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Förord

Den här rapporten är skriven som magisteruppsats på Ekonomprogrammet vid
Linköpings Universitet. Uppslaget till ämne har vi fått från Sydkraft ÖstVärme i
Norrköping som är fallföretag i rapporten.

Uppsatsens syfte är indelat i en praktisk del och en teoretisk del. Den praktiska
delen innebär att vi har beskrivit de olika upplevda skillnaderna mellan Swedish
GAAP och US GAAP. Den teoretiska delen innebär att vi har utrett
väsentlighetskriteriet.

Vi vill ge ett stort tack till Sydkraft ÖstVärme som har ställt upp som fallföretag
och därmed tillhandahållit handledning och kontor. Vi vill även tacka de företag
som ställt upp i undersökningen. Vidare vill vi ge ett stort tack till vår handledare
Peter Jederström på Linköpings Universitet som bidragit med värdefull kunskap
och revisor Torbjörn Hanson på Ernst & Young som har läst igenom hela
rapporten och kommit med givande kommentarer.

Lisa Karlsson & Theres Sandstedt
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1 Inledning

I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden till uppsatsens ämne för att ge en
förståelse för problemområdet. Vi för en problemdiskussion som mynnar ut i
problemfrågor och efter det följer syfte samt avgränsningar. Detta ämne innebär
att många förkortningar finns med i rapporten och därför har vi gjort en
sammanställning med förklaring av samtliga förkortningar i bilaga 1.

1.1 Bakgrund

Världens gränser blir allt mer utraderade på många olika områden. Ett av dessa
områden är den finansiella marknaden. Flera av världens stora börser är öppna
för både inhemska och utländska företag, vilket medför att tillgången till
riskkapitalmarknaden ökar för internationella företag. Svenska företag behöver
därför inte bara vara noterade på den inhemska börsen, utan de kan även söka sig
utomlands för att få tillgång till riskkapital.

När ett företag är noterat på börser i olika länder medför det krav på en
internationellt jämförbar redovisning och rapportering för att investerare och
andra intressenter ska kunna göra en bedömning av företaget. I nuläget råder
ingen enhetlig internationell redovisningspraxis, utan rekommendationerna
varierar runt om i världen (Bloomer, 1999, s. 7). De generellt accepterade
redovisningsprinciperna som råder i olika länder kallas internationellt för GAAP1

(Blake et al, European Business Review 3/1998, s. 146). Exempel på olika
redovisningssystem som finns i världen är UK GAAP i Storbritannien, US
GAAP i USA och IAS2 i stora delar av Europa. Att det inte finns någon generellt
använd internationell standard innebär en högre kostnad för företag som söker
riskkapital utomlands, då de måste rapportera i enlighet med flera
redovisningssystem (ibid, s. 144). Till exempel måste ett svenskt företag noterat i
USA lämna finansiella rapporter som följer amerikanska redovisningsprinciper,
för att tillgodose den amerikanska börsens rapporteringskrav.

Att problem och oanade effekter kan uppstå vid rapportering i enlighet med två
olika redovisningssystem illustreras av följande exempel. När det tyska företaget
Daimler-Benz skulle noteras på den amerikanska börsen och därmed gjorde
omräkning av sina räkenskaper till US GAAP, visade det sig att det som enligt
tyska redovisningsprinciper visat ett positivt resultat på 600 miljoner DEM, blev
en förlust på 1,8 miljarder DEM enligt amerikanska redovisningsprinciper. Detta
ledde till att Daimler-Benz valde att inte gå in på den amerikanska börsen.
(Radebaugh, Gebhardt & Gray, Journal of International Financial Management
and Accounting, 6:2, 1995, s. 178)

                                                          
1 GAAP = General Accepted Accounting Principles
2 IAS = International Accounting Standards.
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1.1.1 Standardisering

Internationellt sett finns det en samhällelig strävan att skapa en gemensam
högkvalitativ redovisningsstandard som kan användas för finansiell rapportering
i hela världen. Med en internationell standard ökar jämförbarheten mellan
företagens finansiella rapporter och informationen till investerare och andra
intressenter blir på så vis bättre. (Bloomer, 1999, s. vii)

”För att åstadkomma en fungerande inre marknad för kapital och finansiella
tjänster krävs att de noterade företagen tillämpar samma redovisningsregler.”
(www.kpmg.se 2002-02-05)

I Europa närmar vi oss en mer enhetlig redovisningspraxis med hjälp av IASB3.
En del av de svenska generellt accepterade redovisningsprinciperna, är
Redovisningsrådets4 rekommendationer (RR). Hädanefter benämner vi de
svenska generellt accepterade redovisningsprinciperna för Swedish GAAP, vilket
är en vedertagen term bland företagen. RR ska så långt det är möjligt
överensstämma med IASB:s rekommendationer5. Det kommer enligt ett beslut
fattat av EU-parlamentet att från och med år 2005 vara obligatoriskt för svenska
publika företag att tillämpa IAS fullt ut vid koncernredovisning
(www.iasb.org.uk, 2002-04-23).

Det är på flera av världens börser accepterat att redovisa enligt IAS, men den
amerikanska börsen6 accepterar likväl inte redovisning enligt denna standard
(Hartman et al, 2000, s. 7). Enligt Nilsson (Balans 3/2000, s. 26) råder dock en
vilja i USA att närma sig IAS, men då Securities and Exchange Commission,
SEC7 är strikt vad gäller rapportering, förutsätts att redovisning sker enligt
amerikanska redovisningsprinciper.

Det finns alltså trots standardiseringssträvan fortfarande skillnader mellan
Swedish GAAP, IAS och US GAAP. Avsaknaden av en internationell standard
som är accepterad i hela världen medför komplikationer både för företagen och
investerare, då kunskap om flera redovisningssystem krävs. De skillnader som
finns mellan nationella redovisningssystem försvårar alltså en notering
utomlands. Detta är ett problem för företag som vill utnyttja möjligheten att söka

                                                          
3 IASB =  International Accounting Standards Board. Det är en privat sammanslutning som ger ut
redovisningsrekommendationer vilka kallas för IFRS, tidigare IAS. Organisationen stöttas av de flesta
stora revisionsbyråerna, (Mueller, Gernon och Meek, 1991, s. 6).
4 Redovisningsrådet är ett privat normgivande organ i Sverige som tar fram
redovisningsrekommendationer för svenska noterade företag (FARs samlingsvolym 2001, s. 383).
5 De skiljer sig endast på sådana punkter där det enligt svensk lag finns hinder för en redovisning enligt
IAS eller om det finns andra starka skäl för en skillnad (FARs samlingsvolym 2001, s. 548).
6 Med den amerikanska börsen menar vi både Nasdaq och New York Stock Exchange (NYSE). Det finns
även en börs i USA som heter the American Stock Exchange, på denna finns inga svenska bolag noterade
och vi bortser därför från den.
7 SEC är den amerikanska finansinspektionen. Deras främsta uppgift är att skydda såväl stora som små
investerare på börsen från felaktig information. Detta görs genom att ställa höga krav på de finansiella
rapporter som börsföretagen måste avge. (www.sec.gov, 2002-01-31).
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riskkapital utomlands. Att det råder skillnader mellan US GAAP och  Swedish
GAAP gör att kostnaderna för att få tillgång till den amerikanska börsen ökar.

1.1.2 Den amerikanska börsen

Den amerikanska börsen är attraktiv för utländska företag, eftersom det där finns
många stora investerare (Bloomer, 1999, s. 16). Det är viktigt för investerarna att
informationen från företagen är jämförbar,  relevant8 och tillförlitlig9. Därför
ställer SEC krav på att de utländska företagen lämnar rapporter som är upprättade
i enlighet med US GAAP (www.sec.gov, 2002-01-31).

På den amerikanska börsen finns flera svenska företag representerade. För
tillfället är det sjutton företag som är noterade i USA (Nilsson S., Balans 3/2000,
s. 27, www.nasdaq.com och www.nyse.com 2002-02-20). Därutöver finns det
svenska företag som indirekt är kopplade till den amerikanska börsen, genom att
de ingår i en koncern som är noterad där. Dessa företag påverkas därmed också
av de amerikanska redovisningskraven. Ett sådant företag är Sydkraft ÖstVärme i
Norrköping som är vårt fallföretag i den här rapporten. Nedan följer en kortfattad
beskrivning av detta företag, där vi förklarar varför de måste ta hänsyn till US
GAAP och hur detta påverkar dem.

1.1.3 Fallföretag

Sydkraft ÖstVärme var ursprungligen en del av Norrköping Miljö och Energi
som från år 2001 är helägt av Sydkraft. Därmed ingår Sydkraft ÖstVärme i
Sydkraftkoncernen och denna koncern ägs sedan år 2001 till 56,5 procent10 av
E.ON Energie, vilket är ett tyskt energibolag. E.ON Energie11 är noterat på den
amerikanska börsen, vilket visas av nedanstående utdrag över börskursen från
New York Stock Exchange (NYSE).

                                                          
8 Enligt FASB ska informationen, för att vara relevant, kunna skapa skillnader i beslutsfattandet genom
att den ger möjlighet till förutseende eller genom att den bekräftar eller korrigerar tidigare förväntningar.
Informationen måste även för att vara relevant vara tillgänglig för beslutsfattaren, innan denne förlorar sin
kapacitet att påverka ett beslut. (Ordelheide & KPMG, 2001, s. 2876)
9 FASB förklarar termen tillförlitlig med att information som är tillförlitlig ska vara fullständig och
neutral, (Ordelheide & KPMG, 2001, s. 2876).
10 Röstandel, resterande del ägs till 43,4 % av det norska bolaget Statkraft och till 0,1 % av övriga.
11 Hädanefter kallat E.ON.
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EON
E ON AG

Last trade $ 49.25 04:05 pm
Change $ 1.50 3.14 %
Volume 12 300

Traded on the NYSE Floor. Post 10. Panel I.

TODAY’S OPEN 48.70
TODAY’S HIGH 49.66
TODAY’S LOW 48.60

PREVIOUS CLOSE 47.75

52 week high 08/22/01 57.30
52 week low 03/22/01 41.00

Price/earnings ratio na
Ann div. 1.39
Beta coef. 0.44
Earnings per share 0.00
Yield % 2.80
Shares outst. 692,000,000

Figur 1.1: Utdrag från NYSE börskurser.
Källa: www.nyse.com, 2002-03-01.

I och med noteringen på den amerikanska börsen har E.ON koncernen krav på
sig att rapportera enligt amerikanska normer. I dagsläget redovisar E.ON fullt ut
enligt US GAAP. Detta ställer i sin tur krav på Sydkraftkoncernen som
dotterbolag och då även på Sydkraft ÖstVärme att lämna information som
uppfyller dessa normer. Sydkraft är avnoterat från Stockholms Fondbörs, men
måste ändå upprätta en svensk årsredovisning enligt ÅRL, eftersom de är ett
svenskt bolag. Detta medför att Sydkraft ÖstVärme i Norrköping nu har ställts
inför en situation, då de måste börja ta hänsyn till US GAAP. De effekter som
kan uppstå kan vara administrativa, i form av att det blir mer tidskrävande när
företaget måste ta hänsyn till fler redovisningsprinciper. Effekterna kan även vara
redovisningstekniska, i form av vilka justeringar som ska göras och vilka
konsekvenser de justeringarna får på nettoresultat och eget kapital.

Exempel på skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP som skulle kunna
vara av betydelse för Sydkraft ÖstVärme:s redovisning är:

•  US GAAP accepterar inte uppskrivning av materiella anläggningstillgångar,
vilket Swedish GAAP gör under vissa förutsättningar (FAR:s samlingsvolym
2001, s. 709, och Hartman et al, 2000, s. 605). Detta kan leda till att
tillgångarnas värde måste korrigeras ned vid en justering till US GAAP och
därmed förändras det egna kapitalet då exempelvis uppskrivningsfonden
minskas. Det medför även att gjorda avskrivningar på den uppskrivna delen
av tillgången måste återföras, därmed minskar kostnaderna och resultatet
ökar.
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•  Räntan på pågående anläggning ska enligt US GAAP ses som en del av
tillgångens anskaffningsvärde och därmed aktiveras, (Hartman et al, 2000, s.
586 f). Huvudregeln i Swedish GAAP är att  utgifter för lån ska kostnadsföras
löpande, men det finns en alternativ regel som under vissa förutsättningar ger
valmöjligheten mellan aktivering eller löpande kostnadsföring. (FAR:s
samlingsvolym 2002, s. 920 ff)

Sydkraft ÖstVärme har en stor andel materiella anläggningstillgångar, 85 % av
totala anläggningstillgångar (Sydkraft ÖstVärme:s årsredovisning 2001, s. 6),
vilket gör att skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP som rör dessa
poster är av stor betydelse. Ett exempel är att Sydkraft ÖstVärme för närvarande
bygger en panna för avfallsförbränning. Tidigare har räntekostnader för liknande
projekt kostnadsförts löpande, vilket alltså ej är tillåtet enligt US GAAP.
Räntekostnaderna för det här projektet aktiveras nu i enlighet med den alternativa
regeln i Swedish GAAP och då även i enlighet med US GAAP.

1.1.4 Ämnets relevans

Utifrån ovanstående resonemang angående ämnets bakgrund anser vi att detta
ämne har  relevans, eftersom det finns en pågående diskussion i litteratur och
artiklar. Problemet med olika redovisningsprinciper i olika delar av världen tas
upp av flera författare, till exempel av Mueller, Gernon och Meek (1991) i boken
”Accounting – An International Perspective”. De frågar sig i den boken huruvida
ett multinationellt företag måste redovisa enligt flera olika redovisningssystem
parallellt.

”So, if a company wishes to be a truly international ’good corporate citizen’,
should it follow IASC financial accounting standards in preference to European
or national standards, should it simultaneously prepare multiple reports using
different sets of standards, or should it simply stick with its own national
standards and disregard all else? This is a difficult policy decision for
accountants and senior managements of multinational enterprises.” (Mueller,
Gernon & Meek, 1991, s. 6)

Det har även gjorts en omfattande studie som jämför IAS och US GAAP12.
Motiven till denna studie var bland annat att tillhandahålla information för
investerare och andra intressenter om skillnaderna mellan IAS och US GAAP.
Det har därutöver skrivits artiklar som berör detta problem, vilka har haft
varierande ämnesinriktning, allt ifrån standardiseringsdiskussionen till vilka
praktiska skillnader som finns mellan olika länders redovisningsprinciper.
Exempel på en artikel som har skrivits på senare tid är ”Problems in Comparing
Financial Performance Across International Boundaries” (Whittington M., The
International Journal of Accounting, 2000/35:3). Artikeln behandlar problemet
med jämförelser av finansiella rapporter internationellt. Även om en diskussion
om detta ämne finns, har vi funnit att det saknas en jämförelse mellan svenska

                                                          
12 ”The IASC-U.S. Comparison Project” utgiven av FASB.
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och amerikanska redovisningsprinciper, vilket ytterligare förstärker behovet av
en sådan jämförelse.

Ämnet har även en empirisk relevans då problemet finns, insatt i sitt kontext,
genom Sydkraft ÖstVärme. Vi anser att problemet är aktuellt för flera företag
och därmed har en generell karaktär, eftersom den amerikanska börsen är
attraktiv och flera svenska företag är antingen noterade där eller indirekt
kopplade till den börsen. Vidare borde problemområdet med att rapportera enligt
någon annan standard än den som gällt tidigare för företaget vara av generellt
intresse för de flesta stora svenska företag, enär alla publika svenska företag
måste upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS från och med år 2005. Det
borde därmed finnas ett stort behov av information om att justera sina finansiella
rapporter till internationella standarder.

Även om IASB:s rekommendationer skulle komma att accepteras som
redovisningsprinciper för utländska företag noterade på den amerikanska börsen,
kommer den här rapporten att ha ett värde för investerare och andra intressenter
som vill kunna göra finansiella jämförelser, ty de amerikanska nationella reglerna
kommer inte att standardiseras i enlighet med IASB:s standard inom en lika snar
framtid. Det blir då nödvändigt för investerare att ha en förståelse för
skillnaderna mellan de inhemska reglerna och de internationellt standardiserade.

1.2 Problemdiskussion

1.2.1 Generell problemdiskussion

Valet som svenska företag står inför, om de vill vara noterade på den
amerikanska börsen, är att redovisa enligt Swedish GAAP och göra en justering
till US GAAP eller att redovisa dubbelt enligt både Swedish GAAP och US
GAAP. Skillnader råder mellan Swedish GAAP och US GAAP, vilket medför att
en justering ställer krav på företagen att veta vad som ska räknas om. Det kan
medföra stora kostnader för svenska företag, ty  det krävs större kunskap hos
företagets redovisningsansvariga för att kunna redovisa enligt båda ländernas
normer. Det ställs även krav på företagen att de håller sig uppdaterade om båda
ländernas rådande rekommendationer, vilket kan vara mycket tidskrävande och i
sin tur gör att det blir kostsamt att söka kapital internationellt.

Ett annat problem är att Swedish GAAP är inne i en period med många och
snabba förändringar, vilket bland annat illustreras av att det nyligen kommit en
ny Bokföringslag13, att det under de senaste åren getts ut flera nya
rekommendationer från Redovisningsrådet, att utkast på nya RR finns som
kommer att träda ikraft de närmsta åren och att ett förslag till ny Aktiebolagslag
finns14.  Dessa förändringar i kombination med att ett företag ska anpassa sig till

                                                          
13 Den nya Bokföringslagen har varit gällande från och med 1 januari år 2000 (www.bfn.se, 2002-05-15).
14 Det finns ännu inget färdigt utkast till ny Aktiebolagslag, utan Regeringskansliet arbetar med förslaget
(Haglind L., 2002-05-15).
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US GAAP, anser vi borde medföra en ökad osäkerhet hos
redovisningspersonalen på företaget.

Skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP medför att det är svårt för
svenska företag att förutse vad konsekvenserna av ett visst agerande, till exempel
ett köp av en fastighet, blir enligt US GAAP. Detta då ett visst handlande kan ge
olika effekter enligt de olika redovisningssystemen och därmed medföra olika
reaktioner hos intressenterna och påverka deras beslutsfattande. För att kunna
lösa detta problem krävs svar på frågan vad det finns för skillnader mellan
Swedish GAAP och US GAAP. Dessa skillnader grundar sig i olikheter i
historiska aspekter och i grundsynen på redovisning i USA och Sverige. För att
få en djupgående förståelse för de redovisningsmässiga skillnader som råder
idag, finns därmed även ett behov av att besvara frågan vilka grundläggande
skillnader det finns mellan svensk och amerikansk redovisning.

Kunskapen om de olika skillnaderna och hur de ska hanteras kan vara svår att
skaffa sig då US GAAP innehåller många och detaljerade regler samt att, så vitt
vi vet, ingen tydlig vägledning finns för hur en justering kan gå till15. Den
vägledning som faktiskt finns utgörs av att SEC kräver att bolag noterade på den
amerikanska börsen följer speciella mallar för rapportutformande16, som vi
upplever kan vara svåra för förstagångsbetraktaren att ta till sig. Det här leder till
frågor om hur företagen kan bemöta skillnaderna och vilka korrigeringar av
räkenskaperna som krävs vid en justering till US GAAP.

Vad som slutligen ska justeras bestäms utifrån vad som anses som väsentligt,
detta är ett kriterie som SEC anger angående vilka poster som ska justeras. Vad
är då att anse som väsentligt? I ramverket för US GAAP anges det inte någon
entydig definition av vad som är en väsentlig post, utan det är en
bedömningsfråga för varje företag att avgöra vad som är väsentligt i varje enskilt
fall. Detta anser vi leder till att företag har olika tolkningar av begreppet
väsentligt och dess definition. Det leder i sin tur till att redovisningen ändå inte är
jämförbar med andra företag som redovisar enligt US GAAP. Vi anser därför att
det krävs en tydligare definition av väsentligt för att få en jämförbar redovisning
mellan företagen, eftersom väsentligt är grundkriteriet i justeringen till US
GAAP.

1.2.2 Problemdiskussion utifrån Sydkraft ÖstVärme

Då Sydkraft ÖstVärme inte tidigare har behövt ta hänsyn till internationella
redovisningsstandards finns en osäkerhet angående effekterna av att behöva ta
hänsyn till US GAAP. Det ställs ännu inte krav på Sydkraft ÖstVärme att de
själva ska göra en komplett justering till US GAAP, utan de behöver endast
lämna information i enlighet med US GAAP vad rör vissa poster. Enligt Anders
                                                          
15 En anledning till att det inte finns någon bra vägledning, menar vi kan vara att det kan finnas skillnader
mellan vilka poster som olika företag har behov av att omräkna. Vi anser ändå att en övergripande
vägledning skulle kunna vara till hjälp för företag vid omräkningsprocessen, i och med att de kan välja ut
de poster som är aktuella för just deras företag
16 Dessa mallar är främst 20-F och 6-K, vilka förklaras närmare i kapitel 3.2.3.2 Rapporter till SEC.
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Holmqvist (Sydkraft)  kommer det dock att ställas mer och mer krav på
dotterbolagen inom Sydkraft vad gäller rapportering enligt US GAAP. I
dagsläget utvärderas företaget utifrån rapporterna framtagna i enlighet med
Swedish GAAP, men i framtiden kan detta förändras då de ingår i en
internationell koncern vilket kan medföra att de kommer att utvärderas enligt US
GAAP. Sydkraft ÖstVärme har därmed ett behov av att få en förståelse för
skillnaderna mellan svenska och amerikanska redovisningsprinciper och hur det
kommer att påverka företaget. De vill veta vilka konsekvenser det kan medföra
att behöva redovisa enligt US GAAP och vilka poster som kan bli aktuella för en
justering.

1.2.3 Problemfrågor

Nedan har vi konkretiserat ovanstående diskussion i tre problemfrågor som vi
anser är centrala för rapporten.

•  Vad finns det för upplevda17 skillnader mellan Swedish GAAP och US
GAAP?

•  Hur kan företagen behandla dessa skillnader?

•  Vad är innebörden av begreppet väsentligt i situationer där en justering till
US GAAP ska göras?

1.3 Syfte

Syftet med rapporten är att beskriva Swedish GAAP och US GAAP och
upplevda skillnader däremellan, samt identifiera poster som bör beaktas vid en
justering. Vi har vidare som syfte att utreda innebörden av begreppet väsentligt
och hur det påverkar vilka poster som väljs ut för justering, samt skapa en modell
för väsentlighetsanalys.

1.4 Avgränsningar

Vi har för avsikt att beskriva skillnaderna mellan Swedish GAAP och US GAAP.
Det finns skillnader mellan rapporteringskraven i Swedish GAAP och US
GAAP, både vad gäller textdelen18 i årsredovisningen och den
redovisningstekniska delen19. Vi har valt att endast behandla den sistnämnda, då
denna borde vara den mest kunskapskrävande och största källan till problem för
de svenska företagen. Vi diskuterar skillnaderna i kraven på de årliga
rapporterna, vad gäller balans- och resultaträkning och tillhörande notapparat.

                                                          
17 Användningen av begreppet upplevda diskuterar vi i avsnitt 2.1.3.
18 Det som i en svensk årsredovisning omfattas av förvaltningsberättelsen motsvaras i USA i huvudsak av
MDA (Management discussion and analysis of operations). (Hanson T., Ernst & Young)
19 Balans- och resultaträkning med tillhörande notapparat.
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Vi tar i rapporten hänsyn till de skillnader som inte är branschspecifika, med
undantag för vissa skillnader som är specifika för energibranschen och därför
måste finnas med i testet av justering till US GAAP för Sydkraft ÖstVärme.

1.5 Rapportstruktur

Vi kommer i kapitel 2 om metod att redogöra för det angreppssätt vi använt i
rapporten för att kunna besvara våra problemfrågor. Detta kapitel är uppdelat i en
vetenskaplig metoddel och en praktisk metoddel.

I kapitel 3 finns en beskrivning av Swedish GAAP och US GAAP, med
information om de olika regelverken och normgivande organen som finns i
respektive land. Detta för att skapa en förståelse för de båda systemen för att
läsaren därmed lättare ska kunna tillgodogöra sig kapitel 4 och 5. I detta kapitel
finns även ett avsnitt om standardisering.

Kapitel 4 behandlar väsentlighetsbegreppet. Vi redogör för hur intervjuobjekten
uppfattar begreppet väsentligt samt hur det definieras enligt Swedish GAAP och
US GAAP. Därpå följer en modell som vi utformat för hur en väsentlighetsanalys
kan gå till. Denna modell är tänkt att vara till hjälp vid bestämning av om en
post, där skillnader finns mellan Swedish GAAP och US GAAP, ska anses som
väsentlig och därför justeras.

