverkas eget kapital och skulder av andra poster. 

 

IAS berör hur resultat per  aktie ska beräknas då aktierna endast är delvis betalda och det 

finns inget motsvarande till detta i RR, därför behandlar vi inte denna post djupare. Eftersom 

studien inte berör koncernredovisning kommer inte heller lånekostnader  att analyseras. 

Nettoomsättningen behandlas annorlunda enligt RR i avseende beskattning av 

tjänsteuppdrag. Kommunalskattelagen ligger dock utanför avgränsningen för denna studie 

samt att Solo AB är ett varutillverkande företag och kommer därmed inte att behandlas. I 

RR:s ersättning till anställda finns två punkter som inte överensstämmer med IAS. En av 

dessa behandlar förmånsbestämda pensionsplaner i juridisk person. Den andra är att uppgifter 

ska lämnas enligt ÅRL, denna skillnad uppstår enbart eftersom IAS inte följer ÅRL. I dessa 

ovanstående poster finns det skillnader, men de är av mindre betydelse jämfört med bland 

annat värderingsprinciperna. Vi går därför inte in på djupet av dessa men vi vill ändå 

uppmärksamma att skillnader finns. 
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De stora skillnader som uppstår i och med de olika värderingsmetoderna kan vara svåra att 

läsa ut eftersom uppställningen av resultat- och balansräkningen kan skilja sig åt både vid 

tillämpandet av de olika regelverken men även inom samma regelverk.  

Som vi tog upp i teorin finns det en problematik med att jämföra balansräkningar då fler olika 

modeller är godkända enligt IAS. Vi håller med Arne Fagerström med flera i boken 

” Internationella Redovisningsregler (IAS) med ett svenskt perspektiv”  om att det vore 

lämpligt att ta bort ett alternativ vid utformningen av balansräkningen eller utforma en ny 

modell som ersätter de två tidigare. Det finns även flera varianter för hur en resultaträkning 

ska utformas vilket bidrar till att jämförbarheten försvåras ytterligare. Utarbetandet av en 

lämplig modell för hur resultat- och balansräkning skulle kunna utformas kan vara ett område 

att utforska vid fortsatta studier. Att öka jämförbarheten mellan bolagen är trots allt ett av de 

mål som IASB vill uppnå genom att harmonisera världens redovisningsprinciper.  

 

Vid tillämpande av IFRS första gången får redovisning ske direkt mot balanserade vinst eller 

förlustmedel då en skillnad uppstår mellan tillgångar och eget kapital/skulder. Solo AB:s 

tillgångar blev högre värderade vid tillämpandet av IAS tillåtna värderingsprinciper vilket 

medför att restposten som belastades för jämvikt var balanserad vinst. IFRS 1 är kopplad till 

en hur en årsredovisning ska upprättas första gången enligt det internationella regelsystemet. 

Denna studie har fokuserat på hur en resultat- och balansräkning påverkas av de nya reglerna 

men en framtida studie skulle kunna vidareutveckla hur en årsredovisning kan se ut.  
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8. Slutsats 
 

De svenska och de internationella regelverken skiljer sig på många punkter, främst genom de 

olika värderingsprinciperna. De internationella reglerna tillåter flera olika principer inom 

många punkter vilket leder till att bolagen kan bestämma mer vad som passar dem. Däremot 

kan skillnaderna bli större och jämförbarheten mellan bolagen kan försvåras ytterligare då 

flera olika alternativ godkänns. Detta strider mot argumentet för IAS där tanken är att 

harmonisera världens olika redovisningsprinciper. Därmed motarbetar de sig själva vilket 

medför att problematiken att jämföra bolagen sinsemellan kvarstår.  

 

I det svenska regelverket har försiktighetsprincipen en betydande roll, medan denna endast är 

en underliggande princip i det internationella regelverket. Problem uppstår då detta strider 

mot ÅRL, vilket medför att de bolag som tillämpar de internationella reglerna inte följer de 

svenska reglerna. I och med detta strider de två mot varandra. Detta problem kommer att 

kvarstå, enda sättet att komma ifrån detta är att ÅRL omarbetats.  

 

Den post som påverkar resultaträkningen mest är bokslutsdispositionerna. Enligt IAS är dessa 

avdrag inte tillåtna vilket medför ett högre resultat och därmed högre skatt. Avskrivningar 

skiljer sig åt beroende på vilken metod som tillgångarna värderas efter. Det som ligger till 

grund för de stora skillnaderna är om försiktighetsprincipen tillämpas eller inte. IAS tillåter 

värdering till verkligt värde som inte är förenligt med ÅRL och därmed 

försiktighetsprincipen. Resultatet blir vid tillämpandet av IAS högre eftersom avskrivningarna 

blir lägre än vid tillämpandet av RR. Nedskrivningarna kan variera då IAS tillåter en 

alternativ metod som inte är förenlig med ÅRL. Vid tillämpandet av IAS behövs ingen 

nedskrivning då tillgångarna är värderade till verkligt värde vilket ger ett högre resultat.  

 

Tillgångarna i balansräkningen skiljer sig mellan RR och IAS då olika värderingsprinciper är 

tillåtna. Enligt IAS har tillgångarna ett lägre värde än RR men de är redan redovisade till 

”verkligt värde”  vilket bidrar till att de totalt får ett högre värde i balansräkningen. Den 

balanserade vinst eller förlustposten används som en restpost vid tillämpandet av IFRS 1 

första gången. Den medför att jämvikt uppstår mellan tillgångar och eget kapital/skulder.  

 

Det som huvudsakligen påverkar bolagets resultat- och balansräkning är valet av 

värderingsprinciper. I vårt fall får de stora konsekvenser beroende på om man tillämpar RR 
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eller IAS då vi valt de principer som skiljer sig mest från varandra för att påvisa de stora 

skillnader som kan uppstå. Detta gäller dock inte generellt eftersom vissa poster kan värderas 

på liknande sätt.  
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