I Kapitel 5 finns en genomgång av samtliga identifierade poster där skillnader
finns mellan Swedish GAAP och US GAAP. Först finns en beskrivning av olika
kategorier av skillnader som finns mellan systemen. Därefter följer en tabell över
samtliga identifierade skillnader med hänvisning till de lagrum och
rekommendationer som behandlar den posten i de båda systemen. Tabellen
innehåller även sidhänvisning till var i rapporten de olika posterna behandlas, så
att en post lätt ska gå att slå upp för en mer ingående beskrivning. Den
efterföljande beskrivningen är uppdelad i hur posten ska redovisas enligt
Swedish GAAP och US GAAP, samt en jämförelse däremellan.

I kapitel 6 finns en diskussion om vilka poster som ska justeras för Sydkraft
ÖstVärme:s årsredovisning 2001. Diskussionen är baserad på de skillnader som
redogjorts för i kapitel 5 och väsentlighetsanalysmodellen i kapitel 4.

Därefter följer i kapitel 7 en slutdiskussion innehållande slutsats och våra egna
reflektioner över olika frågor som dykt upp under arbetets gång.
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2 Metod

För att kunna förstå och bedöma en rapport anser vi att det krävs en förståelse
hos läsaren för hur författarna har tänkt och hur de har gått tillväga vid
genomförandet av undersökningen som rapporten baseras på. Detta är viktigt för
att skapa en trovärdighet i de resultat som rapporten leder fram till. Vi redogör
därför i detta kapitel för vårt förhållningssätt i arbetet och hur vi praktiskt har
gått tillväga. Vi utgår huvudsakligen från Patel & Tebelius bok ”Grundbok i
forskningsmetodik” (1987).

2.1 Vetenskaplig metod

Patel & Tebelius (1987) tar upp nedanstående tre punkter som de anser
karaktäriserar vad användning av vetenskaplig metod medför:

•  ”kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar
kunskapsbildningen,

•  rätt sorts och tillräcklig mängd av information om de fenomen vi vill ha
kunskap kring och

•  god kvalitet på informationen.” (Patel & Tebelius, 1987, s. 14).

Vi har haft dessa tre punkter som vår vetenskapliga ambition i den här rapporten.
Den första punkten knyter an till den vetenskapliga metoden, medan de övriga
två punkterna är kopplade till den praktiska metoden. Vi återkommer till dessa
punkter i den följande metoddiskussionen.

Till skillnad från vardaglig kunskap, vilken uppstår genom att vi lär av det vi gör
i livet, tillkommer vetenskaplig kunskap utifrån vägledande principer för hur
kunskap ska framställas. Vardaglig kunskap bygger på observationer som vi
tolkat utifrån de grundläggande föreställningar vi har. Vid framställandet av
vetenskaplig kunskap gör ett vetenskapligt metodsätt att de personliga tolkningar
som bygger på dessa grundläggande föreställningar i viss mån kan undvikas.
Detta bygger på tanken att vetenskap ska kunna ge en mer välgrundad kunskap
än vardagskunskapen. (Patel & Tebelius, 1987, s. 14 f)

2.1.1 Forskningssyn

En vetenskaplig forskningsansats grundar sig i synen på vad kunskap är, vilken
kunskap som ska sökas, hur forskningen bör bedrivas och vilken roll forskaren
har. I litteraturen ges det främst två olika forskningsinriktningar, dessa är
hermeneutik och positivism (Patel & Tebelius, 1987, s. 29 ff).

En hermeneutiker ser till helheten och anser att det inte finns någon sann
verklighet. Hermeneutikern anser vidare att ingen kan vara helt objektiv,
eftersom alla är färgade av sina tidigare erfarenheter och detta påverkar de
tolkningar som görs. Positivister anser tvärtom att det finns en sann verklighet
som är lika för alla och att man som observatör av verkligheten kan vara
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objektiv. Positivisterna ser till delarna snarare än till helheten. (Patel & Tebelius,
1987, s. 29 ff)

Vi anser att det är en omöjlighet att kunna klassificera oss som antingen
hermeneutiker eller positivister i den här rapporten. Precis som positivisterna
anser vi att det finns en verklighet som är skild från oss människor, detta menar
vi är den fysiska verkligheten. Ett exempel på detta är att en sak faller till marken
om den släpps i luften, denna observation är lika för alla och påverkas inte av
våra subjektiva tolkningar. Vi anser dock, i enlighet med hermeneutikerna, att det
är svårt att i vissa fall förhålla sig helt objektiv till verkligheten eftersom vi är en
del av den verklighet vi observerar. Detta innebär att vi anser att kunskapen är
beroende av oss som enskilda individer och att det egentligen inte finns någon
sann kunskap i den meningen att den är helt objektiv. Vi anser att just denna del
av forskningsansatserna, som diskuterar subjektivitet och objektivitet, är av
intresse för vårt arbete och därför diskuterar vi detta mer ingående i de
kommande avsnitten om grundläggande föreställningar och subjektivitet kontra
objektivitet.

2.1.2 Grundläggande föreställningar

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) påverkar de grundläggande föreställningar som
varje människa bär med sig hur vi uppfattar ett problem och hur vi ser på
kunskapsproduktion. Det här innebär att problemidentifikationen och det sätt
som används för att skaffa kunskap för att lösa problemet har gjorts utifrån
subjektiva bedömningar. Detta illustreras i nedanstående figur.

Figur 2.1: Grundläggande föreställningar (egen benämning)
Källa: Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk Metodlära, (1994), s. 25, (egen bearbetning).

De grundläggande föreställningarna innefattar en syn på hur verkligheten är
beskaffad, kunskaper vi fått i vår utbildning, vår vilja att åstadkomma något
genom den forskning vi bedriver och våra tankar på vad som är rätt och fel
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 25 f). Vi menar, som tidigare sagt, att hur
verkligheten uppfattas är beroende av varje individ. Kunskapen vi fått i vår
utbildning har varit utgångspunkten vid identifieringen av problemet med olika
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redovisningsprinciper i olika länder och har därmed påverkat hur vi uppfattar
problemet. Genom vår utbildning har vi även erhållit en teknikapparat för att
beakta problemet. Begreppet teknikapparat innefattar bland annat en
medvetenhet om vilka individer, vars kunskap kan komma att ha betydelse för
undersökningen, som bör ingå i det urval av personer som ska intervjuas. Det kan
också vara kunskapen om de redovisningssynsätt som kan tjäna som
utgångspunkt för att kunna angripa problemet på ett korrekt sätt, och som kan
fungera som en referensram i arbetet. De grundläggande föreställningarna
omfattar även etiska aspekter, till exempel vad man får och inte får fråga en
intervjuperson, om resultaten kan offentliggöras eller om de måste
sekretessbeläggas. Vår vilja att åstadkomma något med rapporten påverkar också
i stor utsträckning val av problem och vilka metoder som används för att lösa det.

Sammanfattningsvis anser vi att de grundläggande föreställningar som vi bär
med oss har påverkat det vetenskapliga arbetet som vi bedrivit. De har haft
betydelse när vi har formulerat vårt problem, de har påverkat vårt val av ramverk
för rapporten och de har även haft betydelse för undersökningens praktiska
genomförande. Vi anser att det är svårt att bortse ifrån de grundläggande
föreställningarna, men att vi genom en medvetenhet om detta ändå kan uppnå en
viss grad av objektivitet.

2.1.3 Subjektivitet kontra objektivitet

Subjektivitet och objektivitet handlar om huruvida de värderingar vi som
människor har i form av grundläggande föreställningar påverkar våra val av
handlingsalternativ och de slutsatser vi drar i en undersökning (Wiedersheim-
Paul & Eriksson, 1999, s. 37 f). Denna rapport har både objektiva och subjektiva
inslag.

Uppslaget till problemområdet fick vi från Sydkraft ÖstVärme. Vi kontaktade
dem några månader innan kursstart för förslag på intressanta ämnesområden.
Detta har bidragit till inslag av subjektivitet i form av deras bedömningar av vad
som är ett intressant problemområde. Denna subjektivitet minskar dock då
ämnet, som vi förklarat i inledningen, är aktuellt  och det finns en pågående
diskussion. Detta gör att val av ämnesområde inte enbart bygger på Sydkraft
ÖstVärme:s subjektiva bedömning. Vi har under uppsatsskrivandet haft vår
arbetsplats på Sydkraft ÖstVärme, där vi även har haft tillfällig anställning under
våren för att genomföra denna magisteruppsats. I och med detta kan det
ifrågasättas ifall vi kan bibehålla en objektiv inställning till denna rapport. Vi
menar att vi kan det eftersom vi arbetat självständigt med rapporten utan
inblandning från företaget.

Vår strävan har varit att vara så neutrala som möjligt i vår analys för att skapa en
större trovärdighet. Då det finns givna lagar och rekommendationer som reglerar
redovisningsområdet har dessa legat till grund för vårt arbete. När vi tolkat dessa
lagar och rekommendationer har det naturligt kommit in inslag av subjektivitet i
form av våra egna bedömningar. Likaså har det uppstått subjektiva inslag genom
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de intervjuer som genomförts, eftersom svaren vi erhållit varit färgade av
intervjuobjektens egna åsikter. Dessa olika åsikter har dock bidragit till en balans
i rapporten ty vi har fått olika perspektiv på problemet och hur det kan lösas,
vilket bidrar till en minskad subjektivitet.

I den första problemfrågan har vi använt oss av begreppet upplevda, vad gäller
vilka skillnader som finns mellan Swedish GAAP och US GAAP. Att vi valt att
använda detta begrepp beror på att vi baserar uppsatsen på intervjuer med
svenska företag. Vi anser att det kan vara svårt att kartlägga skillnaderna mellan
två system när man ingår i ett av systemen. I detta fall ser vi det som att de vi
intervjuat ingår i Swedish GAAP och de kan därför inte göra en helt objektiv
bedömning av skillnaderna mellan de två rapporteringssystemen. Av den
anledningen kan vi endast beskriva de skillnader som intervjuobjekten upplever
finns mellan Swedish GAAP och US GAAP.

För att uppnå vår strävan att skriva en vetenskaplig rapport har vi försökt vara
medvetna om de moment där våra tolkningar och analyser har kunnat påverkas
av våra och andras subjektiva bedömningar. Den tidigare diskussionen om
forskningsansats och grundläggande föreställningar anser vi har ökat vår
medvetenhet på området. Denna medvetenhet menar vi är en del av den
vetenskapliga metoden, vilken medför det som sägs i första punkten i stycke 2.1
om vetenskaplig metod:

•  kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar
kunskapsbildningen

2.1.4 Induktiv eller deduktiv slutledning

Att vetenskapligt arbete uppkommer ur ställda frågor är det många författare som
hävdar, bland annat Patel & Tebelius (1987). I ett forsknings- eller
utredningsarbete är alltid utgångspunkten för dessa frågor ett problem eller ett
problemområde, som forskaren eller någon annan vill skaffa sig ny eller
fördjupad kunskap om.

Enligt Patel & Tebelius (1987) finns det huvudsakligen två olika metoder för att
besvara forskningsfrågor, antingen genom ett induktivt eller deduktivt sätt. De
säger att:

”Induktion och deduktion är båda begrepp för slutledning.” (Patel & Tebelius,
1987, s. 17)

Den induktiva metoden innebär att frågan besvaras med utgångspunkt från
verkligheten och den deduktiva metoden att frågan besvaras med utgångspunkt
från teorin (ibid, s. 17 ff). Vi anser att vårt sätt att besvara våra problemfrågor
och dra slutledningar både är induktivt och deduktivt. Vi har besvarat frågorna
med hjälp av verkligheten, induktivt, på det sättet att vi har hämtat en stor del av
informationen från empirin i form av intervjuer med företag och revisionsbyråer.
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Vi anser dock att rapporten har ett övervägande deduktivt arbetssätt genom att
grunden för informationen återfinns i lagar och rekommendationer.

Elling (1997) menar att de flesta redovisningsansatser är normativa, då de ska ge
en vägledning om hur redovisningen utförs på bästa sätt. Normativ innebär alltså
att en beskrivning ges av hur något ska göras. Han pekar på flera slags
forskningsinriktningar för finansiell rapportering. En utav dem benämner han
beslutsmodellsorienterad forskning. Denna har en deduktiv utgångspunkt och är
normativ. Den utgår ifrån att det finns teoretiskt korrekta beslutsmodeller för
externredovisningens intressenter och i denna slags forskning analyseras det
vilken information som krävs för att få fram en optimal beslutssituation. Målet
med en sådan forskning är att skapa en praktiskt användbar vägledning för
redovisningsansvariga i företagen och på så vis bidra till att intressenterna fattar
beslut i enlighet med de korrekta beslutsmodellerna som har varit utgångspunkt
för forskningen. (Elling, 1997, s. 38)

Vi anser att den beslutsmodellsorienterade forskningsinriktningen stämmer väl
överens med vårt förhållningssätt i den här rapporten, med en deduktiv
utgångspunkt och ett normativt resultat. Vi har inte utgått ifrån någon exakt
formulerad beslutsmodell för intressenter såsom Elling (1997) beskriver denna
forskningsinriktning, men vi har byggt vår rapport på befintliga
redovisningsprinciper och rekommendationer som i sin tur bör vara skapade för
att ge möjlighet till en optimal beslutssituation. Resultatet av vår rapport är
normativt i form av en vägledning för hur de poster som är väsentliga att justeras
ska identifieras och vilka dessa kan vara, med bakgrund av rapportens
problemformulering.

2.2 Tillvägagångssätt

Vi kommer i detta avsnitt beskriva hur vi har gått tillväga för att besvara våra
problemfrågor och uppfylla vårt syfte. Vi har utvecklat en modell över hur vi
praktiskt har gått tillväga i rapporten, för att illustrera vägen från
problemformulering till resultat. Denna modell beskrivs delvis av Patel &
Tebelius (1987) när de diskuterar forskningsprocessen. De ser
forskningsprocessen som ett timglas med en bred början, en avsmalnande mitt
och en bred avslutning (ibid, s. 42). Vi har i nedanstående modell tillämpat
samma grundstruktur men utvecklat den utifrån våra egna tankar.
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Figur 2.2: Timglasmodell

Ovanpå timglaset har vi samlat tillgänglig teoretisk och empiriskt information,
där vår förförståelse för ämnet, litteratur och artiklar ingår. Det är utifrån denna
information som vi i inledningskapitlet har fört en problemdiskussion. Denna
diskussion har lett fram till ett antal problemfrågor. För att kunna besvara dessa
frågor krävdes en filtrering av informationsmassan för att få fram den
information som var väsentlig för problemet. Detta som en del i att uppfylla den
andra punkten i vår vetenskapliga ambition som formulerats i det
vetenskapsteoretiska avsnittet:

•  rätt sorts och tillräcklig mängd av information om de fenomen vi vill ha
kunskap kring

Filtreringen av informationsmassan har gjorts genom en undersökning hos ett
flertal företag (se avsnitt 2.2.2). Den information som kvarstod efter filtreringen
låg sedan till grund för en analys i form av en fördjupning i
väsentlighetsbegreppet, en jämförelse mellan Swedish GAAP och US GAAP på
olika poster och även en tillämpning av dessa på fallföretaget. Denna fördjupade
analys symboliseras av den avsmalnande delen på timglaset. Resultatet av
undersökningen leder sedan fram till slutdiskussion där vi utöver slutsatserna
även reflekterar över olika frågor som uppkommit under arbetets gång. Den
slutliga rapporten kan ses som en beskrivning av skillnader som finns mellan de
två redovisningssystemen och även en vägledning för hur företagen ska gå
tillväga för att se vilka justeringar som är väsentliga för just dem.

Slutsats

Analys

Undersökning

Referensram

Vägledning
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2.2.1 Val av undersökning

Det finns flera olika typer av undersökningar, de kan vara explorativa,
deskriptiva eller hypotesprövande (Patel & Tebelius, 1987, s. 53 ff). En
explorativ studie kan enligt Patel & Tebelius (1987) med fördel användas när det
finns brister i informationen om ett problemområde och en deskriptiv
undersökning används för att beskriva ett fenomen och dess konsekvenser.

Denna rapport baseras på en undersökning som dels är av explorativ karaktär,
och dels av deskriptiv karaktär. Utöver vad Patel & Tebelius (1987) menar med
en explorativ undersökning har vi använt vår undersökning för att få fram
information som är användbar i denna uppsats då den befintliga
informationsmassan var omfattande. Vi sökte information som skulle vara till
hjälp vid identifiering av de poster där skillnader finns mellan Swedish GAAP
och US GAAP, samt hur väsentlighetskriteriet definieras. De poster som
framkommit genom den första delen av undersökningen gjorde vi en fördjupad
analys av för att komma fram till vilka skillnader som finns och vilka som anses
vara väsentliga. Detta resulterade sedan i en modell för väsentlighetsanalys och
en beskrivning av de skillnader som finns och hur dessa ska hanteras.
Beskrivningen av de båda redovisningssystemen och skillnaderna mellan dessa är
det deskriptiva inslaget i rapporten.

2.2.1.1 Tvärsnitts- eller fallstudie

Beroende av hur många objekt en undersökning innehåller och hur många
variabler som undersöks kan studien klassificeras som antingen en tvärsnitts-
eller en fallstudie. En tvärsnittsstudie innebär att ett flertal objekt och endast ett
fåtal variabler undersöks medan en fallstudie innebär det motsatta, alltså få
objekt och fler variabler. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 103 ff)

Objektet eller objekten i en undersökning kan vara till exempel en individ, en
organisation eller en situation (Patel & Davidsson, 1994, s. 44). Objektet i vår
undersökning är själva justeringen. Att det endast är ett objekt vi undersöker
tyder på att det är en fallstudie vi har gjort. En fallstudie kräver dock ett
helhetsperspektiv vilket kan uppnås genom användandet av olika tekniker vid
informationsinsamlingen (Patel & Tebelius, 1987, s. 61 f). På grund av
tidsbegränsning har vi inte haft möjlighet att använda flera olika tekniker vid
informationsinsamlingen. Vi har vi inte heller kunnat göra en observation av ett
fenomen under en längre tidsperiod, vilket innebär att vi inte har gjort en
fullständig fallstudie.

De variabler vi har undersökt är de olika justeringssituationerna, vilka bland
annat kan vara situationerna i olika branscher, situationer för företag med olika
fördelning på olika tillgångar och situationer för företag som antingen har
emitterat nya aktier på den amerikanska börsen eller har registrerat sina befintliga
aktier där. Vi har valt att endast inrikta oss på bolag med liknande fördelning av
tillgångar, men däremot från olika branscher och olika slags registreringar på
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börsen. För att få in så heltäckande information som krävs av en fallstudie, skulle
vi behövt använda fler variabler och tekniker, men  främst på grund av
tidsaspekten har vi fått begränsa oss till ett visst antal variabler och till att
huvudsakligen göra intervjuer. Detta medför att vi inte kan klassificera vår
undersökning som varken en renodlad fallstudie eller en renodlad
tvärsnittsstudie.

2.2.1.2 Kvalitativ undersökning

Att vi genomfört vår studie på ett fåtal objekt och ett fåtal variabler har gjort att
den information vi fått fram är mer detaljerad för de olika variablerna då vi haft
mer tid för diskussion. Detta medför att det är en kvalitativ undersökning vi gjort
snarare än en kvantitativ. Det som kännetecknar en kvantitativ undersökning är
att den används för mätning av olika fenomen och ger en möjlighet till
sambandsslutsatser. Den kvalitativa undersökningen kännetecknas av att den är
till för att öka förståelsen för och beskriva ett fenomen. (Lantz, 1997, s. 31) Då vi
var ute efter ett beskrivande och inte ett mängdsvar ansåg vi att våra
problemfrågor kunde besvaras med hjälp av en kvalitativ studie. Detta stämmer
också med vår ambition, att ge en beskrivning av de olika variablerna och på så
sätt skapa en större förståelse.

2.2.1.3 Intervjuer och val av intervjuobjekt

Då vi valt att göra en kvalitativ studie, som till skillnad från en kvantitativ studie,
är av mer djupgående karaktär, har vi ansett det lämpligt att göra intervjuer
snarare än enkätundersökningar. Intervjuerna har använts dels för att få
information om poster med skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP,
dels som stöd vid tolkning av lagar och rekommendationer.

Då vi i intervjuerna ville ha information om intervjupersonernas egna
erfarenheter och åsikter ansåg vi att öppna frågor passade bättre än slutna frågor.
Vi utgick från en sammanställning av förutbestämda frågor, men ställde
följdfrågor på svaren vi fick för att på så vis öppna upp för intressanta synvinklar
som inte enbart våra förutbestämda frågor skulle lett fram till. I de fall vi använde
intervjuerna som stöd vid tolkningar av lagar och rekommendationer var frågorna
mer slutna då vi var ute efter mer specifika svar.

Vårt undersökningsurval bestod främst av svenska företag noterade på den
amerikanska börsen men även av revisionsbyråer och Sydkraft. Anledningen till
att vi valde revisionsbyråer är att vi ser dem som en källa till expertkunskap på
området.
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De företag vi valde att ta med i undersökningen är ett urval av de svenska företag
som är noterade på den amerikanska börsen. Detta val av moderpopulation,
svenska företag noterade i USA, baserade vi på att den information som vi ville
få fram kräver tidigare erfarenhet och kunskap av redovisning enligt US GAAP.
Detta för att vi skulle kunna uppfylla punkten (se avsnitt 2.1):

•   god kvalitet på informationen

Som tidigare nämnt finns det företag som är indirekt kopplade till den
amerikanska börsen. Anledningen till att vi inte tagit med något sådant företag,
förutom Sydkraft, i undersökningen är av praktiska skäl, dessa företag är svåra
att identifiera.

2.2.2 Urvalsprocess

Det första vi gjorde i vår urvalsprocess var att uppsöka NYSE:s och NASDAQ:s
hemsidor för att få fram de svenska företag som är listade på dessa börser. De
företag som vid datainsamlingstillfället var noterade på den amerikanska börsen
är sammanställda i tabell 2.1 nedan.

Från dessa företag anskaffade vi sedan årsredovisningar från år 2000, som
underlag till undersökningen. Detta gjordes via arbetsmarknadsdagar på
universitetet, per telefon och via företagens hemsidor. Efterhand har vi även fått
tag på årsredovisningar från år 2001.

För att göra urvalet av företag som vi skulle intervjua gjorde vi en jämförelse
mellan Sydkraft ÖstVärme och de företag vi funnit vara noterade på den
amerikanska börsen. Vi fokuserade på en jämförelse mellan balansräkningarna
för att se hur stor andel materiella anläggningstillgångar i förhållande till totala
anläggningstillgångar företagen har. Anledningen till att vi valde denna
urvalsmetod är att vi anser att andelen materiella anläggningstillgångar är en bra
indikator på vad företagen bedriver för slags verksamhet. Urvalet vi gjort bör
leda till att resultatet av rapporten är generellt för svenska företag som ska ta
hänsyn till US GAAP och som har en stor andel materiella anläggningstillgångar.

Vi menar att denna jämförelse kunde göras trots att vi jämfört Sydkraft
ÖstVärmes balansräkning med koncernbalansräkningarna i urvalsföretagens
årsredovisningar. Detta grundar vi på den jämförelse vi gjorde mellan Sydkraft
ÖstVärme och Sydkraftkoncernen. Andelen materiella anläggningstillgångar av
de totala anläggningstillgångarna i Sydkraft ÖstVärme var cirka 85%, medan
denna andel var ca 80% i koncernen. I nedanstående tabell visas en översikt över
företagens materiella tillgångar i relation till totala anläggningstillgångar. Samma
tabell innehåller även uppgifter om vilka redovisningsprinciper de utgår från och
om de gör en justering till US GAAP.
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Företag Andel materiella
tillgångar av totala

anläggningstillgångar
(%)20

Redovisnings-
principer

Justering till
US GAAP

Astra Zeneca 63 UK GAAP Ja
Autoliv 32 US GAAP  Nej
Biacore 40 Swedish GAAP Ja
Biora 40 Swedish GAAP Ja
Electrolux 75 Swedish GAAP Ja
Ericsson 44 Swedish GAAP Ja
Kinnevik,
Industriförvaltnings
AB

70 Swedish GAAP Ja

Modern Times
Group

7 Swedish GAAP Ja

Oxigene 28 US GAAP Nej
Pharmacia 62 US GAAP Nej
SBS Broadcasting 45 Info saknas Info saknas
Scania 65 Swedish GAAP Ja
SKF 82 Swedish GAAP Ja
Song Networks 68 Swedish GAAP Ja
Swedish Match 34 Swedish GAAP Ja
Tele 2 22 Swedish GAAP Ja
Volvo 35 Swedish GAAP Ja

Tabell 2.1: Svenska företag noterade på den amerikanska börsen

Eftersom Sydkraft ÖstVärme har stor andel materiella tillgångar av de totala
anläggningstillgångarna, valde vi att i första hand använda oss av de företag vars
andel överstiger 50%. Vi ansåg att ju mer likvärdiga företagen var i detta
avseende desto mer jämförbara blev de. Fyra av företagen i tabell 2.1 utgår inte
från svenska redovisningsprinciper, varför de inte var intressanta för oss vad
gäller information om justeringen från svenska till amerikanska principer. Utifrån
dessa riktlinjer var nu nedanstående fem urvalsföretag kvar:

                                                          
20 Siffrorna i denna kolumn har avrundats till närmaste heltal.
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Företag Andel materiella
tillgångar av totala

anläggningstillgångar
(%)

Electrolux 75
Kinnevik,
Industri-
Förvaltnings AB

70

Scania 65
SKF 82
Song Networks 68

Tabell 2.2: Urval av företag som har materiella AT som överstiger 50% av totala AT

För att öka tillförlitligheten i urvalet gjorde vi en jämförelse mellan dessa fem
företag och Sydkraft ÖstVärme vad gäller fördelningen av olika slags materiella
anläggningstillgångar i relation till de totala materiella anläggningstillgångarna
för respektive företag. En betydande del, cirka 62 %, av Sydkraft ÖstVärmes
materiella anläggningstillgångar består av maskiner och andra tekniska
anläggningar. Jämförelsen visar att ovanstående utvalda företag har en andel
maskiner och tekniska anläggningar som överstiger 40 % och en andel
inventarier, verktyg och installationer som understiger 10 %. Företagen har även
en liten andel pågående nyanläggningar, utom Song Networks som avviker från
detta och har en andel på 45 %. Där det finns variationer mellan företagen är
främst andelen byggnader och mark. Att anmärka är även att Scania hyr ut
hälften av sina totala 61 % maskiner och tekniska anläggningar. Utifrån denna
jämförelse anser vi att de utvalda företagen har en liknande fördelning av de
materiella anläggningstillgångarna och därför kunde vara ett jämförbart urval.
Företagen i tabell 2.2 är därför de företag noterade på den amerikanska börsen
som vi har genomfört intervjuer med.

Resterande företag som gör en justering till US GAAP har vi använt oss av
genom att vi har gått igenom deras US GAAP not i årsredovisningen för att öka
informationsunderlaget i studien. Vi har dock inte genomfört intervjuer med
dessa företag.

Utöver urvalsföretagen har vi tagit kontakt med revisionsbyråer för att få deras
syn på det behandlade problemet, då vi antog att de har expertkunskap på
området och därmed kunde ge viktig information till rapporten. Vi har genomfört
en telefonintervju med representant från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
huvudkontor och fått synpunkter på rapporten av en revisor på Ernst & Young:s
huvudkontor.

Vi har dessutom träffat ansvarig för Sydkraftkoncernens justering till US GAAP
på huvudkontoret i Malmö. Vi förde en intervju angående de erfarenheter de
erhållit i och med den justering som genomförts detta år och hur de planerar att
gå vidare med US GAAP arbetet i koncernen.
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Vi har sammanställt samtliga informationskällor vi använt i vår undersökning i
en tabell som finns i bilaga 2. Utöver dessa informationskällor har vi även haft
kontinuerliga avstämningsträffar med redovisningsansvariga på Sydkraft
ÖstVärme.

2.2.2.1 Bortfall och bortfallshantering

Innan vi överhuvudtaget gjorde vårt urval till denna undersökning var det fem
företag som föll bort. Ett utav dem var SBS Broadcasting som vi inte fick fram
någon information om. De övriga fyra var Astra Zeneca, Autoliv, Oxigene och
Pharmacia som vi valde att inte ta med  för att de utgick från andra
redovisningsprinciper än svenska. Vi kontaktade ändå två av dessa företag för
kortare telefonintervjuer. Dessa intervjuer var till för att få reda på varför dessa
företag har valt att redovisa fullt ut enligt US GAAP respektive UK GAAP och
hur de får  redovisa enligt andra principer än svenska.

Vi har haft ett bortfall i vårt huvudsakliga urval, detta är företaget Kinneviks
Industriförvaltning AB. Anledningen till att vi inte har genomfört någon liknande
intervju med dem som med övriga urvalsföretag är att de ansåg att de inte hade
tillräcklig kunskap på området, då de huvudsakligen har hjälp av sina revisorer
vid omräkningen till US GAAP. För att ändå inte missa information som skulle
kunna vara av värde för undersökningen gjorde vi en kort telefonintervju med
den person på företaget som samordnar justeringen och ansvarar för
rapporteringen till SEC.

Med de övriga fyra företagen i vårt urval har vi haft intervjuer på plats med tre
företag, SKF hade vi dock endast möjlighet att hålla en telefonintervju med på
grund av tidsbegränsning. Då intervjupersonen på SKF var väl insatt i
problemområdet var denna intervju dock lika omfattande som övriga intervjuer.

2.3 Metodkritik

Undersökningen görs för att få fram information, vilken analyseras för att i
slutänden leda fram till slutsatser. För att skapa en trovärdighet i de slutsatser
som rapporten leder fram till är det viktigt att kritiskt granska den mätteknik som
används och även fråga sig om det undersökningsurval som gjorts verkligen
kommer att kunna ge den information som är väsentlig för undersökningen.
(Patel & Tebelius, 1987, s. 68 f)

Det kan alltid ifrågasättas hur säker den information som erhållits är och hur
säkra metoder som använts vid insamlandet. I den kvantitativa forskningen
används begrepp som validitet och reliabilitet för att behandla denna
problematik. Vad gäller den kvalitativa forskningen använder Patel & Tebelius
(1987) istället begreppen överensstämmelse vilket i stort sett motsvarar validitet
och begreppet pålitlighet istället för reliabilitet.
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Vid överensstämmelse är det fråga om överensstämmelse mellan vad forskaren
utgick ifrån, vad som söktes, vad som slutligen erhölls i undersökningen och hur
rimlig denna information är i förhållande till verkligheten. Det är också en fråga
om generaliserbarhet, om det går att dra generella slutsatser ur den information
som erhållits. (Patel & Tebelius, 1987, s. 77 ff)

Vad gäller pålitlighet är det en fråga om den undersökning som gjorts är
beroende av den som genomfört undersökningen. Det handlar om i vilken
utsträckning andra undersökare skulle komma till samma resultat om de använde
samma angreppssätt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 40)

Valet av metod för informationsinsamling och valet av undersökningsgrupp är
alltså viktigt för att uppnå överensstämmelse och pålitlighet i de resultat som
undersökningen leder fram till. Diskussionen om huruvida vår undersökning
uppfyller variablerna överensstämmelse och pålitlighet följer nedan.

2.3.1 Intervjuer

Vi valde att genomföra intervjuer, då vi ansåg att det var den bästa tekniken för
att få in information som i så stor utsträckning som möjligt fångade in den
komplexitet som kännetecknar justeringsprocessen. Vid informationsinsamling
med intervjuer måste det dock finnas en medvetenhet om att det finns flera
faktorer som kan påverka vilken information som erhålls och hur denna
information tolkas. Vilken kompetens och förhållningssätt vi som intervjuare har
är av stor vikt. Då vi inte har så stor erfarenhet av att göra intervjuer fick det till
följd att vi i den första intervjun inte hade lika bra teknik som i de senare
intervjuerna. Efter hand blev vi bättre på att formulera frågorna så att de blev
lättare att förstå och vi märkte även vilka frågor som var överflödiga och vilka
som saknades. Att vi även innan intervjuerna läst in oss på ämnet gjorde att vi
ökade möjligheten för att få in rimlig information då vi tack vare detta hade
möjlighet att få in sådan information som vi eventuellt hade förbisett om vi inte
hade haft kunskap på området. Denna förkunskap gjorde även att vi ingav mer
förtroende, vilket även det påverkar informationsinsamlingen då det blir lättare
för den intervjuade att kommunicera (Patel & Tebelius, 1987, s. 104 ff).

De flesta av intervjuerna genomförde vi på plats hos företagen. Vi genomförde
också intervjuerna med personer på företaget med god kunskap om ämnet, för att
på så sätt erhålla mer uttömmande svar. Vi menar att detta i kombination med de
frågor vi använt oss av har gjort att vi fått in den information vi eftersökt,
frågorna har alltså mätt det vi avsåg att mäta.

Det är viktigt att motivera den intervjuade genom att ge information om varför
undersökningen genomförs, dess syfte och vad som förväntas av denne (Patel &
Tebelius, 1987, s. 104 ff). För att öka motivationen ytterligare och för att få in
mer information skickade vi innan intervjuerna ett mail till berörda personer om
de olika ämnesområden som intervjun skulle behandla. I bilaga 3 finns en
sammanställning av de ämnesområden som vi utgått från i intervjuerna. Detta
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kan ha varit positivt då det kan ha bidragit till att de svar som erhållits varit mer
genomtänkta. Det kan också ha varit negativt då de intervjuade kan ha gett de
svar som de trott vi var ute efter, alltså svar som är mer lämpliga än
sanningsenliga. Detta är också faktorer som kan ha påverkan på datainsamlingen
varför de också måste tas hänsyn till. För att få en yttre bedömning av
rimligheten i den information vi fått fram har vi, innan vi använt oss av den, låtit
intervjupersonerna läsa igenom intervjuutskrifter och anteckningar för att avgöra
om det överensstämmer med deras uppfattning av vad de faktiskt lämnade för
information under intervjuerna. Detta menar vi ytterligare ökar pålitligheten i
våra resultat.

Vad som även kan diskuteras i frågan om mätteknik är om vi i telefonintervjun
med SKF lyckats få in lika heltäckande information som de intervjuer som
genomfördes på plats. Skillnaden mellan en personlig intervju och en
telefonintervju är att det i den senare inte erhålls samma helhetsintryck. Vi menar
dock att den information vi erhöll av telefonintervjun var lika heltäckande som
den information vi erhöll av övriga intervjuer.

2.3.2 Urval

För att kunna dra generella slutsatser utifrån en undersökning av en mindre
grupp, som sedan ska kunna användas av hela populationen, krävs det att denna
grupp representerar helheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 100). Vad
som kan diskuteras är om det urval vi gjort är tillämpligt på vår frågeställning
och undersökning. Har urvalet täckt in de enheter vi haft för avsikt att utgå från
eller finns det enheter som inte borde vara med i urvalet? Vår population består
av svenska företag som är noterade på den amerikanska börsen. Det som skulle
kunna kritiseras är att det, som sagts tidigare, även finns företag som indirekt är
kopplade till den amerikanska börsen precis som Sydkraft ÖstVärme. Dessa hade
dock varit svåra att identifiera varför de inte togs med. Tanken med urvalet vara
att få information om de skillnader som finns av personer med god kunskap på
detta område. Vi menar att företag som är indirekt kopplade till amerikansk
börsen troligtvis inte besitter samma kunskaper på området och att vi får in
väsentlig information från det urval vi gjort.

Av intervjuerna ville vi få information om justeringssituationen och valde därför
att  intervjua de personer i företagen som är kopplade till denna process. Detta
har främst varit redovisningsekonomer och ansvariga för koncernredovisningen.
De förstnämnda är oftast de som utför justeringen och de sistnämnda är de som
ansvarar för att den genomförs. Problemet med att intervjua ansvariga för
justeringen är att de inte alltid är direkt involverade i den faktiska omräkningen,
utan har mer en helhetsbild av hela justeringsprocessen. Denna problematik var
vi inte medvetna om vid urvalstillfället, utan upptäckte den först i
undersökningsprocessen. De personer vi har intervjuat har representerats av både
de ansvariga och de som utför justeringen, vilket beror på att företagen själva har
valt ut vilken representant som varit mest lämplig för intervjun. Då vi i
undersökningen har sökt båda aspekterna, helhetsbild av justeringsprocessen och
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detaljkunskap om justeringen, har denna tillfällighet i variation av
intervjupersoner varit positiv för undersökningen.

2.3.3 Generaliserbarhet

Något som kan ifrågasättas är huruvida de resultat vi erhåller i vår underökning
kan sägas vara generella och i så fall för vilka. Vi har tidigare sagt att det urval vi
gjort gör att resultatet kan vara generellt för företag som är i liknande situationer
som företagen vi utgått från i vår undersökning. Detta är alltså främst företag
med stor andel materiella anläggningstillgångar. Då vi även gjort jämförelser av
poster som framkommit på andra sätt än från intervjuerna, bland annat genom
årsredovisningar innebär detta att även andra företag kan ha användning av
jämförelsen. Posterna vi identifierat är överlag generella och skulle kunna
påverka de flesta företag. Eftersom vi inte har fokuserat på poster som är
bransch- eller företagsspecifika,  menar vi att generaliserbarheten av de poster vi
tagit upp ökar ytterligare.

2.4 Källkritik

Information om det svenska rapporteringssystemet inkluderande lagar och
rekommendationer har överlag inte varit några problem att få tag på. Vad gäller
det amerikanska rapporteringssystemet har allmän information kunnat erhållas
genom redovisningsteoretisk litteratur. Det vi märkt under arbetets gång är dock
att mer specifik information på området har varit svårare att erhålla. FASB:s
rekommendationer i helhet går att mot en avgift beställa via FASB, men finns
inte utlagda på Internet. Information om FASB:s rekommendationer finns främst
på databaser hos de olika revisionsbyråerna. Denna information tillhandahålls de
kunder som byråerna har och ingår i deras service till dessa. I egenskap av
studenter hade denna information inneburit stora kostnader och har därför varit
svår för oss att få tillgång till. Sammanfattningar av FASB:s rekommendationer
har dock kunnat erhållas från FASB:s hemsida och viktiga delar av
rekommendationerna har även kunnat erhållas i amerikanska böcker som
innehåller rekommendations- och lagtolkningar, som till exempel Wiley GAAP
och Miller GAAP Guide. Detta menar vi har medfört att den information vi
baserar våra jämförelser på är relativt specifik trots svårigheter att få tag på den.

Komplexiteten kring det här ämnesområdet och det faktum att det ställer krav på
tolkningar av lagar och rekommendationer leder till en viss osäkerhet i om vi
gjort riktiga tolkningar eftersom vi inte haft tillgång till fullständiga lag- och
rekommendationstexter. Vi har för att säkerställa kvaliteten på rapporten låtit en
auktoriserad revisor med kunskaper i både Swedish GAAP och US GAAP från
Ernst & Young:s huvudkontor läsa igenom uppsatsen.

Även de få befintliga vägledningar och jämförelser som finns mellan Swedish
GAAP och US GAAP är svåra att få tag på. De som finns är främst interna
vägledningar som revisionsbyråerna utformat. Denna information ingår också i
service till kunder och vi har inte kunnat erhålla dessa därifrån på grund av för
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stora kostnader. Vi fick dock tillgång till en mer specifik jämförelse som en
revisionsbyrå utformat vilken har varit till hjälp i vårt arbete.

I uppsatsen har vi även använt oss av olika artiklar. Eftersom området US GAAP
och skillnader mellan olika nationella redovisningssystem är komplext finns den
mesta kunskapen inom revisionsbyråer och andra organ som arbetar med dessa
frågor. Det gör att artiklarna ofta är skrivna av personer som på ett eller annat sätt
är anknytna till någon organisation eller något organ, exempelvis IASB eller
FASB. Detta kan medföra att de är påverkade i sina åsikter om de olika systemen
och därmed blir deras artiklar subjektivt vinklade.
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3 Rapporteringssystem

I detta kapitel redogör vi för hur redovisningssystemen i Sverige och USA är
uppbyggda, vilka normgivande organ som finns, vilka lagar som gäller och vilka
tillsynsmyndigheter som verkar i respektive land. Vi anser att information är en
nödvändig kunskap för att skapa en förförståelse om de båda
redovisningssystemen för att på så sätt lättare förstå skillnaderna mellan
Swedish GAAP och US GAAP. Avslutningsvis beskriver vi även den pågående
standardiseringsprocessen.

3.1 Swedish GAAP

Grundstommen i svensk redovisning är lagar som behandlar
redovisningsområdet. I dessa finns explicita bestämmelser men även hänvisning
till god redovisningssed. God redovisningssed innefattar praxis och övriga
rekommendationer och uttalanden som finns på området.

De lagar som finns i Sverige som reglerar företagens rapporteringskrav;
Bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL) och särskilda
årsredovisningslagar, är ramlagar. Innehållet i dessa lagar är av allmän karaktär
och behandlar frågor om hur rapportering ska gå till och vilken dokumentation av
redovisningsmaterial som ska göras. I BFL 4:2 föreskrivs att företagen ska
fullfölja sin bokföringsskyldighet på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed. För att ge företagen en mer specifik vägledning krävs
kompletterande normer som på detaljnivå beskriver hur redovisningen ska gå till.
Dessa normer utformas av olika normgivande organ som i dagsläget är
Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden (BFN) och Finansinspektionen (FI).
(FARs samlingsvolym, 2001, s. 382)

I figur 3.1 nedan illustrerar vi Swedish GAAP för att ge en bild av hur lagar, god
redovisningssed och de normgivande organen är sammankopplade. Att notera är
att vi med figur 3.1 inte vill påstå att Redovisningsrådet eller BFN har lägre
status än god redovisningssed, utan att figuren är till för att visa de olika delarna i
Swedish GAAP och vilka normgivande organ som gäller för olika slags bolag.
Detta är viktigt att betona då både Redovisningsrådet och BFN har till syfte att
främja god redovisningssed, (www.redovisningsradet.se, 2002-04-18 och
www.bfn.se, 2002-05-15)
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Figur 3.1: Swedish GAAP

Nedan beskriver vi respektive normgivande organ. Därefter finns en förklaring
av de lagar som reglerar redovisning och rapportering samt andra organisationer
som har betydelse för svensk redovisning. Därpå följer en redogörelse för vad
som kännetecknar Swedish GAAP. Informationen är huvudsakligen hämtad från
FARs samlingsvolym 2001, då annan källa används anges det i texten.

3.1.1 Normgivande organ

3.1.1.1 Redovisningsrådet

Redovisningsrådet21 är idag ett privat organ, men bildades ursprungligen av
Bokföringsnämnden (BFN), FAR och Sveriges Industriförbund. Dessa tre organ
har tidigare agerat var och en för sig inom området god redovisningssed. Detta
var också anledningen till att Redovisningsrådet bildades, då det ansågs vara en
nackdel att tre skilda organ upprättade normerna inom redovisningsområdet på
var sitt håll. Utöver detta var även den internationella påverkan på området stor,
vilket medförde behov av ett organ som även tog hänsyn till internationella
redovisningsnormer. (www.redovisningsradet.se, 2002-03-18)

Redovisningsrådets rekommendationer (RR) ska följas av alla publika företag,
vilket främst är företag noterade på en svensk börslista. Publika företag

                                                          
21Kallas internationellt för Swedish Financial Accounting Standards Council, SFASC.
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definieras dock olika enligt lag och enligt RR. I lagen är definitionen företag som
har ett aktiekapital som uppgår till minst 500 000 kr. Enligt RR innefattas
begreppet publika istället av företag vars aktier är föremål för offentlig handel
eller genom sin storlek har ett stort allmänt intresse. I ett förord till
Redovisningsrådets rekommendationer uttrycks en vilja att de generella
principerna som finns med även ska tillämpas av icke-publika företag. Den
internationella påverkan gör att Redovisningsrådet framförallt arbetar med att
anpassa IASB:s rekommendationer (IAS) rörande årsredovisningen till svenska
förhållanden.

Redovisningsrådets uppgift är att utarbeta uttalanden och sprida information om
frågor som rör företagens års- och koncernredovisningar, vilket främst innebär
frågeställningar kring värdering, periodisering och klassificering med dithörande
tilläggsupplysningar. Ambitionen som Redovisningsrådet har med sina
uttalanden är att informationen som de svenska noterade företagen lämnar ska
vara jämförbar med såväl andra svenska noterade bolag som utländska noterade
företag. Vidare ska informationen vara tillräckligt omfattande för att vara ett bra
beslutsunderlag för läsarna av de finansiella rapporterna. Därutöver vill
Redovisningsrådet att informationens utformning ska uppfylla den internationella
kapitalmarknadens krav.

Då RR ej är föreskrivna någonstans och Redovisningsrådet ej är en myndighet,
har de inte något sanktionsberättigande själva. Trots detta följer de flesta publika
företagen rekommendationerna, vilket kan förklaras med att de omfattas av
noteringsavtal på börsen som innehåller ett krav på företagen att de ska följa
dessa om det inte finns särskilda skäl för att inte göra det. Följs inte detta avtal
har Stockholms Fondbörs möjlighet att vidta åtgärder, vilket förklaras senare i
texten.

Akutgruppen
Akutgruppen är en del av Redovisningsrådet och har som mål att hjälpa till att
upprätthålla god redovisningssed. De gör uttalanden vad gäller tolkning av RR:s
rekommendationer och redovisningsfrågor som inte behandlas i befintliga
rekommendationer. Deras arbete har vägledning av det internationella organet
Standing Interpretations Committee (SIC) som är Akutgruppens motsvarighet i
IASB.

3.1.1.2 Bokföringsnämnden, BFN

Bokföringsnämnden22 är ett statligt organ som har till uppgift att utveckla god
redovisningssed (www.bfn.se 2002-05-15). Den uttalar sig i frågor rörande
löpande bokföring och arkivering. Dessutom arbetar BFN med
redovisningsfrågor för företag som inte ingår i RR:s målgrupp, vilket främst
innebär små och medelstora företag samt stiftelser och föreningar. Utöver detta
ger de bland annat yttranden till domstol om vad god redovisningssed innebär

                                                          
22 Kallas internationellt för Accounting Standards Board, ASB.
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och uttalanden om i vilken omfattning icke-publika företag, dock
bokföringsskyldiga, ska tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer.

Normgivningen i BFN görs genom att de meddelar allmänna råd om
tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen, dessa är
dock inte formellt bindande föreskrifter. Utöver de allmänna råden ger BFN ut
vägledningar vari de återger lagar, andra författningar, de allmänna råden och
andra redovisningsnormer. I vägledningarna finns även kommentarer till
normerna, vilka ger information om hur redovisningen i praktiken ska gå till.
Deras utgångspunkt är att det är användarnas behov av information som ska styra
kraven på redovisningens innehåll.

3.1.1.3 Finansinspektionen, FI

Finansinspektionen ger ut normer som gäller för de finansiella företagen. De har
möjlighet att meddela föreskrifter med stöd av de särskilda
årsredovisningslagarna för finansiella företag och har därmed en form av
normgivningsmakt i regeringsformens mening.

3.1.2 Lagar och förordningar

De lagar som i första hand reglerar svensk redovisning och rapportering är
Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringslagen (BFL) och Aktiebolagslagen
(ABL).

BFL reglerar vilka som är bokföringsskyldiga och hur bokföringsskyldigheten
ska fullgöras. Enligt BFL är alla näringsidkare bokföringsskyldiga, vissa
undantag finns. En viktig del i BFL är kriteriet om god redovisningssed, BFL
4:2, som nämnts ovan. God redovisningssed finns för att komplettera lagarna.
God redovisningssed utgörs av  rådande praxis och rekommendationer från de
ovanstående normgivande organen.

ÅRL reglerar hur en årsredovisning ska upprättas och hur den ska vara utformad,
den behandlar alltså frågor som rör extern rapportering.  Enligt ÅRL 2:1 ska en
årsredovisning bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en
förvaltningsberättelse. Även i ÅRL finns krav på att god redovisningssed ska
följas, ÅRL 2:2. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets
ställning och resultat och vid behov ska tilläggsupplysningar lämnas, ÅRL 2:3.
Upplysning och motivering i en not krävs om det i årsredovisningen görs
avvikelser från allmänna råd och rekommendationer som de normgivande
organen gett ut, ÅRL 2:3 2 st. ÅRL innehåller även regleringar för
koncernredovisning. Enligt ÅRL 7:1 ska ett moderföretag i en koncern upprätta
koncernredovisning för varje räkenskapsår. Det finns vissa undantag från detta
krav. Även för koncernredovisningen gäller kraven på god redovisningssed och
rättvisande bild, ÅRL 7:6.
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Vad som gäller för aktiebolag regleras i ABL. I denna lag regleras bland annat
hur ett aktiebolag bildas och hur det ska drivas. Enligt ABL 1:2 görs en åtskillnad
mellan privata och publika företag. Ett privat aktiebolag ska enligt ABL 1:3 2 st.
ha ett aktiekapital som uppgår till minst 100 000 kr och ett publikt aktiebolag ska
ha ett aktiekapital som uppgår till minst 500 000 kr. Enligt 7:18 får ett publikt
aktiebolag överlåta egna aktier på en börs inom eller utanför det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

3.1.3 Övriga organisationer

Nedan redogör vi för andra organisationer som inte är normgivande, men ändå
har betydelse för svenska företags redovisning och rapportering och förståelsen
av det svenska redovisningssystemet.

3.1.3.1 Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är både medlem av Redovisningsrådet och en av deras
finansiärer. Det är de som övervakar att företagens redovisningar
överensstämmer med de rekommendationer som ges ut av Redovisningsrådet. De
noterade företagen har skrivit ett noteringsavtal där de åtar sig att följa RR. Om
avvikelser upptäcks har Stockholmsbörsen möjlighet att ta upp ärendet i en
disciplinär kommitté. De har även möjlighet att ålägga företagen böter och i
extrema fall kan även bolag avnoteras. (Ordelheide D. and KPMG, 2001, s. 2361
f)

3.1.3.2 FAR

Enligt den första paragrafen i FAR:s stadgar är det en förening för auktoriserade
revisorer, godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister som
arbetar med revision och därmed förenliga tjänster. FAR23 var tidigare det
huvudsakliga standardsättande organet i Sverige och gav ut rekommendationer,
utgivningen av rekommendationer upphörde dock på 80-talet (Ordelheide D. and
KPMG, 2001, s. 2359). Idag verkar de aktivt för att utveckla revisorsyrket och
därtill hörande verksamhetsområden (www.far.se, 2002-04-29). De ger stöd till
revisionsbyråbranschen genom rekommendationer, uttalanden, utbildning och
annat yrkesstöd (ibid).

3.1.4 Kännetecken för Swedish GAAP

I detta kapitel redogör vi för vissa speciella kännetecken för Swedish GAAP.
Detta som ett bidrag till förståelsen för vad som är de utmärkande dragen i
Swedish GAAP och som kan ha betydelse vid jämförelsen med US GAAP.

Speciellt för Swedish GAAP är att det bygger på tolkningar av lagar och
förordningar som sedan kompletteras av rekommendationer från de ovan nämnda
normgivande organen. De svenska lagarna är som tidigare sagts mer ramlagar än
                                                          
23 Kallas internationellt för Swedish Institute of Authorized Public Accountants.
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detaljregleringar. Det påstås av till exempel Edenhammar (Balans 2/2002, s. 8)
att det svenska redovisningssystemet inte är lika detaljstyrt som US GAAP. Han
menar att det lämnar en möjlighet till revisorer att kräva extra information, han
betonar dock att det krävs att revisorerna verkligen gör det och inte nöjer sig med
att företagens rapporter uppfyller normernas minimikrav. Enligt Fredricson,
Holm & Tidström (Balans 2/2002, s. 5) är det svenska redovisningssystemet
utvecklat så att revisorerna måste fråga sig själva vad som är rätt och rimligt,
snarare än att följa en kokbok.

Ett viktigt begrepp i den svenska redovisningen är att den ska ge en rättvisande
bild (Blake et al, European Business Review 3/1998, s. 146). Den ska även vara
konsekvent, med vilket det menas att samma principer och regler ska användas
från år till år för att möjliggöra jämförelser. Ett annat begrepp som har betydelse
för vilken information som finns med i de svenska företagens rapporter är
väsentlighetsbegreppet, vilket vi beskriver i kapitel 4.

3.2 US GAAP

US GAAP kan ha olika innebörd, dels kan begreppet enbart innefatta FASB:s
och dess föregångares uttalanden och dels kan det även innefatta amerikansk
redovisningspraxis mer generellt (Bloomer, 1999, s. 4). Om vi ser till den senare
definitionen, som används i denna uppsats, består US GAAP av både
offentliggjorda principer, det vill säga redovisningsuttalanden etablerade av
auktoritära standardsättare, och redovisningspraxis och förfaranden som har
blivit accepterade som lämpliga över tiden.

Tidigare har de huvudsakliga källorna för US GAAP varit Committee on
Accounting Procedure (CAP)24, som var en del av the American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA), och efter detta the Accounting Principles
Board (APB)25 som även det var en del av AICPA. Deras uttalanden är
fortfarande i bruk om de inte har ändrats eller ersatts av the Financial Accounting
Standards Board (FASB) som idag är det organ som ger ut rekommendationer.
(Hartman et al, 2000, s. 5)

Eftersom det inte bara finns en källa som reglerar en viss redovisningssituation
har en guide tagits fram av the Auditing Standards Board (ASB)26 för att klargöra
den relativa prioriteringen bland källorna till GAAP. Denna guide återfinns i

                                                          
24 CAP är en av föregångarna till FASB och upprättades 1938. CAP hade befogenhet att ge uttalanden,
vilka kallades för Accounting Research Bulletins (ARB). Dessa behövde inte följas enligt lag utan var
generellt accepterade.
25 APB ersatte 1959 the Committee on Accounting Procedure (CAP) och är även det en föregångare till
FASB. Organets huvudsakliga uppgift har varit att utveckla yttrandena, så kallade Opinions, som bland
annat behandlade ändringar av ARB samt form och innehåll av de finansiella rapporterna. Målet var att
försöka minska skillnader och inkonsekvenser i redovisningspraxis på olika områden och även att föra en
diskussion om ouppklarade och kontroversiella frågor.
26 Enligt amerikansk lag måste alla finansiella rapporter från publika företag granskas av en oberoende
revisor. ASB är det organ som etablerar standards för revision vilka måste följas av alla revisorer som är
medlemmar i AICPA. De har givit ut tio Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) och även
Statements of Auditing Standards som är tolkningar och förklaringar av de tio GAAS.
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Statements of Auditing Standards No. 69 (SAS-69). I denna delas GAAP in i fyra
olika kategorier av uttalanden. Dessa kategorier delas sedan in i en hierarki som
sträcker sig från de uttalanden som är mest auktoritära till de som är minst
auktoritära. Detta brukar benämnas GAAP hierarkin, vilken illustreras i figur 3.2
nedan. Hierarkin innehåller främst uttalanden och utlåtanden från de
normgivande organen FASB, AICPA och APB. I hierarkin gäller att de principer
som återfinns på den högsta nivån måste tillämpas. Om det finns ett alternativ till
principen på en lägre nivå kan denna inte åsidosätta en princip på en högre nivå.
Om en tolkningsfråga uppstår mellan olika källor på samma hierarkiska nivå
gäller att det uttalande som bäst speglar transaktionen ska tillämpas. Utöver dessa
fyra kategorier av källor till US GAAP finns även annan redovisningslitteratur
som kan vara användbar för att lösa redovisningsfrågor. Den inbördes hierarkin
bland den övriga litteraturen är beroende av vilket organ eller författare som har
gett ut informationen. Därigenom följer att den information som getts ut av
FASB har större betydelse än till exempel en bok i redovisningsteori.  (Williams
J.E., 2001, s. xiii-xv, och Delaney P.R., 1999, s. 5 f)

Figur 3.2: US GAAP hierarkin
Källa: Williams J.E., 2001, s. xiii-xv (egen bearbetning).

Level A
•  FASB Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)
•  FASB Interpretations (FIN)
•  APB Opinions (APB)
•  Accounting Research Bulletins (ARB)

Level B
•  FASB Technical Bulletins (FTB)
•  AICPA Industry Audit and Accounting Guides
•  AICPA Statements of Position (SOP)

Level C
•  Consensus Positions of the Emerging Issues Task Force (EITF)
•  AICPA AcSEC Practice Bulletins (PB)

Level D
•  AICPA Accounting Interpretations (AIN)
•  FASB Implementation Guides (FIG)
•  SEC and FASB Staff Positions (Topic Ds)
•  Industry practices widely recognized and prevalent

Other Accounting Litterature
•  FASB Concepts Statements (SFAC)
•  APB Statements
•  AICPA Issues Papers
•  International Accounting Standards Committee Statements
•  GASB1 Statements, Interpretations, and Technical Bulletins
•  Pronouncements of other professional associatons and regulatory bodies
•  AICPA Technical Practice Aids
•  Accounting textbooks, handbooks, and articles
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3.2.1 Financial Accounting Standards Board, FASB

1973 ersattes APB med en helt ny standardsättande organisation som bestod av
tre organ, varav FASB var den ena. De andra två var FAF27 och FASAC28. FASB
är en privat organisation som bildades för att etablera standarder för finansiell
redovisning och rapportering. Medlemmarna i FASB är utsedda av FAF. FASB:s
uttalade mål är att etablera finansiella redovisnings- och rapporteringsstandarder
som vägledning och utbildning för utfärdare, revisorer och andra användare.
(Ordelheide D. and KPMG, 2001, s. 2867)

FASB:s rekommendationer är officiellt erkända av SEC och AICPA som
auktoritativa, (www.fasb.org, 2002-04-18). FASB utfärdar fyra olika typer av
uttalanden. Dessa är:

•  Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)
•  Interpretations (FIN)
•  Technical Bulletins och
•  Statements of Financial Concepts (SFAC)

Dessa uttalanden är såväl breda redovisningskoncept som olika standarder för
finansiell rapportering. De utgör även vägledning för implementering av
standards. (www.fasb.org, 2002-03-19) En beskrivning av de fyra olika
uttalandena följer nedan.

SFAC
Redovisningskoncepten utgörs av SFAC och fungerar som vägledning och
referensram vid etableringen av standards och för att lösa uppkomna problem och
frågor. Det finns sju stycken SFAC, varav fem utgör det principiella ramverket
för finansiell rapportering av vinstdrivande organisationer29. (Hartman et al,
2000, s. 8) Då SFAC är den principiella grunden till US GAAP anser vi att det är
av stor betydelse att redogöra för dessa, för att därmed skapa en ökad förståelse
för det amerikanska redovisningssystemet.

Alla delar i det principiella ramverket är till för att skapa information som är
användbar för intressenternas beslutsfattande. Grundtanken är att skapa en så bra
resursallokeringen som möjligt genom att företagen ska lämna information som
uppfyller de principiella kraven och är basen för allokeringen av resurserna på
marknaden. Det principiella ramverket innehåller mål för den finansiella
                                                          
27 FAF står för Financial Accounting Foundation och är en oberoende stiftelse som ansvarar för att välja
medlemmar till FASB och FASAC och de är även finansiärer till deras verksamhet. Stiftelsen tar emot
bidrag och godkänner FASB:s budget. De ansvarar även för att utöva en övergripande tillsyn över
FASB:s undantag och lösningar på tekniska problem. (www.fasb.org, 2002-03-19)
28 FASAC står för Financial Accounting Standards Advisory Committee. Deras primära uppgift är att
agera rådgivare åt FASB i frågor som är relaterade till olika projekt som FASB bedriver, möjliga nya
projekt och andra frågor som kan behöva beaktas av FASB. FASAC:s möten ger FASB en möjlighet att
kunna diskutera olika synvinklar med individer från varierande branscher och med olika professioner då
medlemmarna är från revisionsbyråer, akademiker och chefer för olika professionella organisationer.
(www.fasb.org, 2002-03-19)
29 De andra två SFAC är för icke vinstdrivande organisationer.
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rapporteringen vad gäller kvalitativa aspekter, redovisning och mätning. Det
innehåller även begränsningar för de finansiella rapporterna. I SFAC 2 finns en
modell över hierarkin för de kvalitativa aspekterna. I denna modell, som
illustreras i figur 3.3, finns även begränsningar medtagna. (Hartman et al, 2000,
s. 9 ff) Vi beskriver nedan de olika delarna i det principiella ramverket.

Figur 3.3: A Hierarchy of Accounting Qualities
Källa: FASB SFAC 2, Ordelheide D. And KPMG, 2001, s. 2877.

Kvalitativa aspekter: De två primära kvalitativa aspekterna är enligt SFAC 2
relevans (relevance) och trovärdighet (reliability). Relevanskriteriet innebär att
informationen ska medföra en skillnad i beslutsfattande genom att hjälpa
användarna att göra förutsägelser om följderna av förflutna, nuvarande och
framtida händelser (predictive value) eller genom att bekräfta eller korrigera
förväntningar (feedback value) (Kam, 1990, s. 516). För att relevanskriteriet ska
vara uppfyllt krävs även att informationen når beslutsfattarna medan
informationen kan påverka beslutet (timeliness) (ibid). Att informationen ska
vara trovärdig innebär dels att den ska kunna verifieras av flera olika oberoende
observatörer (verifiability), dels att den ska representera den underliggande
händelsen (representational faithfulness), samt att informationen är neutral
(neutrality) (ibid, s. 522)

En ytterligare kvalitetsaspekt är jämförbarhet (comparability) som även
innehåller kriteriet att informationen ska vara konsekvent (consistency). Detta
innebär att för att informationen ska vara användbar krävs att den går att jämföra
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med andra företags finansiella rapporter och med det egna företagets rapporter
från tidigare år. (Ordelheide D. And KPMG, 2001, s. 2876)

Redovisning och mätning: Vad som ska omfattas av företagets räkenskaper
bestäms genom vilka poster som ska redovisas (recognition). Till vilket belopp
en viss post ska tas med i räkenskaperna bestäms genom mätkriterierna
(measurement). Kriterierna för dessa båda, redovisning och mätning, finns i
SFAC 5. Operationaliseringen av dessa  kriterier bygger på ett antal
grundläggande antaganden (assumptions), principer (conventions) och
begränsningar (constraints). (Hartman et al, 2000, s. 14 ff)

De olika utsagorna är antaganden om redovisningsenheten (economic-entity),
fortlevnad (going-concern), periodavgränsning (periodicity) och monetära
enheten (monetary unit). Antagandet om redovisningsenheten innebär att man
förutsätter att händelserna i en ekonomisk enhet är skilda från andra enheters
ekonomiska aktiviteter. Antagandet om fortlevnad betyder att det förutsätts att
den ekonomiska enheten ska fortgå enligt planerna, så länge inget annat kan
påvisas. Antagandet om periodavgränsning förutsätter att de ekonomiska
aktiviteterna i ett företag kan delas in i olika tidsperioder för rapporteringen,
såsom kvartal och år. Slutligen menas med antagandet om den monetära enheten
att valutan, i USD, antas vara en lämplig bas för mätning av ekonomisk aktivitet.
(Hartman et al, 2000, s. 15)

De nämnda antagandena leder fram till ett antal principer. Dessa är kostnads-
(cost or other measurement basis), matchnings- (matching), försiktighets-
(conservatism) och öppenhetsprincipen (full disclosure) samt principen om
intäktsföring (revenue recognition). Den första, kostnadsprincipen, handlar om
vilket belopp en post ska tas upp till i räkenskaperna. Detta belopp kan enligt
SFAC 5 grunda sig på olika attribut, beroende på vad det är för slags post och
relevansen och tillförlitligheten i attributet. Det finns fem olika attribut som
används, dessa är anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, marknadsvärde,
nettoförsäljningsvärdet och diskonterat värde av framtida kassaflöden. Principen
om intäktsföring innebär att intäkten ska vara antingen realiserad, realiserbar
eller intjänad för att få redovisas som en intäkt. Med matchningsprincipen menas
att kostnaderna för en viss aktivitet ska tas upp i samma period som intäkterna
för den aktiviteten. Försiktighetsprincipen innebär att om det finns flera olika
handlingsalternativ vid redovisningen ska det alternativet som medför minst risk
för övervärdering av intäkter och tillgångar väljas. Metoden som väljs ska vidare
spegla den ekonomiska substansen av den underliggande händelsen.
Öppenhetsprincipen innebär att all information som kan påverka en
beslutsfattares bedömning ska finnas med i räkenskaperna, detta bygger på
väsentlighetskriteriet. (Hartman et al, 2000, s. 15 f) Väsentlighetskriteriet
diskuteras mer nedan under begränsningar samt i kapitel 5.

Begränsningar: SFAC 2 identifierar tre begränsningskriterier för
redovisningsinformationen. För det första ska inte kostnaden för att ta fram
informationen överstiga nyttan av den (costs/benefits). För det andra ska hänsyn
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tas till branschspecifika förhållanden (industry practices). Den tredje
begränsningen bygger på relevanskriteriet, nämligen att endast de poster som är
av väsentlig storlek ska rapporteras separat (materiality). Väsentlighetskriteriet
specificeras inte med en definition eller beloppsgräns i SFAC 2, utan FASB har
överlåtit till företagen att själva avgöra vad som är väsentligt i olika situationer.
Detta motiveras med att en riktig bedömning av vad som är väsentligt endast kan
göras av de som har all fakta om just den händelsen. (Hartman et al, 2000, s. 13
f) Vi diskuterar väsentlighetskriteriet mer ingående nedan, då detta är en viktig
del i den finansiella rapporteringen eftersom det är avgörande för vilka poster
som ska tas med.

SFAS, FIN och Technical Bulletins
SFAS är de uttalanden som anger vilka redovisningsmetoder och
tillvägagångssätt som krävs för specifika redovisningssituationer, alltså
standarder. FIN är ändringar och utvidgningar av frågor som är relaterade till
tidigare utgivna rekommendationer och har till syfte att klargöra och förklara de
olika frågorna och omarbeta dem. Technical Bulletins har endast som uppgift att
kunna användas som komplement vid implementeringsproblem och utgör
egentligen inte GAAP. (Ordelheide D. and KPMG, 2001, s. 2867)

3.2.1.1 Emerging Issues Task Force (EITF)

EITF upprättades som en hjälp för FASB vid identifieringen av frågor och
problem. Deras mål är att stå för vägledning av nya frågor vilket leder till att
frågor som kräver formella uttalanden av FASB begränsas. Meningen är att de
ska uppnå enighet om hur nya och ovanliga transaktioner ska redovisas vid de
fall de medfört skillnader i redovisningen mellan företag. Om detta kan uppnås är
det en indikation på att FASB inte behöver agera, om det däremot är så att
enighet inte kan uppnås så kan det tyda på att ett agerande av FASB är
nödvändigt. (Ordelheide D. and KPMG, 2001, s. 2869)

3.2.2 American Institute of Certified Public Accountants, AICPA

AICPA är revisorernas organisation i USA. Deras uppgift är möjliggöra högsta
möjliga professionella service gentemot allmänheten, klienter och anställda
genom att tillhandahålla information och vägledning. (www.aicpa.org, 2002-03-
19)

Vid bildandet av FASB formades även två kommittéer inom AICPA, detta var
Accounting Standards Executive Committee, AcSEC30 och Auditing Standards
Executive Committee, Aud-SEC31. Dessa upprättades för utgöra en del av de som
skulle formulera nya standarder. (Kam, 1990, s. 40)

                                                          
30 AcSEC ger ut så kallade Statements of Position (SOP) och guider för frågor som ännu inte har tagits
upp av FASB. (Kam, 1990, s. 40)
31 Aud-SEC utvecklar revisionsstandarder och guider, de övervakar även upprätthållandet etik och moral
inom professionen. (Kam, 1990, s. 40)
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3.2.3 Securities and Exchange Commission, SEC

SEC skapades genom Securities Exchange Act of 1934 för att hjälpa till att
reglera värdepappershandeln. SEC har sanktionsmöjligheter för alla företag som
emitterat värdepapper till allmänheten eller vilkas aktier är listade på en
amerikansk börs. SEC:s huvudsakliga uppgift är att skydda investerare och
upprätthålla förtroendet på marknaderna för aktier och andra värdepapper, vilket
möjliggörs genom att SEC övervakar den information som lämnas av företagen.
För att uppnå detta krävs det att publika företag är öppna med värdefull finansiell
information och annan information till allmänheten. Denna information kan
sedan användas som grund för investeringsbeslut och måste därför vara
kontinuerlig, omfattande och riktig för att korrekta beslut ska kunna fattas.
Organet har laglig rätt att föreskriva redovisningsstandards och praxis för de
företag som är registrerade hos dem. (www.sec.gov, 2002-04-18)

SEC regleras av flera stadgar och lagar, främst Securities Act of 1933 och
Securities Exchange Act of 1934. Securities Act of 1933 har huvudsakligen två
uppgifter, den ena är att de kräver att investerare erhåller finansiell information
och övrig information av betydelse som rör värdepapper vilka erbjuds för
försäljning till allmänheten. Den andra uppgiften är att förhindra bedrägeri,
förfalskning och andra olagligheter vid försäljning av värdepapper. Securities
Exchange Act of 1934 bemyndigar SEC att registrera och reglera
värdepappersmarknaden. (www.sec.gov, 2002-04-18)

Genom Securities Exchange Act har SEC möjlighet till disciplinära åtgärder för
de reglerade företagen och personer kopplade till dessa. De har även rätten att
kräva periodisk rapportering av de företag som har värdepapper för försäljning
till allmänheten. (www.sec.gov, 2002-03-19) Nedan följer en beskrivning av de
olika uttalanden och lagar som SEC står bakom och därefter en redogörelse över
de olika rapporterna som utländska bolag noterade på en amerikansk börs ska
skicka till SEC.

3.2.3.1 SEC:s uttalanden och lagar

Styrningen från SEC sker genom bland annat Regulation S-X och Regulation S-
K, dessa är dokument som reglerar form och innehåll av den finansiella
informationen samt standardregler för utformandet av de finansiella rapporterna
som krävs vid rapportering till SEC. Enligt Regulation S-K Item 301 får ett
utländskt företag rapportera enligt andra principer än US GAAP, men då krävs en
omräkning till US GAAP och som stämmer överens med Regulation S-X, i
rapporterna som skickas till SEC. I bilagorna 2 och 3 finns utdrag från
Regulation S-K och S-X som rör utländska företags rapportering till SEC.

Utöver Regulation S-X och S-K ger SEC ut Staff Accounting Bulletins (SAB)
och Staff Legal Bulletins (SLB). SAB återger kommissionens ledamöters åsikter
angående redovisningsrelaterade praktiska frågor och SLB deras åsikter
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angående olika aspekter av aktielagarna och SEC:s regleringar. De är inte legalt
bindande, då de representerar ledamöternas åsikter.

3.2.3.2 Rapporter till SEC

Det är främst två rapporter som kan bli aktuella för utländska bolag noterade på
den amerikanska börsen att skicka in till SEC, dessa är 20-F rapport och 6-K
rapport.

Rapport 20-F
20-F rapporten är en motsvarighet till den svenska årsredovisningen,
innehållande en textdel och en sifferdel. Vad som ska finnas med i 20-F
rapporten styrs av om bolaget klassificeras som ett Item 17 eller Item 18 bolag.
Det ställs något högre krav på ett Item 18 bolag, till exempel att rapportering i
segment måste göras vilket det finns undantag för om det är ett Item 17 bolag
som rapporterar (Form 20-F, Item 18).

Det som avgör om ett bolag är ett Item 17 eller ett Item 18 bolag är om företaget
vid sitt inträde på börsen har emitterat nya aktier eller endast registrerat sina
aktier. Om företaget har emitterat nya aktier ska företaget klassificeras som ett
Item 18 bolag. Vid en emission senare än börsintroduktionen beror det på vad det
är för emission om bolaget ska omklassificeras från ett Item 17 bolag till att vara
ett Item 18 bolag. Om det är en emission till nya aktieägare ska det därefter
klassificeras som ett Item 18 bolag. Om det däremot är en emission där de gamla
aktieägarna har företrädesrätt medför det inte att bolaget ska omklassificeras till
ett Item 18 bolag. (Winkvist M., Öhrlings PWC)

Enligt Lundqvist (Song Networks) är textdelen i 20-F rapporten lik den svenska
årsredovisningen men den är betydligt mer omfattande både vad gäller mer text
och mer förklaringar. 20-F rapporten ska innehålla mer detaljerad information.

Enligt Lindgren och Lundqvist (Electrolux) finns det innehållsmässigt i stort sett
samma information med i 20-F rapporten som i den svenska årsredovisningen,
men de skiljer sig åt vad gäller strukturen i textdelen. 20-F rapporten är uppdelad
i olika items med krav på specifikt innehåll och vilken item som ska innehålla
vad. En detalj som inte finns med i samma utsträckning i den svenska
årsredovisningens textdel men som det ställs höga krav på i 20-F rapporten är att
det ska finnas en riskanalys. (Lindgren C-H. & Lundqvist A., Electrolux) Ett
exempel på att större krav ställs på riskanalysen i USA är att Swedish Match nu i
sin årsredovisning redogör för vilka åtal de ställts inför. I Dagens Industri (2002-
04-29) motiverar en representant för Swedish Match detta informationstillägg
med att kraven på företaget ökat vad gäller riskanalys i årsredovisningen i och
med att de måste rapportera till SEC.



Skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP
- väsentlighetsbegreppet och justeringsposter

40

”En ytterligare post som ska finnas med i 20-F rapporten som ej finns med i den
svenska årsredovisningen är ”subsequent events”, vilket innebär att man ska ta med
händelser som inträffat efter skrivandet av årsredovisningen som en del i textdelen av
20-F rapporten.” (Lindgren C-H. & Lundqvist A., Electrolux)

De ”subsequent events” som ska tas med i 20-F rapporten är alltså även sådana
viktiga händelser som inträffat efter det att den svenska årsredovisningen
upprättats fram till dess att 20-F rapporten arkiveras. Det finns reglerat i ÅRL 6:1
2 p. att det ska lämnas upplysningar i förvaltningsberättelsen om händelser av
väsentlig betydelse för företaget som har inträffat efter räkenskapsårets slut. Det
har alltså redan tidigare funnits ett krav på sådana upplysningar.
Redovisningsrådet har dock givit ut ett utkast till en rekommendation om
händelser efter balansdagen vilket är ett förtydligande av detta. Detta utkast
anger mer specifikt vilka händelser som ska och inte ska beaktas. Remisstiden för
detta utkast löpte ut den 15 januari i år och rekommendationen ska enligt utkastet
träda ikraft från och med den 1 januari 2003. Om utkastet till rekommendationen
går igenom kommer det finnas krav på upplysningar i de finansiella rapporterna
om händelser efter balansdagen även enligt Swedish GAAP.

I 20-F rapporten inkluderas antingen fullständiga balans- och resultaträkningar
enligt US GAAP eller så kan bolag istället välja att inkludera balans- och
resultaträkning från den ordinare årsredovisningen enligt Swedish GAAP och
därtill lägga en omräkningsnot som visar på skillnaderna mellan Swedish GAAP
och US GAAP samt dess effekt på nettoresultatet och eget kapital (Form 20-F).
SEC har möjlighet att ifrågasätta poster och ställa frågor till företagen angående
rapporternas innehåll (Lundqvist M., Song Networks). 20-F rapporterna som
skickats till SEC finns tillgängliga för allmänheten via Internet.

Rapport 6-K
Enligt Lindgren (Electrolux) är 6-K rapporten en rapport som innehåller både
kvartalsrapporten och viktiga pressreleaser. Viktiga pressreleaser som finns med
i 6-K rapporterna kan exempelvis vara om företaget köpt eller sålt någon enhet.

3.2.4 Kännetecken för US GAAP

Enligt Hartman et al (2000) anses US GAAP vara ett av de bästa och mest
informativa rapporteringssystem i världen.

Kritiker till US GAAP anser att det är ett alldeles för detaljerat system. De anser
att FASB i för hög grad har försökt täcka in alla tänkbara situationer med
rekommendationer. Som exempel kritiseras SFAS 87 ”Employers’ Accounting
for Pensions” som är 132 sidor lång för att minska valmöjligheterna för mätning
och rapportering. De som försvarar systemet säger dock att denna
rekommendation har medfört att redovisningen av pensioner nu är mer
konsekvent mellan bolagen. (Hartman et al, 2000, s. 6)

Enligt Bloomer (1999) inkluderar US GAAP en större variation av transaktioner
och händelser än IASB:s standards. Då Swedish GAAP till stor del
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överensstämmer med IAS anser vi att denna jämförelse även kan gälla mellan US
GAAP och Swedish GAAP. Att US GAAP är mer detaljreglerat än Swedish
GAAP menar även Edenhammar (Balans 2/2002, s. 8) som säger att den
amerikanska detaljregleringen leder till att företagen säger sig att allt som inte är
förbjudet är tillåtet. US GAAP beskrivs av vissa (bland annat Fredricson, Holm
& Tidström, Balans 2/2002, s. 5) som en kokbok då den är mer detaljreglerad än
andra redovisningssystem. Vi menar att denna liknelse snarare avser en
receptbok med exakta beskrivningar av hur något ska göras, till exempel ”tag en
tesked salt”. En kokbok menar vi innehåller instruktioner som innebär att var och
en gör en uppskattning av hur något ska göras, till exempel ”tag en nypa salt”.
Exempelvis är rekommendationen SFAS 131 om segmentrapportering mycket
detaljerad och liknar en receptbok.

3.3 Harmonisering och standardisering

En internationell redovisning får större och större betydelse då det globala
finansiella landskapet under den senaste tiden förändrats drastiskt. Som vi nämnt
i inledningen söker fler och fler företag kapital utomlands, antalet multinationella
företag och även antalet internationella intressenter av den finansiella
informationen ökar, vilket ökar kravet på en enhetlig redovisningsstandard
(Riahi-Belkaoui, 2000, s. 479 f). IASB, tidigare IASC, är den organisation som
står i förgrunden till detta arbete med en mer enhetlig redovisningspraxis.

3.3.1 International Accounting Standards Board, IASB

IASB är efterträdare till the International Accounting Standards Committee,
IASC. IASC grundades 1973 och anledningen till bildandet var en
överenskommelse mellan redovisningsorganen i tio olika länder, däribland USA,
om att utveckla och harmonisera redovisningsstandards. IASC:s mål var för det
första att formulera internationella redovisningsstandards och att främja deras
erkännande och efterlevnad och för det andra att arbeta för en förbättring och
harmonisering av redovisningsstandards. De standards som IASC gav ut
benämns International Accounting Standards, IAS. (www.iasb.org.uk, 2002-04-
23)

Efter vissa omstruktureringar av IASC, på grund av en granskning av strategin,
uppkom den nuvarande organisationen IASB. IASB är en oberoende och privat
organisation som har sitt säte i London. Medlemmarna kommer från nio olika
länder och har varierande bakgrund. IASB har som uppgift att utveckla en
enhetlig, högkvalitativ, förståelig och upprätthållande global
redovisningsstandard. Denna ska vara formulerad i generella uttalanden med
krav på öppenhet och jämförbar information. Utöver detta samarbetar rådet med
nationella standardsättare för att uppnå en överensstämmande
redovisningsstandard över hela världen. (ibid)

Målsättningen för de två organisationerna har förändrats i och med
omstruktureringen, IASC arbetade för en harmonisering av redovisnings-
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systemen medan IASB arbetar för en global redovisningsstandard. Det finns
skillnader mellan hur olika författare definierar harmonisering. Nobes & Parker
(2000) definierar harmonisering som en process för att öka jämförbarheten
mellan olika redovisningssystem genom att begränsa deras variationer. Pender et
al (Managerial Finance, 1998, s. 63 f) definierar harmonisering som en process
där alla medlemsländer ansluter sig till en enhetlig redovisningsstandard. Vi
anser att det finns en skillnad mellan dessa målsättningar då vi menar att
harmonisering inte är samma sak som standardisering. Harmonisering innebär för
oss att de olika redovisningssystemen ska närma sig varandra så mycket som
möjligt och att det i en internationell standard ska finnas utrymme för flera
alternativ som är accepterade av flera olika redovisningssystem. I motsats till
detta innebär en standardisering för oss att ett enhetligt system med endast ett
alternativ ska finnas, vilken ska gälla för alla länder.

3.3.2 Standardisering i Sverige och USA

Sveriges medlemskap i EU har inneburit att IAS successivt införts i den svenska
redovisningen. Detta har gjorts genom Redovisningsrådet, vilka har till uppgift
att ge ut rekommendationer som så långt som möjligt ska följa IASC:s standards
(www.redovisningsradet.se, 2002-05-15). Anledningen till detta är att EU-
parlamentet, som nämnts i inledningen, fattat ett beslut om att alla publika bolag
från och med år 2005 ska redovisa sina finansiella rapporter i enlighet med IAS
(www.iasb.org.uk, 2002-04-23). I stort sett all pågående normbildning på
redovisningsområdet i Sverige sker med hänsyn till den standardiseringssträvan
som råder.

Sedan 1987 har SEC samarbetat med IASB, tidigare IASC, genom
organisationen the International Organization of Securities Commissions, IOSCO
för att utveckla redovisningsstandards som kan användas över landgränserna.
IOSCO är en sammanslutning av organisationer som reglerar handeln med
värdepapper. Målet med sammanslutningen är att granska betydande frågor
gällande internationella transaktioner med värdepapper och terminer och att
koordinera praktiska lösningar för dessa frågor. Istället för att IOSCO själva
skulle ge ut egna standars uppmärksammade de IASC:s arbete. 1993
identifierade IOSCO vissa baskrav på en redovisningsstandard som kunde
användas av företag, vars aktier var noterade i fler än ett land, som de
presenterade för IASC tillsammans med vissa frågeställningar rörande de
dåvarande rekommendationerna som IASC givit ut. Utifrån detta startade sedan
IASC:s ”the Core Standard Work Program” som riktade sig mot dessa
frågeställningar. (www.sec.gov, 2002-04-29)

SEC ställer i dag krav på att utländska investerare ska göra en justering till US
GAAP som antingen är fullständig eller lämnas i en not. Till detta justeringskrav
finns det dock undantag. SEC tillåter att vissa av eller vissa delar av IASC:s
rekommendationer används utan att en justering behöver göras. Dessa är IAS 7
om kassaflödes redovisning, IAS 22 om koncernredovisning och IAS 21 om
effekter av förändringar i utländska valutakurser. (ibid)
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Som ovanstående diskussion anger har USA gjort försök att närma sig en mer
standardiserad redovisningspraxis i och med ett samarbete med IASC. De har
dock inte ännu accepterat de internationella redovisningsstandards som finns fullt
ut.

I och med omorganiseringen av IASC till IASB och organisationens nya
målsättning, att uppnå en enhetlig standard, kommer deras standards att bli mer
detaljerade och därmed närma sig US GAAP:s receptboks liknande system. Detta
innebär att det sker en reformering av hur rapporteringssystemet ser ut i Europa
och därmed även i Sverige, vilken skulle kunna kallas för ”receptifiering”. Denna
receptifiering härleder vi från diskussionen i stycke 3.2.4 där vi menar att US
GAAP kan ses som en receptbok. Med en receptifiering menar vi att de som ger
ut receptboken inte litar på de som ska laga maten, det vill säga standardsättarna
litar inte på de som ska utföra redovisningen. Detta receptifierade system som vi
alltså ser att IASB och Sverige närmar sig kan jämföras med att det tidigare varit
mer likt en kokbok. När en kokbok skrivs litar författarna på att de som ska laga
maten har kunskap om området och därför behövs inte lika precisa instruktioner.
I redovisningssammanhang skulle en kokbok därmed innebära att
standardsättarna litar på de som ska utföra redovisningen, och därmed ges färre
detaljer.

3.3.3 Fullständig standardisering

Något som många författare ifrågasätter är huruvida en fullständig
standardisering är möjlig. Det finns många argument för att det finns hinder att
överkomma om en full standardisering ska kunna genomföras. Detta är praktiska
hinder i form av ekonomiska gap mellan utvecklade och outvecklade nationer,
men även legala skillnader (Pender et al, Managerial Finance, 1998, s. 64 f). Då
det i en del av länderna finns en stark koppling mellan skatte- och
redovisningsregler binder detta snarare redovisningspraxis till de nationella
skattereglerna än till de internationella normerna (Blake et al, European Business
Review, 1998, s. 149). Skillnaderna på detta område har även förklarats utifrån
ett kulturellt perspektiv, alltså att kulturella faktorer och respektive lands
historiska bakgrund har påverkan på den finansiella rapporteringen (Deegan,
2001, s. 175).

Mueller et al (1991) tar upp olika aspekter av skillnader som finns mellan olika
länder och som har påverkat deras redovisningssystem. Författarna menar att
redovisningen är formad utifrån den miljö den verkar inom. I flera länder,
däribland USA, är den finansiella informationen riktad mot de behov som
investerare och kreditgivare har,  medan den i andra länder i stor utsträckning är
påverkad av statligt inflytande vilket kännetecknar Sverige. Det finns även
skillnader i hur redovisningspraxis är uppbyggd, om den är baserad på lagar i
länderna eller om redovisarna själva till stor del har inflytande över
redovisningspraxis. En annan skillnad som finns mellan länder är inflationsnivån
och huruvida detta tas hänsyn till i redovisningen. Storleken på företagen i landet
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och hur pass komplexa dessa är bidrar också till skillnader i redovisningen.
(Mueller et al, 1991, s. 9 f)

Mueller et al (1991) menar att det inte finns två nationella redovisningssystem
som är identiska, men att de till viss del överlappar varandra och att det finns
likheter på vissa områden. Utifrån detta har de delat in de olika länderna i kluster
för att åskådliggöra detta. Dessa kluster är den brittisk-amerikanska modellen,
den kontinentala modellen och den sydamerikanska modellen. Det svenska
redovisningssystemet har klassificerats som den kontinentala modellen, som
bland annat kännetecknas av att redovisningen är mer lagstadgad och att praxis är
väldigt konservativ samt att redovisningen ofta är uppbyggd för att uppfylla
statliga krav i form av bland annat skattereglering. I motsats till detta  tillhör
USA den brittisk-amerikanska modellen vilken kännetecknas av att
redovisningen är riktad mot de behov som investerare och kreditgivare har och
att länderna ofta har välutvecklade börser. Det finns ofta många stora
multinationella företag i dessa länder. (ibid, s. 15 ff)

I en modell av Gray (se bilaga 6) är skillnaderna mellan mätning och redovisning
i nordiska länder och i USA inte särskilt stora, vilket kan motsäga ovanstående
diskussion om effekterna av bakomliggande skillnader (Radebaugh, Gebhart &
Gray, Journal of International Financial Management and Accounting, 6:2, 1995,
s. 170). Till viss del instämmer vi i detta och anser att gränserna mellan det
svenska och det amerikanska rapporteringssystemet är på väg att suddas ut. Det
finns dock vissa skillnader mellan Sverige och USA som inom den närmaste
framtiden inte kan överbryggas med hjälp av den internationella strävan mot en
enhetlig redovisningsstandard. Anledningen till detta anser vi vara att Sverige till
skillnad från USA är väldigt skattestyrt och att skattelagstiftningen har en stor
påverkan på redovisningen.
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4 Väsentlighetskriteriet

I detta kapitel diskuterar vi väsentlighetskriteriet. Vi redogör för hur väsentligt
har definierats av de olika intervjuobjekten och vad väsentligt innebär enligt
Swedish GAAP och US GAAP. Därefter har vi utformat en modell för hur en
väsentlighetsanalys kan gå till.

Att diskutera väsentlighetskriteriet anser vi är av stor betydelse, eftersom
definitionen  är avgörande för vilka poster som tas med i räkenskaperna. Enligt
mall 20-F Item 17 från SEC ska det vid en justering till US GAAP finnas med en
diskussion kring de väsentliga skillnaderna i redovisningsprinciper, praxis och
metoder mellan det använda redovisningssystemet och US GAAP. De väsentliga
skillnaderna ska kvantifieras i justeringen till US GAAP. Följande citat är en
förklaring till hur väsentlighetsbegreppet kan tolkas, vilket vi anser visar att det
finns utrymme för många olika subjektiva bedömningar av begreppet.

”If it doesn’t matter, don’t bother with it.” (Walter M., Principles of Auditing,
1959, s. 14, ur Kam V., 1990, s. 517)

Frågan är öppen gällande vad som har betydelse och som därför ska tas hänsyn
till. Enligt Hanson (Ernst & Young) kan en parallell dras mellan begreppet
väsentligt och ordet lagom,  även lagom är ett svårdefinierat begrepp. En del
vägledning finns dock både i Swedish GAAP och i US GAAP för hur väsentligt
ska tolkas, vilket vi redogör för nedan. Först följer en genomgång av
intervjuobjektens uppfattning av väsentlighetsbegreppet.

4.1 Väsentlighetskriteriet enligt intervjuobjekten

Att ingen tydlig definition finns för hur väsentlighetsbegreppet ska uppfattas
illustreras av nedanstående uttalanden som framkommit under intervjuerna med
företagen och samtalen med revisorerna32 .

•  ”Det är väl naturligtvis svårt för man kan ha 25 olika avvikelser som var och
en för sig faller under gränsen, medan de tillsammans går åt samma håll
allihopa.” (Intervjuobjekt 1)

•  ”Det finns ingen uttalad beloppsbegränsning för vad som anses vara
väsentligt.” (Intervjuobjekt 2)

•  ”Vi omräknar även poster där den beloppsmässiga skillnaden är ganska
liten, detta för läsarens skull.” (ibid)

•  ”En bedömning av vad som är väsentligt görs från fall till fall.” (ibid)

                                                          
32 Vi har valt att inte källhänvisa till vilka företag som har gjort de olika uttalandena, utan kallar dessa för
intervjuobjekt 1, 2, 3 osv. Tanken med redogörelsen av de olika uttalandena är inte att återge exakt vad
någon har sagt och peka ut de olika företagen, utan den är till för att visa på att det finns många olika
förklaringar till begreppet väsentligt.
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•  ”Man får ju titta lite grann på vad det är för någonting, det finns ingenting
som säger att det måste vara en miljon eller fem miljoner för att få tas med,
utan det är beroende på vad det gäller för skillnad, om det är en viktig
skillnad.” (Intervjuobjekt 3)

•  ”Amerikaner är experter på att vilja veta allt om allting.” (ibid)
•  ”Det får inte vara hur små summor som helst för att det ska kunna

klassificeras som en väsentlig skillnad att ta med i omräkningen.”
(Intervjuobjekt 4)

•  ”Då våra rapporter presenteras i miljoner kronor krävs det åtminstone att
omräkningen innebär en effekt på en miljon, för annars görs
omräkningsarbetet i onödan då det ändå inte skulle synas någon skillnad i
rapporten.” (ibid)

•  ”Det mesta är väsentligt i USA, det ska mycket till innan det inte är
väsentligt.” (Intervjuobjekt 5)

•  ”Väsentligt är något man känner igen i sitt sammanhang, jag kan i mitt
arbete om det uppstår en situation direkt säga om det är väsentligt. Man
måste göra någon form av objektiv bedömning av situationen.”
(Intervjuobjekt 6)

Vi upplevde under intervjuerna att det uppfattades som svårt att definiera
väsentligt i ord. En del av intervjuobjekten nämnde någon slags
beloppsbegränsning, men med förbehållet att det inte bara går att lita på en sådan
beloppsgräns utan att andra faktorer också kan få betydelse i valet om något är
väsentligt eller inte. Många av de intervjuade sade att det är en definition som
måste situationsanpassas, då begreppet väsentligt kan skilja sig från fall till fall.
Vi uppfattade det som att de tillfrågade i de flesta fall inte hade någon uttalad
policy för hur väsentligt skulle definieras, men att det underförstått fanns vissa
riktlinjer som de använde sig av i arbetet. Det är dessa riktlinjer som delvis
framkommer av uttalandena ovan och även i diskussionen kring
väsentlighetsanalysmodellen i stycke 4.4 nedan.

4.2 Väsentlighetskriteriet enligt Swedish GAAP

Vi anser att det är av betydelse att beskriva hur begreppet väsentligt definieras
enligt Swedish GAAP, eftersom RR inte behöver tillämpas på oväsentliga poster
(FARs samlingsvolym 2001, s. 548). Av nedanstående citat framgår hur
Redovisningsrådet definierar väsentligt:

”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan ha
betydelse för de beslut som användarna fattar på basis av den information som
lämnas i de finansiella rapporterna. Att en post bedöms vara oväsentlig innebär
inte att den kan utelämnas från redovisningen med hänvisning härtill.
Innebörden är i stället att posten inte nödvändigtvis behöver behandlas i full
överensstämmelse med de principer som angivits i rekommendationen.

Vid bedömning av om t. ex. en post är väsentlig kan beloppets relativa storlek i
vissa fall ha avgörande betydelse. I andra fall kan andra bedömningsgrunder
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vara avgörande. Avgörandet måste ske på basis av en professionell bedömning
som i det enskilda fallet tar hänsyn till de aktuella förhållandena.
Exempel på information som är av betydelse med utgångspunkt från en annan
bedömningsgrund än beloppets relativa storlek är uppgifter som krävs enligt lag,
föreskrifter och redovisningsrekommendationer, där det är uppenbart att
beloppens storlek inte är av avgörande betydelse.” (FARs samlingsvolym, 2001,
s. 548)

Av citatet framgår att bedömningsgrunderna för vad som ska anses vara
väsentligt kan variera från fall till fall. Redovisningsrådet har inte satt upp någon
exakt beloppsgräns för vad som är väsentligt, utan det lämnas öppet för
bedömning av företagen. Vad företagen anser är väsentligt borde påverkas av
vilka användare av informationen som de finansiella rapporterna riktar sig till.
Detta anser vi kan medföra skillnader mellan vad olika företag anser är väsentlig
information. Vilket i sin tur bör påverka hur deras finansiella rapporter ser ut.

4.3 Väsentlighetskriteriet enligt US GAAP

På amerikanska termer kallas väsentligt för ”material” och de vi intervjuat har
uttryckt detta som materiellt vilket alltså är en blandning av de båda språken. Vi
har valt att genomgående i rapporten kalla det för väsentligt, eftersom det är det
begreppet som används i den svenska litteraturen. Väsentlighetsbegreppet är
kopplat till flera av de andra delarna i det principiella ramverket i US GAAP. För
det första är det relaterat till kvalitetskriteriet relevans, om en post inte är
väsentlig kan den heller inte vara relevant (Kam, 1990, s. 516). För det andra är
väsentlighetskriteriet nära kopplat till principen om öppenhet, genom
förutsättningen att alla väsentliga poster ska visas i räkenskaperna (Hartman et al,
2000, s. 16). Det finns ingen entydig definition av begreppet väsentligt inom US
GAAP. FASB har i SFAC 2 klargjort att väsentlighetsbeslut endast kan fattas av
de som har all information. Det medför att FASB har lämnat över den slutliga
definitionsbestämningen till varje företag, eftersom det anser att ingen generell
standard för hur väsentligt ska definieras kan formuleras.

Enligt AICPA, Rule 203 Code of Professional Conduct, ska en revisor inte lämna
en okommenterad revisionsberättelse för en finansiell rapport som innehåller ett
väsentligt avsteg från US GAAP. Vi uppfattar detta som att en revisor inte får
skriva en ren revisionsberättelse om han ser att informationen innehåller något
som skiljer sig från US GAAP och denna skillnad är väsentlig. Vad som är
väsentligt, har definierats av flera organ.

FASB definierar i SFAC 2 väsentligt som:

”The magnitude of an omission or misstatement of accounting information
that, in the light of surrounding circumstances, makes it probable that the
judgment of a reasonable person relying on the information would have been
changed or influenced by the omission or misstatement.”
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SEC definierar väsentligt i termer av:

”The term ’material’, when used to qualify a requirement for the furnishing of
information as to any subject, limits the information required to those matters
about which an average prudent investor ought reasonably to be informed.”
(SEC Regulation S-X, Rule 1-02)

I båda ovanstående definitioner från FASB och SEC har investeraren en
betydande roll. En viktig fråga att diskutera blir därmed vem som är att anse som
investerare. Det kan innebära en stor skillnad huruvida investeraren är inaktiv
eller aktiv. Enligt ovanstående citat säger SEC att investeraren som hänsyn ska
tas till ska vara ”avarage prudent”, det vill säga översatt till svenska
genomsnittligt förståndig. Denna formulering av hur investeraren ska vara för att
hänsyn ska tas till honom ger en viss vägledning i form av att det ställs vissa
grundkrav på personens intellekt. Vi anser dock inte att kraven är så höga att det
innebär att det åsyftas en aktiv investerare, typ en börsmäklaren utan det borde
räcka med en ”vanlig” aktiespekulant, med vanlig menar vi exempelvis herr
Svensson som innehar 1000 st aktier.

APB nämner i sin Statement No. 4 att finansiell rapportering behandlar
signifikant information, även detta är en definition av väsentligt.

SEC har gett ut ett SAB uttalande om begreppet väsentligt, SAB 99
”Materiality”, som ska vara vägledande för hur väsentligt ska tolkas33. I SAB 99
föreskrivs att det inte finns något belägg för en beloppsgräns varken i lagen eller
i redovisningslitteratur och att en beloppsgräns i form av en procentsats på till
exempel fem procent endast kan användas som en början på en analys om något
är väsentligt eller ej. En sådan beloppsgräns måste dock kompletteras med andra
variabler för att utgöra en komplett väsentlighetsanalys. Följande citat förstärker
faktumet att även kvalitativa variabler ska tas hänsyn till enligt SEC:

”SEC reagerar väldigt starkt på kvantitativa gränser, man ser hellre att man
har kvalitativa gränser där man får göra enskilda bedömningar.” (Hanson T.,
Ernst & Young)

Enligt SAB 99 anser ledamöterna34 att situationer där avvikelser35 från US GAAP
under fem procent finns, ändå kan vara väsentliga. Kvalitativa aspekter kan få
avvikelser från US GAAP som kvantitativt sett är små, att ändå anses som
väsentliga. I SAB 99 tas nedanstående exempel upp, på kvalitativa faktorer som

                                                          
33 SAB är inte att betrakta som lagar eller tolkningar från kommissionen, de är inte heller publicerade med
kommissionens officiella tillstånd. Detta innebär att de inte ställer något legalt krav på företagen, utan de
representerar tolkningar och praxis från företagsfinansieringsdivisionen och redovisningsansvarige i deras
arbete med administrationen av upplysningskraven i federala värdepappers lagar.
34 Med ledamöter förstås kommissionens ledamöter, det vill säga SEC:s ledande personal, vars åsikter
ligger till grund för de olika SAB.
35 Med avvikelser förstås finansiella rapporters påståenden som inte stämmer överens med US GAAP, det
vill säga de avviker från US GAAP.
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kan påverka om något ska anses som väsentligt. Faktorer som kan ha betydelse är
om avvikelsen från US GAAP:

•  döljer en förändring i vinst eller andra trender,
•  döljer ett misslyckande för att uppnå analytikernas förväntningar,
•  förändrar en förlust till en vinst eller tvärtom,
•  gäller ett segment eller annan del av ett företag som har ansetts spela en viktig

roll för företagets verksamhet eller vinst,
•  påverkar om företagets rapportering är i enlighet med lagstadgade krav,
•  påverkar om företagets rapportering överenstämmer med gällande lånevillkor

eller andra kontraktsvillkor,
•  medför en effekt med ökade ersättningar till ledningen, till exempel genom att

uppfylla krav för bonus och andra incitamentsprogram eller
•  inkluderar hemlighållande av en olaglig transaktion.

Den här listan är inte fullständig, utan även fler faktorer kan ha betydelse och
behöva tas hänsyn till vid en bedömning om något är väsentligt. Det diskuteras i
SAB 99 angående vilken hänsyn som ska tas till investerarnas reaktion. SEC
menar att enbart en undersökning av hur investerarna skulle reagera på en
avvikelse från US GAAP inte är tillräcklig för att bestämma om något är
väsentligt. Att ta med investerarnas förväntade reaktioner som en del av
väsentlighetsbedömningen anser dock SEC vara av betydelse, eftersom att om en
reaktion på avvikelsen från US GAAP förväntas är den att anse som väsentlig.
Om ingen reaktion kan förutspås kan det alltså ändå inte uteslutas att den kan
vara väsentlig.

Ledningens syfte med att avvika från US GAAP kan enligt SAB 99 ha betydelse
i bedömningen om den ska anses som väsentlig. Ett tydligt bevis på att den skulle
kunna anses som väsentlig är om ledningen har haft som syfte att med avvikelsen
från US GAAP påverka resultatet. I SAB 99 uttrycks detta som att syftet är att
påverka rapporterad vinst, detta anser vi kan liknas vid kreativ bokföring som i
och för sig inte behöver vara olaglig men är till för att påverka resultatet.

I SAB 99 diskuteras vidare när en avvikelse från US GAAP i en del av en
koncern ska anses vara väsentlig för koncernen som helhet. Även om en
avvikelse från US GAAP i en del i koncernen ensam inte orsakar att den
finansiella rapporten som helhet blir väsentligt missvisande, kan det vid
summering med andra avvikelser från US GAAP från andra delar av koncernen
göra att helheten blir väsentligt missvisande.

Hänsyn ska också, enligt SAB 99, tagas till avvikelser från US GAAP under
tidigare perioder. En avvikelse från US GAAP som under en tidigare period inte
ansetts vara väsentlig kan tillsammans med flera avvikelser från US GAAP de
kommande åren bli väsentlig för helheten en kommande period.

Till viss del tar dessa organ upp kvantitativ vägledning för vad som är väsentligt.
SEC säger bland annat att vissa kostnader och utgifter som överstiger en procent
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av total försäljning och intäkter ska tas upp. Även FASB har kvantitativ
vägledning i vissa specifika situationer. Ett exempel på detta är SFAS 14 om
segmentsindelning. Ett segment ses som signifikant bland annat om dess intäkter
motsvarar tio procent eller mer av den sammanställda intäkten för alla företagens
segment. (Kam, 1990, s. 518)

Att det finns olika kvantitativa regler visar på att de auktoritära organen har sett
det som nödvändigt med ett kvantitativt förtydligande av begreppet väsentligt
vad gäller vissa poster. Dessa regler behandlar klassificering av olika poster,
användning av olika metoder, hur vissa beräkningar ska göras eller hur vissa
poster ska tas upp. De har alltså ansett att dessa distinktioner är signifikanta och
därmed nödvändiggjort en kvantitativ vägledning. Det finns även en del
domstolsprejudikat som kan vara till hjälp vid bestämmandet av vad som är
väsentligt.

Hanson (Ernst & Young) anser att det går att urskilja en inkonsekvens mellan
vad SEC och FASB menar med begreppet väsentligt. Han menar att FASB:s
rekommendationer innehåller en form av varudeklarationer där det står att vissa
saker inte behöver tas med i rapporteringen. Enligt SEC kan ett företag däremot
aldrig underlåta att justera en post om den är fel (ibid). Hansson anser att SEC
har en ganska rigid inställning jämfört med verkligheten.

4.4 Väsentlighetsanalys

För att sammanfatta de olika definitionerna av väsentligt har vi gjort en modell
över hur en väsentlighetsanalys kan gå till, se figur 4.1 nedan. Modellen är
utformad med grund i intervjuobjektens uttalanden och definitionerna från de
olika organen inom US GAAP. Denna anser vi kan vara till hjälp för svenska
företag vid en justering till US GAAP, för att kunna bedöma vilka poster som är
att anse som väsentliga att justera.

Modellen skulle bli oerhört komplex och mindre användarvänlig om alla olika
variabler som kommit fram under intervjuerna och i US GAAP stycket skulle
finnas med. Vi har därför valt att inrikta modellen på generella kvantitativa och
kvalitativa aspekter. Detta gör att modellen bör kompletteras med ett
situationsanpassat synsätt, där viktiga faktorer för en viss situation kan behöva
tas hänsyn till.

Vi utgår från Mikael Winkvists (Öhrlings PWC) resonemang om väsentligt och
hur han går till väga för att avgöra om något är väsentligt. Hans tillvägagångssätt
beskrivs av följande citat:
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”När jag bedömer om något är väsentligt börjar jag med att titta på om det är
fem procent av resultatet, är det mer än fem procent av resultatet kan det aldrig
anses som oväsentligt. Om det är under fem procent av resultatet går jag vidare
och gör en analys av resultatet och kollar på om trenden skulle påverkas.”
(Winkvist M., Öhrlings PWC)

I SAB 99 framkommer det att ett sätt för väsentlighetsanalys är att först använda
sig av en beloppsgräns på till exempel fem procent för att sedan även kontrollera
kvalitativa variabler.

I vår modell över väsentlighetsanalys har vi alltså börjat med en beloppsgräns på
fem procent av resultatet. Denna fråga har vi utöver ovan nämnda källor härlett
från de intervjuade företagens årsredovisning, där det i samtliga fall finns med
information om de poster där skillnaderna mellan Swedish GAAP och US GAAP
ger en väsentlig effekt på nettoresultatet eller eget kapital. Exempel på detta har
vi hämtat från Scanias årsredovisning:

”Scaniagruppens koncernredovisning har upprättats i enlighet med svensk
redovisningspraxis vilken i vissa avseenden skiljer sig från U.S GAAP. De
skillnader som har en materiell effekt på Scaniagruppens nettovinst och eget
kapital beskrivs nedan.” (Scanias årsredovisning 2001, s. 67)

Ett ytterligare exempel på att effekten på nettoresultat och eget kapital är av
betydelse visas av följande citat:

”Med väsentliga skillnader menar vi där det får effekt på nettoresultat eller
eget kapital” (Lundqvist M., Song Networks)

Om avvikelsen från US GAAP leder till en effekt på nettoresultatet på mer än
fem procent är den att anse som väsentlig. Om effekten från att företaget avvikit
från US GAAP är mindre än fem procent på nettoresultatet kan den ändå vara
väsentlig och därför bör väsentlighetsanalysen fortsätta.

En del av den kvantitativa aspekten är även om det finns några
domstolsprejudikat som anger kvantitativa gränser för vad som är väsentligt.
Dessa gränser är ursprungligen grundade på subjektiva bedömningar men utgör i
vår modell en kvantitativ aspekt. Det är alltså viktigt att även utgå från tidigare
bedömningar som gjorts rörande den post som ska analyseras. Som exempel kan
nämnas ett domstolsbeslut från 1968 där domaren fann att en för hög rapporterad
försäljning med $500 000 (rapporterad försäljning var cirka $2 100 000) var att
anses som väsentlig (Kam, 1990, s. 519). Finns det några tidigare beslut om vad
som ska anses som väsentligt och den post som analyseras faller inom ramen för
detta så ska det anses som väsentligt. Finns det inget domstolsprejudikat alls så
bör en ytterligare analys göras utifrån det kvalitativa variablerna. Finns det ett
tidigare beslut och posten inte faller inom ramen för detta, det vill säga ska anses
som oväsentlig, menar vi att analysen ändå bör fortgå. Som vi tidigare nämnt så
bör ett situationsanpassat synsätt användas då modellen är generell vilket medför
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att det inte kan uteslutas att posten ändå är väsentlig. Detta kan till exempel vara
beroende av i vilken situation domstolsprejudikatet uppstått, vilket företag det
har gällt och i vilken bransch detta företag verkar.

Efter de två kvantitativa variablerna i analysmodellen bör en ytterligare analys
göras utifrån de kvalitativa variabler som följer i nästa steg. Att det inte enbart
går att använda en beloppsbegränsning vid analysen av vad som är väsentligt
illustreras av följande citat:

”Alla poster där det är uppenbart att det finns skillnader omräknas oavsett
belopp, alltså väsentlighetskriteriet har ingen beloppsbegränsning.” (Lundqvist
M., Song Networks)

”Det är inte bara omräkningsposterna som ger en effekt på resultatet och eget
kapital som är väsentliga, utan även saker som klassificering och
tilläggsupplysningar som inte ger någon effekt på resultat och eget kapital kan
ändå vara väsentliga.” (ibid)

Nästa steg i analysen är därmed att gå igenom en rad olika kvalitativa punkter,
vilka vi har identifierat från SAB 99, för att undersöka om någon av dessa gäller.
Om någon av dem gäller är avvikelsen från US GAAP att anse som väsentlig. I
det fall där samtliga punkterna kan besvaras med nej bör analysen fortsätta. En
viktig del av dessa punkter är den gällande förändringar i någon trend. Detta
stöds bland annat av Winkvists (Öhrlings PWC) uttalande om att han efter den
kvantitativa analysen går vidare och undersöker påverkan på trend. SAB betonar
även ytterligare att hänsyn ska tas till förändring i trend. Detta då de även menar
att en sammanslagning ska göras av tidigare perioders oväsentliga avvikelser, det
vill säga hänsyn ska tas till om flera perioders oväsentliga avvikelser från US
GAAP aggregerat ger någon effekt på nuvarande period.

Nästa fråga blir om avvikelsen har någon effekt på helheten, det vill säga på
koncernrapporteringen. Denna punkt har vi härlett både från intervjuerna och
från SAB 99. Vid svar ja, avvikelsen har effekt på helheten, innebär det att den är
att anse som väsentlig. Vid svar nej, ingen effekt på helheten, bör nästa fråga bli
om den har någon effekt på helheten om den slås ihop med andra avvikelser i
koncernen. Denna fråga har sin grund i både SAB 99 och från intervjusvaren och
exemplifieras genom nedanstående citat:

”Ja vi kan inte ens säga att vi tittar på om den är väsentlig i ett bolag, den
avvikelsen kan ju vara en likadan avvikelse någon annanstans i något annat
bolag och även om det är ett väldigt jobb för det bolaget och kanske inte alls är
väsentligt för dem, så kan ju de här fyra bolagen tillsammans bli väsentligt i
koncernen. Så att man måste liksom plocka fram detaljerna och se var det står i
hela koncernen, innan man kan säga att nej det är inte väsentligt.” (Molund K.,
Scania)
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Har den då någon effekt på helheten är den att anse som väsentlig, men om den
fortfarande inte visar någon effekt på helheten får man gå till nästa steg i
analysen.

En viktig del av analysen är en kontroll av huruvida avvikelsen har någon effekt
på investerares beslut, denna del betonas även av SAB 99, vilket nämnts ovan.
Analys av effekten på investerares beslut är även grundstenen i SEC:s definition
av väsentligt, vilken har citerats ovan. SEC säger i stora drag att informationen
som krävs begränsas av väsentlighetskriteriet till att endast innebära den
information som en investerare borde bli informerad om. Följande citat kan ses
som en vägledning för hur stor avvikelsen bör vara för att den troligtvis ska
komma att leda till en effekt på investerares beslut.

”En avvikelse på mer än 10 % har i undersökningar angetts som en gräns när
finansanalytiker anser att skillnaderna definitivt kan börja påverka de finansiella
besluten på marknaden.” (Nilsson S., Balans, 3/2000, s. 29)

Om det förutspås en effekt på investerares beslut bör det leda till att avvikelsen är
att anse som väsentlig, medan om ingen sådan effekt förutspås det ändå inte kan
sägas att det är oväsentligt. Vid svar nej ska alltså analysen fortsätta till det sista
steget i modellen.

Slutligen ska hänsyn tas till om skillnaden som uppstår på något sätt förändrar
bilden av företaget. Denna fråga anser vi är viktig som en del i den slutliga
kontrollen för att inte missa någon avvikelse som kan vara väsentlig. Den är
baserad på följande uttalande:

”Kriteriet för om något är väsentligt är att om man inte gör något så ska det
inte på något sätt materiellt förändra bilden av verksamheten eller förändra
resultatet.” (Holmqvist A., Sydkraft).
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Figur 4.1: Väsentlighetsanalysmodell.
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5 Justeringsposter

Detta kapitel inleds med en klassificering mellan olika slags skillnader, som
sedan följs av en genomgång av de identifierade skillnaderna mellan Swedish
GAAP och US GAAP vilka kan kräva en justering vid anpassning till US GAAP.

5.1 Olika kategorier av skillnader

Det finns flera olika slags skillnader mellan olika redovisningssystem. Bloomer
(1999, s. 29) gör en indelning av dessa typer av skillnader i fem kategorier enligt
nedan.

1. Bokföringsskillnader. Olika kriterier finns för vad som ska tas med i
räkenskaperna och på vilket sätt. Skillnaderna innefattar huruvida
transaktionen ska bokföras överhuvudtaget, skillnader i om den ska tas upp
som en tillgång i balansräkningen eller om den ska kostnadsföras i
resultaträkningen när den inträffar och skillnader i tidpunkt för
bokföringen.

2. Mätskillnader. Olika angreppssätt finns för att bestämma vilket värde som ska
tas upp i räkenskaperna. Skillnader kan uppstå om till exempel immateriella
tillgångar ska värderas till det bokförda värdet enligt den ena standarden,
medan det enligt den andra standarden krävs att samma post värderas till
verkligt värde.

3. Alternativ. Skillnader uppstår om den ena standarden har fler alternativ för att
ta upp en post i räkenskaperna medan den andra endast tillåter ett sätt. Ett
exempel kan vara att en post enligt den ena standarden både kan aktiveras
eller kostnadsföras, men enligt den andra kan den endast aktiveras.

4. Brist på krav eller vägledning. Brist på specifika krav eller vägledning öppnar
för egna tolkningar vilket kan göra att skillnader uppstår där vägledningen är
olika detaljrik i standarderna.

5. Övriga skillnader. Kan vara skillnader i hur informationen ska presenteras,
företagssammanslutningar, konsolideringsfrågor et cetera.

Som synes av ovanstående punkter finns det både skillnader som kan leda till
justeringar och skillnader som i sig inte medför justeringar vid rapportering enligt
flera redovisningssystem. Vi har klassificerat de olika identifierade skillnaderna
utifrån ovanstående kategorier.

5.2 Identifierade skillnader

Skillnaderna har vi identifierat genom undersökningen, vilken innefattat både
intervjuer och granskning av årsredovisningar. Dessa skillnader har av de olika
företagen som angett dem ansetts som väsentliga för just deras företag. Det är
inte säkert att dessa skillnader är väsentliga för alla företag, utan en
väsentlighetsanalys måste göras utifrån varje enskilt företag. De båda
rapporteringssystemen är komplexa och många undantag finns för specifika
händelser vilket gör att det inte med nedanstående jämförelse går att utesluta att
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andra skillnader finns. Det kan till exempel vara branschspecifika förhållanden
som medför redovisningsskillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP.

I tabell 6.1 nedan finns en sammanställning över de poster där vi har identifierat
att skillnader finns, med hänvisning till gällande rekommendationer. Efter
tabellen följer en beskrivning av varje post och hur den redovisas enligt Swedish
GAAP och US GAAP. På vissa av posterna finns även förenklade räkneexempel
för att illustrera vilka omföringar en justering kan ge upphov till och även för att i
vissa fall tydliggöra rekommendationer. Där information från årsredovisningar
ligger till grund för texten har vi hänvisat till företagsnamnet och årtalet för
årsredovisningen.
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Poster: Rekommendationer: Sidnummer:
Aktivering av kostnader:

Forskning och utveckling

Kostnader för utveckling av
dataprogramvara

Lånekostnader

RR 15, SFAS 2, BFN R 1

RR 15, RR 12, BFN U 88:15, BFN U
88:16, BFN R 1, SFAS 86, SOP 98-1,
SFAS 2

RR 21, ÅRL 4:3, Akutgruppen: ”Aktivering
av ränteutgifter i koncernredovisningen”,
SFAS 34

s. 58

s. 60

s. 64

Avsättningar:

Avsättningar för omstruktureringar

Avsättningar för personaloptioner

RR 16, RR 1:00, EITF 94-3, EITF 95-3

EITF 00-16

s. 67

s. 69
Byte av redovisningsprinciper RR 5, APB Opinion 20, APB Opinion 30

och SFAS 16
s. 70

Comprehensive income SFAS 130 s. 71
Derivatinstrument SFAS 133, SFAS 138 s. 73
Immateriella tillgångar:

Goodwill

Patent

RR 15, RR 1:00, RR 17, SFAS 142

RR 15

s. 77

s. 80
Intäktsredovisning RR 11, SAB 101, SFAC 5, SFAS 48 s. 81
Joint Ventures RR 14 s. 82
Kassaflöden RR 7, SFAS 95 s. 83
Koncernredovisning RR 1:00, ÅRL 7:24, ABL 9:37, SFAS 141,

SFAS 142, EITF 95-3, EITF 96-16
s. 84

Leasing:

Finansiell kontra operationell
leasing

Sale and Lease back

RR 6:99, SFAS 13

RR 6:99, SFAS 28, SFAS 98, SFAS 66

s. 86

s. 88
Omvärdering av materiella
anläggningstillgångar

RR 12, ÅRL 4:6, RR 17, SFAS 144 s. 90

Pensioner:

Pensionsberäkning

Engångsåterbäring

FAR 4, SFAS 87

Akutgruppen: ”Återbäring av överskotts-
medel i SPP”, RR 3

s. 93

s. 95

Segmentrapportering BFN R 9, SFAS 131 s. 96
Uppskjutna skatter på temporära
skillnader

RR 9, SFAS 109 s. 98

Villkorade aktieägartillskott Akutgruppen: ”Redovisning av
koncernbidrag och aktieägartillskott”

s. 99

Värdepapper FAR 12, ÅRL 2:4, ÅRL 4:3, ÅRL 4:5,
ÅRL 4:6, ÅRL 4:9,  SFAS 115

s. 100

Tabell 5.1: Justeringsposter.
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5.2.1 Aktivering av kostnader

Om aktivering eller löpande kostnadsföring ska ske skiljer sig för vissa poster
mellan  Swedish GAAP och US GAAP.

5.2.1.1 Forskning och Utveckling

Swedish GAAP: Forskning och utveckling behandlas i redovisningsrådets
rekommendation om immateriella tillgångar, RR 15. Definitionen av
forskningsverksamhet är att den är planerad och systematisk, syftet är att
upptäcka ny vetenskaplig eller teknisk kunskap. Definitionen av utveckling är att
tillämpa forskningsresultaten för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade
material, produkter, processer eller tjänster. Huvudregeln är att utgifter för
forskning och utveckling ska kostnadsföras när de uppstår. Utvecklingskostnader
kan dock tas upp som en tillgång om samtliga förutsättningar som nämns nedan
föreligger. Forskning och utveckling behandlas även i BFN R 1, i denna
rekommendation görs det en skillnad mellan grundforskning och tillämpad
forskning. Grundforskning är forskning som bedrivs utan någon bestämd
tillämpning i sikte medan tillämpad forskning har en bestämd tillämpning. Detta
medför att de forskningskostnader som faller under tillämpad forskning kan ses
som utvecklingskostnader och därmed också kan aktiveras under nedanstående
förutsättningar.

Med bakgrund av BFN R 1 och RR 15 har vi tolkat att det är under följande
förutsättningar som kostnader för utveckling kan aktiveras, i annat fall ska de
kostnadsföras löpande.

•  Avsikten med utvecklingsarbetet ska vara att det som utvecklas ska säljas
eller användas internt.

•  Företaget har den tekniska kapacitet och de ekonomiska förutsättningarna
som krävs för att slutföra utvecklingsarbetet och för dess tänkta användning.

•  Företaget ska kunna visa att det finns en marknad för försäljning eller en
användbarhet internt av det som utvecklingsarbetet leder fram till för att visa
på ökade ekonomiska fördelar för företaget.

•  De utgifter som lagts ned på utvecklingsarbetet ska kunna beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

US GAAP: Forskning och utveckling behandlas i SFAS 2 ”Accounting for
Research and Development Costs”. Definitionen av forskning och utveckling i
denna rekommendation är likvärdig med den i RR 15. Enligt SFAS 2 ska
kostnader för forskning och utveckling kostnadsföras direkt när de uppstår.
Anledningen till detta är att FASB inte är övertygad om att kostnader för
forskning och utveckling uppfyller kraven för vad som kan klassificeras som en
tillgång. De anser vidare att det inte på ett tillförlitligt sätt går att beräkna
framtida nyttigheter hänförda till forskningen eller utvecklingen. Upplysning ska
lämnas om hur stor del som kostnadsförts som forsknings- och
utvecklingskostnader.
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SFAS 2 innehåller en vägledning för vad som kan ses som forsknings- och
utvecklingskostnader och även exempel på vad som inte kan ses som sådana
kostnader. Exempel på aktiviteter är  bland annat laboratorieforskning som syftar
till att upptäcka nya kunskaper och design, konstruktion och test av prototyper
och modeller. (Hartman et al, 2000, s. 635)

Exempel på kostnader som kan härföras till en transaktion som klassificeras som
en forsknings- och utvecklingsaktivitet kan vara materialkostnader, kostnader för
arbetskraft och utrustning som konstrueras för forsknings- och
utvecklingsprojektet. Kostnader som inte kan hänföras till forskning eller
utveckling är till exempel kostnader för kvalitetskontroller under den
kommersiella produktionen och rutintester av produkter och säsongsmässiga eller
andra periodiska förändringar av en befintlig produkt. Detta är kostnader som ska
hänföras till den ordinarie driften. (Hartman et al, 2000, s. 636)

Jämförelse: Om en utvecklingskostnad aktiverats enligt Swedish GAAP uppstår
det en skillnad mot US GAAP. Enligt US GAAP får dessa kostnader inte
aktiveras. Om utvecklingskostnader aktiverats enligt Swedish GAAP ska dessa
kostnader minska det bokförda värdet på tillgången och istället belasta resultatet
vid en justering till US GAAP (se nedanstående exempel). Ett företag som har
gjort en justering för forsknings- och utvecklingskostnader är Volvo där
inträdesavgifterna har setts som utvecklingskostnader enligt Swedish GAAP.

”Vid deltagandet i flygmotorprojekt i samarbete med andra företag erlägger
Volvo Aero i vissa fall inträdesavgift för att deltaga i projekten. Dessa
inträdesavgifter aktiveras och skrivs av på 5-10 år. Enligt US GAAP
kostnadsförs sådana inträdesavgifter då de uppstår.” (Volvo, 2000, s. 79)

Fiktivt exempel

Antaganden:
Bokfört värde på projektet: 200, varav aktiverade utvecklingskostnader är 100
Årliga avskrivningar: 40
Ackumulerade avskrivningar 20X1: 40, varav 20 är hänförliga till
utvecklingskostnaderna

En justering till US GAAP medför att projektets bokförda värde på 200 ska minskas
med 100 och kostnadsföras som utvecklingskostnad, varav 20 omförs från
avskrivningskostnader till utvecklingskostnader. Den totala resultatpåverkan blir alltså
80. Justeringen minskar eget kapital och nettoresultatet.

Skillnadskategori: Det här är en ”bokföringsskillnad” som består av att det ena
systemet tillåter aktivering medan det inte är förenligt med det andra systemet.
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5.2.1.2 Kostnader för utveckling av dataprogramvara

Huruvida kostnader för dataprogramvara, som är köpt eller internt utvecklad för
försäljning eller internt bruk, ska kostnadsföras eller aktiveras skiljer sig åt
mellan Swedish GAAP och US GAAP.

Swedish GAAP: Då olika regler gäller för redovisning av utgifter för utveckling
av dataprogram för försäljning och för redovisning av utgifter för dataprogram
för internt bruk, redogör vi nedan för dessa separat. För båda gäller att det inte
finns något specifikt uttalande från RR om utgifter för dataprogram. Viss
indikation på att RR 15, Immateriella tillgångar, kan vara tillämplig på
dataprogram fås genom att dataprogram finns med som ett exempel på
immateriella värden i RR 15. Enligt RR 15 är huvudregeln att utgifterna ska
kostnadsföras löpande, men som beskrivits i stycket ovan om forskning och
utveckling kan aktivering bli aktuellt. Om dataprogrammet är att hänföra till
datainvesteringen och därmed ses som en del av en materiell anläggningstillgång
bör istället RR 12, Materiella anläggningstillgångar, vara tillämplig. En
tillämpning av RR 12 innebär att utgifterna ska redovisas som en del av
tillgången, alltså aktivering ska ske. BFN har uttalat sig mer specifikt vad gäller
redovisning av utgifter för dataprogram och vi har därför valt att hämta
vägledning från BFN:s uttalanden. Vi anser att detta är möjligt, trots att inte
BFN:s rekommendationer gäller för företag som ska följa RR:s
rekommendationer, eftersom RR inte har uttalat sig motstridigt till BFN.

För internt bruk
Utgifter som uppstår för dataprogram som ska användas internt kan vara både
kostnader för förvärv och för utveckling av programmet. Hur dessa utgifter ska
redovisas hos användaren har BFN uttalat sig om i BFN U 88:16. BFN skiljer på
olika slags dataprogram; operativprogram, applikationsprogram, skräddarsydda
program och standardprogram.  Huvudregeln är att utgifterna för dataprogram
inte ska ses som en del av datorinvesteringen och därmed ska de kostnadsföras
löpande. Det finns dock undantag från huvudregeln, vilket innebär att utgifter för
dataprogram kan få aktiveras. Det grundläggande kravet är att utgifterna ska
medföra ett väsentligt värde för företaget i framtiden, vilket oftast sker vid
utveckling av skräddarsydda program och även vid förvärvade standardprogram
som sedan anpassas till företaget. Även standardprogram som inte är
företagsanpassade kan enligt BFN uppfylla det kravet. BFN ger en allmän
riktlinje som innebär att dataprogrammet ska ha en ekonomisk livslängd på mer
än tre år för att dess utgifter ska få aktiveras.

Det sägs ingenting explicit i BFN:s uttalande om huruvida ett dataprogram som
klassificeras som operativprogram eller applikationsprogram kan anses uppfylla
kravet på att medföra ett väsentligt värde för företaget i framtiden. Vi anser dock
att utgifter för operativprogram, vilka enligt BFN behövs för datorns allmänna
funktion, är att hänföra till själva datorinvesteringen och därmed bör kunna
aktiveras. Applikationsprogram är däremot inte lika starkt kopplade till
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datorinvesteringen och vi anser därför inte att det vore lika självklart att aktivera
dessa.

I BFN U 88:16 hänvisas till BFN R1 vad gäller närmare beskrivning av villkoren
för aktivering. BFN R1 handlar om kostnader för forskning och utveckling och
de villkoren som hänvisas till är de vi redogjort för i stycket ovan om forskning
och utveckling. En viktig del i om utgifterna ska få aktiveras är om det är
sannolikt att det kommer att medföra en kostnadsbesparing eller en intäktsökning
i framtiden. En analog jämförelse skulle kunna göras mellan dataprogram och en
materiell tillgång, där dataprogrammet jämförs med en utbyggnad av en
byggnad. Utbyggnationen ökar den materiella tillgångens värde och likaså ökar
dataprogrammet datainvesteringens värde och bör av det skälet få räknas med i
dess anskaffningsvärde. Det borde i samtliga fallen av olika dataprogram bli en
fråga om att visa att utgifterna medför en framtida nytta för bolaget för att få
aktivera dessa och det borde ställa krav på omfattande dokumentation. Att
aktivera utgifterna för dataprogrammet innebär att de ses som en del av
datainvesteringen och därmed kan aldrig driftskostnader för programmet bli
aktuella för aktivering, utan det gäller utgifter för utveckling eller inköp av
programmet.

För försäljning
BFN har i BFN U 88:15 uttalat sig om redovisning av utgifter för utveckling av
dataprogram för försäljning. BFN anser att utgifter för utveckling av dataprogram
avsedda för försäljning går att jämföra med utgifter för forskning och utveckling
och att det därmed går att tillämpa BFN R 1, ”Redovisning av forsknings- och
utvecklingskostnader”.

Huvudregeln i BFN R 1 är att alla utgifter för forskning och utveckling ska
kostnadsföras löpande. Därmed ska utgifter för både forskning och utveckling av
dataprogram för försäljning kostnadsföras löpande. Det finns dock undantag från
huvudregeln, som säger att vid vissa fall får utgifter för utvecklingsarbete
aktiveras. BFN anser att det för utgifter för utveckling av dataprogram kan göras
en analog tillämpning av BFN R 1 vad gäller kraven för att få göra en aktivering
av utgifterna. En sådan analog tolkning innebär att aktivering bara får ske för
utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då programmet bedöms vara
kommersiellt gångbart. Utgifterna som aktiveras får dock inte överstiga
beräknade framtida försäljningsintäkter. Här borde, i likhet med vad som sagts
om utgifter för dataprogram för internt bruk,  kraven på dokumentation vara hög
för att kunna visa att en aktivering av utgifterna är motiverad.

US GAAP: SFAS 86 ”Accounting for the Costs of Computer Software to Be
Sold, Leased, or Otherwise Marketed” reglerar hur redovisningen ska göras av
kostnader för inköp och utveckling av programvara för försäljning, leasing eller
som på annat sätt marknadsförts. SOP 98-1 ”Accounting for the costs of
Computer Software Developed or Obtained for Internal use” reglerar kostnader
för programvara för internt bruk.
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För internt bruk
Kostnader för utveckling av programvara för internt bruk, ska enligt SOP 98-1
tas upp som en materiell anläggningstillgång och skrivas av i takt med förväntade
intäkter.

För att utgifter för utveckling av dataprogramvara för internt bruk ska få
aktiveras krävs enligt SOP 98-1 att företagsledningen kan dra slutsatsen att det är
troligt att projektet kommer att fullföljas och att programvaran kommer att
användas som det är avsett, samt att de förpliktar sig att finansiera projektet.
Vidare krävs att projektet kommit förbi initieringsstadiet. Med initieringsstadiet
menas idéformulering, design och test av möjliga produktalternativ. Utgifterna
för initieringsstadiet får inte aktiveras, utan anses jämförbara med forskning och
utveckling och ska kostnadsföras när de inträffar. Kostnader som uppstår efter
initieringsstadiet får aktiveras om de uppfyller kraven för anläggningstillgångar
enligt US GAAP36. Om detta inte är uppfyllt måste utgifterna kostnadsföras när
de uppstår, i likhet med redovisning av forskning och utveckling. Enligt US
GAAP är alltså utgifter för dataprogram, om de förväntas medföra framtida nytta,
att hänföra till materiella anläggningstillgångar, i likhet med resonemanget vi fört
angående Swedish GAAP.

För försäljning
SFAS 86 tillkom för att klargöra vilka kostnader för programvara som ska
klassificeras som forskning och utveckling och vilka som ska anses vara andra
kostnader (Hartman et al, 2000, s. 637). Kostnader för forskning och utveckling
måste enligt SFAS 2 alltid kostnadsföras när de inträffar, se stycke om forskning
och utveckling ovan. Enligt SFAS 86 ska internt uppkomna kostnader för
programvara, fram till dess att produkten har nått en viss teknisk nivå, anses som
forskning och utveckling och därmed redovisas som en kostnad när den inträffar.
Denna tekniska nivå innebär att produkten ska ha en färdigställd detaljerad
programdesign eller, vid avsaknad av detta, en färdigställd arbetsmodell. Därefter
ska utvecklingskostnaderna tas upp som en tillgång, vilket kan vara kostnader för
att ta fram produktorginal inklusive tilläggskodning och testkostnader. När
produkten är klar för användning upphör aktiveringen och avskrivning av det
aktiverade beloppet påbörjas. Kostnader som uppstår efter produktlanseringen
anses vara underhållningskostnader och kostnader för kundstöd och ska tas upp
som kostnader när de inträffar. Kostnaden för att tillverka kopior från orginalet är
att anse som produktionskostnader och klassificeras som lager.

Jämförelse: I US GAAP finns krav på att aktivering ska ske när produkten har
uppnått en viss teknisk nivå. I Swedish GAAP finns inget sådant krav på
aktivering utan valmöjlighet finns om det gäller internt upparbetad immateriell
tillgång som uppfyller kraven för att få aktiveras som en utvecklingskostnad.
Huvudregeln enligt Swedish GAAP är trots allt att löpande kostnadsföring ska
tillämpas. Det finns inte lika detaljerat enligt Swedish GAAP vad gäller att en
viss teknisk nivå ska vara uppnådd, men det finns enligt BFN:s uttalande krav på
                                                          
36 Enligt Anthony et al (1999, s. 186) är en anläggningstillgång en tillgång som ger service i flera framtida
år.
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att produkten ska vara kommersiellt gångbar vilket visar på att det krävs att en
viss teknisk nivå har uppnåtts innan aktivering får ske.

Vid justering till US GAAP måste åtgärder vidtas om utgifterna har kostnadsförts
enligt Swedish GAAP, men de uppfyller kraven för att behöva aktiveras enligt
US GAAP. Om till exempel kostnadsföring har gjorts enligt Swedish GAAP för
utgifter för utveckling av dataprogram för internt bruk som uppnått den tekniska
nivån, måste dessa kostnader återföras och den underliggande tillgångens värde
ökas, samt avskrivningar göras. Nedanstående citat från Ericssons årsredovisning
är ett exempel på när en sådan situation kan uppstå. Citatet följs av en
beskrivning av hur Ericsson har justerat för skillnaden.

”Enligt svenska redovisningsprinciper resultatförs kostnader för utveckling av
mjukvaruprodukter avsedda för försäljning och för internt bruk när de
uppkommer. Koncernen tillämpar SFAS 86, …, och från och med 1999 även SOP
98-1, … Enligt SFAS 86 skall vissa utvecklingskostnader för mjukvara aktiveras
när produkten nått en viss grad av tekniskt färdigställande. Aktivering avslutas
och avskrivning påbörjas när produkten finns tillgänglig för försäljning
respektive för internt bruk.” (Ericsson, 2001, s. 33)

I US GAAP noten har Ericsson justerat för skillnaden i redovisning mellan
Swedish GAAP och US GAAP vad gäller utgifter för utveckling av mjukvara.
De har gjort följande uppställning för att få fram vilket belopp som ska påverka
årets resultat:

Utvecklingskostnader för mjukvara
avsedd för internt bruk                                      2001                  2000                  1999
Aktiveringar 993 990 1463
Avskrivningar -1344                 -542                   -152
                                                                              -351                   448                    1311
(Ericsson, 2001, s. 33)

Kostnaderna för perioden ska minskas (= resultatet höjas) med lika mycket som
det aktiverade beloppet, eftersom det är detta belopp som enligt Swedish GAAP
har kostnadsförts. Kostnaderna för perioden ska ökas med avskrivningarna för de
totala aktiverade utgifterna för utveckling av mjukvara, eftersom det US GAAP
justerade resultatet ska innehålla avskrivningar på samtliga aktiverade
utvecklingsutgifter. På grund av att minskningen av kostnaderna är mindre än
ökningen av kostnaderna för år 2001 blir det en negativ resultatpåverkan. För år
2001 ska alltså resultatet minskas med 351. Minskning beror alltså på att det
aktiverade beloppet är lägre än avskrivningarna för perioden. Det egna kapitalet
har justerats med summan av resultatpåverkningarna för de senaste tre åren, det
vill säga det har ökats med 1408. Anledningen till att det egna kapitalet ska ökas
är att den summerade resultatpåverkan för de senaste tre åren är positiv, det vill
säga en resultatökning, vilket innebär en ökning av det egna kapitalet.

Skillnadskategori: Skillnaden mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller
redovisning av utgifter för dataprogram är en ”bokföringsskillnad” i och med att
det skiljer sig åt gällande krav på att utgifterna ska aktiveras eller ej. Skillnaden
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är även att hänföra till ”alternativ” eftersom det enligt Swedish GAAP under
vissa förhållanden finns alternativet att redovisa i överensstämmelse med US
GAAP.

5.2.1.3 Lånekostnader

Det finns skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller huruvida
kostnadsföring eller aktivering ska göras av lånekostnader för finansiering av
inköp, konstruktion eller produktion av materiella tillgångar.

Swedish GAAP: Redovisning av lånekostnader regleras i Swedish GAAP av RR
21,  ”Lånekostnader”, som började gälla 1 januari 2002. Med lånekostnader
avses enligt RR 21 ränta och andra kostnader som uppkommer då ett företag
lånar upp kapital. Enligt RR 21 finns två alternativa redovisningsmetoder för
lånekostnaderna. Huvudregeln är att lånekostnaderna ska kostnadsföras löpande,
medan den alternativa metoden innebär att lånekostnaderna tas upp som en
tillgång. Rundfelt (1998, s. 132) menar att ett motiv till att räkna in
lånekostnaderna i anskaffningsvärdet av en tillgång är att jämförbarheten då ökar
mellan de företag som köper en anläggningstillgång utifrån och de som uppför
dem själva. Anledningen till att jämförbarheten ökar borde vara att i inköpspriset
för en tillgång som köps in utifrån ingår lånekostnader och då stämmer det bättre
överens med anskaffningsvärdet för en egenuppförd tillgång om även det värdet
innefattar lånekostnaderna.

I RR 21 anges produktionsanläggningar, fastigheter och lagertillgångar som
exempel på tillgångar för vilka lånekostnaderna kan aktiveras om de uppfyller
kraven för detta. För att få aktivera lånekostnaderna, som en del av tillgångens
anskaffningsvärde, krävs att färdigställandet av tillgången med nödvändighet tar
en betydande tid i anspråk. Vad som är att anse som en betydande tid anges inte,
men däremot sägs i RR 21 att lånekostnader för lagertillgångar som tillverkas
löpande och som har kort tillverkningstid inte får räknas med i
anskaffningsvärdet för tillgången och får därmed inte aktiveras. Det faktum att
det ska vara nödvändigt att det tar en betydande tid i anspråk, borde innebära att
lånekostnader inte går att aktivera för tillgångar som egentligen skulle kunna
färdigställas på en kort tid, men som företaget av någon anledning valt att inte
göra snabbast möjligt. Det måste enligt RR 21 vidare anses som troligt att
kostnaderna kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget och
kostnaderna ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Lånekostnaderna ska även
kunna anses som direkt hänförbara till köp, konstruktion eller produktion av
tillgången för att de ska få räknas in i anskaffningsvärdet.

När ett företag lånar upp specifikt för en viss tillgång, beräknas lånekostnaden
som de verkliga kostnaderna för lånen, minus eventuella finansiella intäkter som
tillkommit företaget på grund av tillfällig placering av de lånade medlen. Det kan
enligt RR 21 vara svårare att räkna fram en lånekostnad som kan ses som direkt
hänförbar till tillgången när upplåningen samordnas centralt eller då en koncern
använder flera olika instrument för att låna kapital som sedan lånas ut till bolagen
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inom koncernen. När en sådan generell upplåning finns för en investering ska en
genomsnittlig lånekostnad beräknas. Detta görs genom att ta fram en räntesats
som är baserad på ett vägt genomsnitt av företagets kostnader för utestående lån
under perioden, exklusive kostnader för lån specifika för investeringen.
Räntesatsen appliceras sedan på tillgångens investeringsbelopp för att få fram
lånekostnaden.

Enligt akutgruppens uttalande ”Aktivering av ränteutgifter i koncernredovisning”
är det tillåtet att i koncernredovisningen aktivera räntekostnader, som en del av
anskaffningsvärdet för en tillgång, om koncernen har som princip att aktivera
räntekostnader, även om den juridiska enheten som gör investeringen inte haft
några egna ränteutgifter. Det ställs dock krav på att investeringen har utlöst
lånebehov hos moderbolaget. Anledningen till att aktivering i en sådan situation
är tillåten, är att akutgruppen anser det inte vara av betydelse i vilken del av
koncernen lånekostnaderna uppstått, eftersom koncernredovisningen ska visa
koncernens finansiella ställning som om det vore en enda ekonomisk enhet.

Om den alternativa metoden väljs, att räkna in lånekostnaderna i
anskaffningsvärdet, ska enligt ÅRL 4:3 upplysning om detta och det belopp som
har räknats in lämnas i en not.

US GAAP: I US GAAP är det SFAS 34, ”Capitalization of Interest Costs”, som
reglerar hur lånekostnader ska redovisas. I US GAAP görs till skillnad från
Swedish GAAP en åtskillnad mellan ”borrowing costs” vilket är kostnaden för
att få lånet och ”interest costs” vilket är kostnaden för att ha lånet (Hanson T.,
Ernst & Young). Det är den sistnämnda, vilken vi på svenska benämner
räntekostnader som kan bli aktuell för aktivering (ibid). Enligt SFAS 34 ska
aktivering av räntekostnaderna ske och därefter ska avskrivningar göras i takt
med den underliggande tillgången. Detta gäller för konstruktion av tillgångar
som kräver mer än en tidsperiod för att färdigställas för dess tänkta användning.
Exempel är en materiell tillgång för intern användning, såsom en anläggning.
Räntekostnaderna för framställande av rutinprodukter kan enligt SFAS 34 inte
tas upp som en tillgång.

Aktivering av räntekostnaderna ska göras om effekten av detta är väsentlig
jämfört med en kostnadsföring av räntan. Om inte nettoeffekten är väsentlig ska
inte någon aktivering ske. Den bakomliggande tanken till att räntekostnaderna
ska aktiveras är att de anses vara en del av tillgångens anskaffningsvärde, vilket
bygger på ett anskaffningsbaserat redovisningssynsätt. Enligt Williams (2001, s.
24.03) resulterar en aktivering av räntekostnaderna i bättre matchning mellan
intäkter och kostnader i framtiden. Williams poängterar alltså
matchningsprincipen som synsätt. Denna tanke går även att komplettera med, det
ovan diskuterade motivet, att räkenskaperna ska vara jämförbara med ett företag
som har köpt in en tillgång utifrån och därmed har betalat ett pris som innehåller
lånekostnader.
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Aktivering av räntekostnader ska ske från det att utgifter för tillgången har
uppstått och  nödvändiga åtgärder för att färdigställa tillgången är igång.
Aktiveringen av räntekostnaderna ska fortgå till dess att tillgången är färdig för
dess tilltänkta användning.

Räntekostnaden som ska aktiveras är den delen av företagets totala
räntekostnader som hade undvikits om tillgången inte skulle ha införskaffats eller
uppförts. Vid beräkning av räntekostnadsbeloppet som ska aktiveras ska man
utgå från nedanstående formel (Delaney, 1999, s. 315 ff):

Genomsnittliga sammanslagna ränteutgifterna = (Specifikt lån * ränta för det
lånet) + (Övriga lån * vägd genomsnittlig ränta)
Vägd genomsnittlig ränta = Total ränta på övriga lån / Totalt kapitalbelopp på
övriga lån

Ränta som har intjänats på grund av tillfällig placering av det lånade beloppet får
inte kvittas mot räntekostnaden som ska aktiveras.

Jämförelse: Den alternativa metoden enligt Swedish GAAP, att aktivera
lånekostnaderna, överensstämmer med US GAAP:s krav på aktivering. Det kan
dock uppstå en skillnad om ett företag har haft kostnader för att få lånet som de
aktiverat som en del av lånekostnaderna enligt den alternativa metoden i Swedish
GAAP. Den skillnaden beror på att det endast är räntekostnadsdelen av
lånekostnaderna som ska aktiveras enligt US GAAP. Vi kan konstatera att det
inte finns någon skillnad i beräkningen av räntekostnadsbeloppet, eftersom det
enligt båda systemen ska räknas fram ett vägt genomsnitt av utestående lån om
inte specifikt lån finns för tillgången.

Om löpande kostnadsföring tillämpas enligt huvudregeln i Swedish GAAP
skapar det ett behov av omräkning vid justering till US GAAP.
Anskaffningsvärdet för tillgången ska ökas med lånekostnaderna och resultatet
ska minskas med lånekostnaderna minus eventuella avskrivningar för perioden.
Följande är ett exempel på att den här skillnaden kan ge upphov till
justeringsbehov.

”I enlighet med U.S GAAP aktiveras räntekostnader som uppstått i samband
med finansiering av byggnation av fastigheter m m och skrivs av över tillgångens
beräknade ekonomiska livslängd. I Volvokoncernens bokslut redovisas dessa
räntekostnader det år de uppstår.” (Volvo, 2000, s. 76 f.)

Detta har gett upphov till en justering av nettoresultatet och eget kapital i Volvo.
Nettoresultatet har ökats, på grund av att den kostnadsföring som gjorts enligt
Swedish GAAP återförts och det egna kapitalet har ökats, som en följd av att den
sammanslagna resultatetpåverkan för de senaste åren har varit positiv.
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Skillnadskategori: Skillnaden i lånekostnader är en så kallad ”alternativ”
skillnad, eftersom det enligt Swedish GAAP finns en huvudregel och en
accepterad alternativ metod som överensstämmer med US GAAP.

5.2.2 Avsättningar

Det är i stort sätt samma regler som gäller för generella avsättningar37, men det
finns skillnader i hur det regleras. I Swedish GAAP finns en speciell
rekommendation för avsättningar, RR 16 ”Avsättningar, ansvarsförbindelser och
eventualtillgångar”, medan i US GAAP finns olika avsättningssituationer
behandlade i olika uttalanden. Vissa skillnader finns dock mellan Swedish GAAP
och US GAAP vad gäller vilka avsättningar som är tillåtna i en del specifika
poster.

5.2.2.1 Avsättningar för omstruktureringar

Kraven för att få göra avsättningar för omstruktureringar38 har tidigare skiljt sig åt
mellan Swedish GAAP och US GAAP. Skillnaderna har dock minskat i och med
utgivandet av RR 16 som trädde i kraft den 1 januari 200239.

Swedish GAAP: Det finns enligt RR 16 kriterier som måste vara uppfyllda för
att avsättning för omstruktureringskostnader ska få göras. Dessa kriterier går ut
på att det ska finnas en detaljerad plan för omstruktureringen som ska innehålla
information om vilken del av verksamheten och vilka driftställen som berörs,
antalet anställda som får avgångsvederlag och deras placering samt
arbetsuppgifter, utgifterna som omstruktureringen innebär och när planen,
tidsmässigt, kommer att genomföras. Vidare krävs det att en välgrundad
förväntning har skapats hos de som kommer att beröras av att företaget genomför
den planerade omstruktureringen. Detta kan göras genom att de fått ta del av
huvuddragen i omstruktureringsplanen eller att omstruktureringen har påbörjats.
Denna förmedling av omstruktureringsplanen torde kräva att planen är
offentliggjord, det vill säga att förväntningarna är skapade genom ett offentligt
uttalande.

De utgifter för omstrukturering som får göras avsättning för är, enligt RR 16,
endast de som är betingade av omstruktureringen och som saknar samband med
företagets pågående verksamheter. Det innebär att utgifter som hör till den
framtida verksamheten för företaget inte kan bli aktuella för avsättning. Exempel
på sådana är utgifter för omskolning av personalen som stannar kvar i företaget,
marknadsföring eller investeringar i nya system.

                                                          
37 Avsättningar definieras i RR 16 som skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt
då de kommer att regleras.
38 Omstruktureringar definieras i RR 16 som en plan som utformas och bestäms av företagsledningen och
som i väsentlig grad förändrar antingen a) omfattningen av en viss verksamhet i företaget eller b) det sätt
på vilket denna verksamhet bedrivs.
39 Vi anser dock ändå att det är av betydelse att ta upp den här posten eftersom den tas med som en
omräkningspost i flera av de årsredovisningar som vi har granskat och att RR 16 inte börjat gälla förrän
detta räkenskapsår (2002).
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I RR 1:00 ”Koncernredovisning”, regleras under vilka förutsättningar
avsättningar får göras för omstruktureringar vid företagsförvärv. Exempel på ett
av kraven är att förvärvaren ska senast vid förvärvstidpunkten skapat
förväntningar att omstruktureringsplanen ska genomföras hos de som påverkas
av planen40. Anledningen till att det läggs en gräns för när
omstruktureringskostnader får tas upp borde vara en vilja att undvika att goodwill
uppstår. Nedan följer ett fiktivt exempel för att förklara hur avsättningen för
omstruktureringskostnader påverkar vilket goodwillbelopp som tas upp.

Fiktivt exempel

Antaganden:
Anskaffningsvärde för förvärvet: 120
Värdet av förvärvad andel av eget kapital (dvs förvärvade tillgångar – skulder): 100
Omstruktureringskostnader i samband med förvärvet: 10

Om ingen avsättning för omstruktureringskostnader görs, medför det ett goodwillvärde
på 120 – 100 = 20. Om kraven för avsättning i RR 1:00 är uppfyllda och avsättning för
omstruktureringskostnader därmed görs, leder det till högre skulder och därmed lägre
värde på den förvärvade andelen av eget kapital. Detta skulle medföra ett
goodwillbelopp på 120 – (100 – 10) = 30, det vill säga ett högre goodwillvärde.

US GAAP: Kriterier för att avsättningar för omstruktureringsutgifter ska få göras
är att en tillräckligt detaljerad plan för implementering ska finnas från början av
redovisningsperioden, att beloppen är offentliggjorda och att den berörda
personalen före balansdagen har informerats om förutsättningarna för
omstruktureringen (Swedish Match, 2000, s. 40). Vidare får avsättningar för
omstruktureringskostnader göras först det datum då företagsledningen beslutat
om omstruktureringen och processen effektivt har påbörjats (Öhrlings PWC,
International Accounting Standards, 1999, s. 26). Mer specificerat ska företaget
ha:

•  identifierat alla betydande åtgärder,
•  fastställt metod och tidsschema för genomförande,
•  vad beträffar anställda, specificerat avgångsvederlag och villkor samt
•  kommunicerat detta till berörda anställda (Electrolux, 2000, s. 56).

Det är de ofrivilliga personalnedskärningarna som ska ha informerats om före
bokslutsdagen. Vid frivilliga avgångar kan avsättningar göras när personalen har
accepterat och undertecknat avtalen (SKF, 2000, s. 58).

Omstruktureringsutgifter ska redovisas som förpliktelser, genom avsättning, om
de är en tilläggskostnad som ett direkt resultat av omstruktureringen eller om de
beror på åtaganden genom obligationskontrakt som till exempel avslutande av ett

                                                          
40 För en fullständig redogörelse av kraven hänvisar vi till RR 1:00 punkt 45 i FAR:s samlingsvolym 2001
s. 558.
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leasingavtal. Ett krav är att de inte bidrar till att generera vinst efter tidpunkten
för åtagandet. (Öhrlings PWC, International Accounting Standards, 1999, s. 26)

Enligt EITF 94-3 ”Accounting for Restructuring Charges” har SEC argumenterat
för att enbart kungörelse om omstruktureringsbeslut inte är tillräckligt för att
periodisera en skuld, utan SEC anser att de berörda anställda också ska ha
informerats.

I EITF 95-3 regleras hur US GAAP hanterarar avsättningar för omstruktureringar
vid förvärvsanalyser.

Jämförelse: I och med RR 16 finns stora likheter mellan Swedish GAAP och US
GAAP vad gäller när avsättning får göras för omstruktureringskostnader. Det
framstår dock ändå som om US GAAP har något striktare regler, då beslut om
omstruktureringen måste ha fattats av ledningen innan avsättning får göras och
processen måste effektivt ha påbörjats. Följande citat är ett exempel på att
skillnader förelåg före utgivandet av RR 16.

”I Swedish Match-koncernen har avsättningar för omstruktureringsåtgärder
gjorts i enlighet med svenska redovisningsprinciper. Enligt US GAAP redovisas
kostnader för omstruktureringsåtgärder endast under förutsättning att en
tillräckligt detaljerad plan för åtgärdernas genomförande föreligger vid
redovisningsperiodens utgång, samt att dessa är offentliggjorda och villkoren
kända för de anställda som berörs före bokslutsdagen.” (Swedish Match, 2001,
s. 45)

Om avsättningar har gjorts enligt Swedish GAAP som inte uppfyller kraven i US
GAAP, som i Swedish Match, måste de gjorda avsättningarna återföras vid en
justering till US GAAP. I Swedish Matchs årsredovisning har justering gjorts
genom att resultatet har minskats, på grund av ökade kostnader för perioden
eftersom kostnaderna för omstruktureringen måste tas när de uppstår och
avsättning inte får göras. Vidare har det egna kapitalet ökat, med ett belopp som
utgör skillnaden mellan att skulderna minskat i och med återföringen av den
gjorda avsättningen och resultatminskningen.

Skillnadskategori: Skillnaden i det här fallet medför att avsättning inte får göras
samtidigt enligt de båda systemen, vilket är att hänföra till ”bokförings-
skillnader”.

5.2.2.2 Avsättningar för personaloptioner

Skillnader finns mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller när sociala
avgifter och skatt för personaloptioner ska redovisas.

Swedish GAAP: Det finns ingen reglering eller uttalande angående avsättningar
för personaloptioner i Swedish GAAP. Löpande avsättningar ska göras för
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sociala avgifter och kupongskatt41 på personaloptioner, då det ses som en
avsättning för framtida skuld.

US GAAP: Enligt EITF 00-16 ”Recognition and Measurement of Employer
Payroll Taxes on Employee Stock-Based Compensation” ska sociala avgifter och
kupongskatt inte redovisas förrän skatteskulden uppstår, vilket normalt inträffar
när optionerna tilldelas de anställda (Swedish Match, 2001, s. 46). Med tilldelas
förstås att det är vid tidpunkten för utnyttjandet av optionerna.

Jämförelse: Skillnaden som råder, att sociala avgifter och kupongskatt redovisas
vid olika tidpunkter, medför att en avsättning görs enligt Swedish GAAP som
inte får göras enligt US GAAP. Vid justering till US GAAP ska därför gjorda
avsättningar återföras. Exempel på detta:

”I enlighet med Swedish GAAP reserverar Biacore för sociala kostnader på ej
inlösta optioner. Enligt U.S. GAAP redovisas inte sådana kostnader förrän den
dag som skatten beräknas och betalas till skattemyndigheten, vilket normalt
inträffar när optionerna utnyttjas.” (Biacore 2000, s. 42)

I och med att Biacore har gjort en avsättning enligt Swedish GAAP som inte är
tillåten enligt US GAAP har alltså en skuld tagits upp vilken måste återföras.
Justeringen som Biacore har gjort innebär att både det egna kapitalet och
resultatet har ökat med samma belopp. Anledningen till att det egna kapitalet har
ökat är att när skulderna minskar medför det att det egna kapitalet stiger förutsatt
att allt annat är oförändrat. Att resultatet har ökat beror på att kostnaderna har
minskat i och med att kostnaderna ska redovisas i en senare period.

Skillnadskategori: Skillnaden ligger här i när avsättning får göras vilket är en
”bokföringsskillnad”. Vi anser även att det till viss del är en skillnad som har sin
grund i ”brist på krav eller vägledning” eftersom Swedish GAAP inte reglerar
när avsättning får göras i samma omfattning som US GAAP.

5.2.3 Byte av redovisningsprinciper

Swedish GAAP: RR 5 ”Byte av redovisningsprinciper” tar upp hur ett byte av
redovisningsprinciper ska redovisas. Huvudregeln är att göra en omräkning av
tidigare perioder. Om effekten av ett byte av redovisningsprinciper kan fastställas
med rimlig precision så ska den ackumulerade effekten av bytet, alltså påverkan
på föregående års räkenskaper, redovisas som korrigeringspost i ingående eget
kapital. Om detta inte är möjligt så ska effekten av bytet redovisas med
tillämpning framåt, vilket innebär att redovisningsprincipen ska tillämpas på
händelser och transaktioner som inträffar från och med ändringstidpunkten.

US GAAP: Enligt US GAAP42 är den generella regeln att visa på den
ackumulerade effekten av bytet av redovisningsprincip. En omräkning av tidigare
                                                          
41 Kupongskatt är enligt FAR:s engelska ordbok en typ av källskatt på finansiella transaktioner.
42 Tas upp i APB Opinion 20, APB Opinion 30 och SFAS 16.
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perioder krävs vid vissa förändringar. Under vissa särskilda omständigheter
tillåter även US GAAP en tillämpning framåt. (Bloomer, 1999, s. 111 ff)

Jämförelse: Beroende på vilken metod som använts så kan det uppstå skillnader
mellan det nettoresultat och det egna kapital som presenteras enligt Swedish
GAAP och US GAAP. Om tillämpning framåt används enligt Swedish GAAP
och detta inte är en sådan omständighet som tillåter det enligt US GAAP måste
det göras en beräkning av den ackumulerade effekten vilket får en påverkan på
eget kapital. Detta kan dock vara svårt då anledningen till att en tillämpning
framåt används enligt Swedish GAAP är att det inte är möjligt att beräkna den
ackumulerade effekten.

Skillnadskategori: Skillnader som kan uppstå på grund av byte av redovisnings-
principer klassificerar vi som ”övrig skillnad”.

5.2.4 Comprehensive income

Det finns skillnader mellan US GAAP och Swedish GAAP vad gäller
presentationen av den finansiella informationen i form av att US GAAP kräver
en presentation av vad de kallar ”comprehensive income”. Det svenska begreppet
för detta skulle kunna vara ”kompletterande information till förändringar i eget
kapital”, vi har dock valt att använda den amerikanska termen comprehensive
income eftersom det är den termen som används i de årsredovisningar som ingått
i undersökningen. Vi menar med begreppet kompletterande information att det är
ett tillägg i jämförelse med vad som är ordinarie innehåll i posten eget kapital
enligt US GAAP.

Swedish GAAP: Det finns ingen motsvarighet till comprehensive income i det
svenska redovisningssystemet, men själva företeelsen finns dock. Även i Sverige
ska till exempel en omräkningsdifferens redovisas men inte i en separat
presentation som comprehensive income, utan som en del av eget kapital under
”omräkningsdifferens på årets nettoresultat”.

US GAAP: SFAS 130 är det uttalande som reglerar framställningen av
comprehensive income43. Enligt denna ska det utöver nettoresultatet, som
framkommer av resultaträkningen, även visas på förändringar i eget kapital som
uppkommer från händelser som ej avser kapitaltransaktioner med ägarna under
en period. Det utesluter med andra ord förändringar i eget kapital som beror på
ägarinvesteringar eller utdelning till ägarna. Framställningen består av
nettoresultatet och ”other comprehensive income” (OCI). I OCI anges intäkter
och kostnader samt vinster och förluster som inkluderas i comprehensive income
men inte i nettoresultatet enligt US GAAP. Posterna i OCI är förändringar som
US GAAP accepterar att de går direkt mot eget kapital. Exempel på händelser
som redovisas i OCI är:

                                                          
43 Rekommendationen specificerar dock inte när tilläggsinformationen ska redovisas eller hur den ska
mätas (Miller GAAP, 2001, s.41.12).
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•  Orealiserade värdeförändringar på derivat som används för säkring mot in-
eller utbetalning (cash flow hedge, se avsnitt 5.2.5).

•  Orealiserade vinster och förluster på värdepapper klassificerade som
tillgängliga för försäljning (se avsnitt 5.2.17).

•  Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterbolags
räkenskaper till moderbolagets valuta.

Presentationen av comprehensive income kan göras på tre olika sätt, varav de två
första är att föredra (Miller GAAP, 2001, s. 41.15):

•  Som ett komplement till balans- och resultaträkning,
•  under det totala nettoresultatet i resultaträkningen eller
•  som en förändring av eget kapital (retained earnings).

SFAS 130 gäller för företag som lämnar en fullständig årsredovisning, den gäller
inte företag som inte har några comprehensive incomes utöver nettoresultatet att
presentera under perioden. (Miller GAAP, 2001, s. 41.12)44.

Jämförelse: Skillnaden i detta fall är att comprehensive income är en form av
tilläggsredovisning då denna form av presentation av resultatet inte krävs enligt
Swedish GAAP. I de fall då det finns några comprehensive incomes att
rapportera ska detta enligt US GAAP finnas med i den finansiella rapporteringen.
Exempel på poster som måste identifieras för presentationen av comprehensive
income är omräkningsdifferenser, vinster/förluster vid kurssäkring av
nettoinvesteringar i utländska dotterbolag, förändring av lägsta pensionsskuld
och orealiserade vinster och förluster på långfristiga värdepapper. (SKF, 2000, s.
61 och Biacore, 2000, s. 41)

Nedan följer ett exempel på hur presentationen av comprehensive income kan se
ut.

Comprehensive income 1998 1999 2000
Nettoresultat beräknat enligt US GAAP 9.432 31.690 3.127
Other comprehensive income, netto efter skatt

Omräkningsdifferenser 1.173 -1.389 966
Orealiserade vinster på värdepapper (SFAS 115):

Orealiserade vinster (+) eller förluster (-) under året -186 -419 -3.787
Avgår: Omklassificering av vinster (-) eller
förluster (+) vilka ingår i årets nettoresultat -2.655 -43 -1

Justeringar avseende pensioner eller liknande
förpliktelser (minimiersättning) 452 -54 -132
Övrigt -141 -8 -119

Other comprehensive income delsumma                         -1.357             -1.913             -3.073_
Comprehensive income beräknat enligt US GAAP 8.075 29.777 54
(Volvo, 2000, s. 79)

                                                          
44 Rekommendationen gäller inte heller icke-vinstdrivande organisationer som måste följa SFAS 117
”Financial Statements of Not-for-Profit Organizations”.
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Skillnadskategori: Skillnaden i comprehensive income beror på att det inte finns
något krav på en sådan rapportering enligt Swedish GAAP, det vill säga det är en
skillnad som tillhör typen ”brist på krav eller vägledning”.

5.2.5 Derivatinstrument

I och med en nyutkommen rekommendation45 inom US GAAP, SFAS 133
”Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities”, har skillnader
uppstått mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller redovisning av
finansiella instrument46 i form av derivat47.

Swedish GAAP: Hur ett derivatinstrument ska redovisas beror på syftet med
innehavet. Det finns två olika syften med innehav av derivat, det ena är
spekulation och det andra är säkring. Om bolaget handlar med derivat i
spekulationssyfte redovisas förändringar i marknadsvärdet under innehavet i
resultaträkningen. Detta gäller för bolag som lyder under tillsyn av FI. De bolag
som spekulerar med derivat, trots att de inte ingår i gruppen av företag som FI
har tillsyn över, får inte redovisa förändringar i marknadsvärdet under innehavet i
resultaträkningen utan måste följa lägsta värdets princip (LVP). Enligt Swedish
GAAP ligger ofta derivatinstrument ingångna i säkringssyfte ”off balance”, det
vill säga ingår inte i bokslutet. Derivatinstrument kan enligt ÅRL inte
marknadsvärderas om det finns orealiserade vinster, men däremot om det finns
orealiserade förluster. (Hanson T., Ernst & Young) Detta hänger samman med att
vinster enligt svensk praxis ska tas upp när de är realiserade och förluster tas upp
när de befaras i enlighet med försiktighetsprincipen (Winkvist M., Öhrlings
PWC). I Sverige används oftast nettoredovisning av säkringsinstrumenten, vilket
innebär att den underliggande tillgången och kontraktet redovisas tillsammans
istället för var och en för sig (Hansson & Sparr, 2001, s. 24).

US GAAP: SFAS 133 behandlar redovisning av derivatinstrument och
säkringsaktiviteter48. I derivatinstrument ingår även derivat som endast framgår
indirekt av andra kontrakt. Enligt SFAS 133 ska alla derivat redovisas som
tillgångar eller skulder i balansräkningen och de ska värderas till verkligt värde.
Enligt US GAAP ligger redovisningen av förändringar i marknadsvärde under
innehavet av ett derivat on-balance, det vill säga den ska ingå i bokslutet (Hanson
T., Ernst & Young). För att få göra säkringsredovisning krävs att vissa kriterier
är uppfyllda, bland annat krav på dokumentation vilket vi redogör för längre fram
i det här kapitlet. De olika typerna av säkringar som finns enligt SFAS 133 är49:

                                                          
45 Ska tillämpas på räkenskapsår som börjat efter den 15 juni 2000.
46 Finansiella instrument kan enligt IAS vara både fordringar, skulder och derivatinstrument.
47 Derivatets värde beror på värdet av en annan tillgång och därav kommer dess namn. Det finns flera
olika sorters derivat exempelvis optioner, terminer, standardiserade terminer och swappar. Derivat kan
användas vid säkringsaktiviteter, vilket innebär att företaget tar en risk för att eliminera en annan risk.
(Brealey R. & Myers S., 2000).
48 Med säkringsaktivitet menas det som enligt US GAAP kallas hedge.
49 De svenska benämningarna för de olika säkringsinstrumenten har vi valt efter inrådan från revisor
Torbjörn Hanson (Ernst & Young).



Skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP
- väsentlighetsbegreppet och justeringsposter

74

•  Säkring av verkligt värde på tillgång eller skuld (fair value hedge), vilket är
säkring mot svängningar i det verkliga värdet hos en bokförd tillgång eller
skuld eller ett bestämt åtagande.

•  Säkring mot in- eller utbetalningar (cash flow hedge), vilket innebär säkring
mot föränderliga kassaflöden från en budgeterad transaktion.

•  Säkring av nettoinvestering i utländska verksamheter (hedge of net
investment in foreign operation), som är säkring mot exponering av
nettoinvesteringar i utländska bolag.

Redovisningen av förändringar i marknadsvärdet på derivatinstrument under
innehavstiden är beroende av vad instrumentet klassificeras som, vilket i sin tur
är beroende på företagets avsikt med instrumentet. Förändringen i
marknadsvärde redovisas antingen som resultatpåverkande eller i eget kapital50.
Nedan beskrivs hur de olika slags instrumenten ska redovisas.

Förändringar under innehavstiden i marknadsvärdet för derivat som inte
klassificeras som säkringsinstrument tas för perioden som förändringen härrör
sig till upp som en resultatpåverkande post; antingen en vinst eller en förlust.

Vad gäller säkringar av verkligt värde på tillgång eller skuld redovisas
förändringen i marknadsvärdet under innehavstiden i resultaträkningen. Både
värdeförändringen av säkringen och förändringen i den underliggande tillgången
som säkringen är till för förs upp över resultatet, detta för att i resultatet visa den
delen av säkringen som inte är effektiv51 vad gäller att uppnå neutralisering av
förändringarna i marknadsvärdet52.

Förändringar i marknadsvärdet för säkringar mot in- eller utbetalningar
redovisas olika för den effektiva och den ineffektiva delen av säkringen. Den
effektiva delen av derivatets vinst eller förlust redovisas initialt i eget kapital
(som OCI), men blir sedan successivt omklassificerad till resultatpåverkande när
den budgeterade transaktionen påverkar resultatet. Den ineffektiva delen
redovisas omedelbart som resultatpåverkande.

För säkringar av nettoinvestering i utländska verksamheter gäller att vinster och
förluster ska redovisas i eget kapital (som OCI) som en del av den kumulativa
omräkningsjusteringen.
För att få göra säkringsredovisning krävs att företaget vid starten av säkringen
etablerar en metod för att bedöma säkringens effektivitet och en mätmetod för att
                                                          
50 När det redovisas som eget kapital är det i other comprehensive income, förkortat OCI.
51 Om en säkring är effektiv eller inte är olika beroende på vilken slags säkring det gäller. Generellt kan
sägas att för att den ska vara effektiv ska den röra sig på motsatt håll. En säkring får vara ineffektiv i
maximalt 2 kvartal. Vad gäller säkring av verkligt värde gäller det att säkringen ska föra sig på rakt
motsvarande håll som den underliggande tillgången. Vad gäller säkring av in- och utbetalningar ställs
säkringen i relation till det framtida flödet. (Winkvist M., Öhrlings PWC) Detta resonemang innebär att
säkringen och den underliggande tillgången ska ha en negativ sambandskorrelation. Enligt Hanson (Ernst
& Young) ska det finnas en korrelation som ligger mellan 0,8 och 1,25 för att säkringen ska vara effektiv.
52 Rundfeldt, R. (1998, s. 183), beskriver detta som att: ”Värdeförändringar redovisas över
resultaträkningen där de möter motsvarande värdeförändringar, med motsatt tecken, på de poster som
säkrats.”
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bestämma den ineffektiva delen av säkringen. Dessa metoder ska stämma
överens med företagets riskhantering. Ett mycket viktigt krav i SFAS 133 för att
få göra säkringsredovisning är att omfattande dokumentation ska finnas. Det är
kravet på dokumentation som medför problem för många svenska företag vid en
justering till US GAAP. För att ett företag ska få säkringsredovisa krävs från
starten av säkringen noggrann dokumentation. Exempel på  information som det i
SFAS 133 (paragraf 28) ställs krav på att det finns med i dokumentationen är;
vilken metod som används för att bedöma säkringens effektivitet och vilken
betalning som skyddas (till exempel en kundfordran).

Enligt SFAS 133 får säkringar inte göras på nettoflöden på koncernnivå utan ska
göras för varje enhet. Det medför att koncernen inte kan slå samman sina
säkringar och göra dessa på central nivå, utan att det måste särskiljas för varje
säkring vilken enhet den säkrar. (Lindström I-M., SKF) Detta innebär enligt
Hanson (Ernst & Young) att enligt SFAS 133 måste varje internt derivat, det vill
säga ett dotterbolag som säkrar sina flöden mot en internbank, direkt motsvaras
av ett externt derivat på samma villkor, vad gäller belopp, förfallotidpunkt med
mera. Att inte säkringar får göras på nettoflöden har enligt Hanson (Ernst &
Young) lett till protester hos bolagen. På grund av protesterna har en ändring
gjorts vilken regleras genom, SFAS 138 ”Accounting for Certain Derivative
Instruments and Certain Hedging Activities - an amendment of FASB Statement
No. 133” som medger säkring av nettoflöden om vissa villkor är uppfyllda.
Kraven som ställs är bland annat att den externa positionen ska ingås inom tre
dagar efter det att den interna positionen ingåtts. Därutöver ska den externa och
den interna positionen förfalla inom samma 31-dagarsperiod.

Enligt US GAAP måste bruttoredovisning av säkringsinstrumenten ske, vilket
enligt Hansson & Sparr (2001, s. 24) innebär att den underliggande tillgången
och säkringen redovisas var för sig.

Jämförelse: Redovisning av derivatinstrument är ett mycket omfattande område
och den amerikanska regleringen av detta likaså. Det som beskrivits ovan är bara
en del av regleringen, men ger en inblick i de främsta skillnaderna mellan
Swedish GAAP och US GAAP på det här området.

Vad gäller säkring av derivat som det handlas med för spekulation är
redovisningen i princip överensstämmande mellan Swedish GAAP och US
GAAP. Det skiljer endast om bolaget som handlar med derivatet inte lyder under
FI, eftersom det medför att de inte får göra marknadsvärdering.

En stor skillnad mellan Swedish GAAP och US GAAP är att redovisning enligt
US GAAP innebär att marknadsvärdessvängningar på derivat som har till syfte
att vara en säkring under innehavstiden ska tas on-balance, medan det enligt
Swedish GAAP tas off-balance. Om derivatet uppfyller kraven för att få
säkringsredovisas medför det att inga stora skillnader i resultat uppstår mellan
Swedish GAAP och US GAAP. De stora resultatskillnaderna kommer i fall när
derivatet inte uppfyller kraven i US GAAP för att få säkringsredovisas. Vid
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säkringsredovisning uppstår ingen skillnad i resultatet vid säkring mot in- och
utbetalningar för den effektiva delen av säkringen, eftersom detta enligt US
GAAP förs mot OCI. För den effektiva delen av en säkring av verkligt värde på
tillgång eller skuld uppstår inte heller någon skillnad i resultatet mellan Swedish
GAAP och US GAAP. Detta beror på att det enligt US GAAP förs mot resultatet
men att den skyddade transaktionen omvärderas och om säkringen är effektiv blir
det då ingen resultatpåverkan. När det är en koncern som gör säkring av
nettoinvestering i utländska verksamheter finns ingen skillnad mellan hur det
redovisas enligt Swedish GAAP och US GAAP. Det är alltså för samtliga olika
säkringar om de är effektiva ingen skillnad i resultatpåverkan, utan skillnaden
som uppstår är i balansräkningen.

Betydande skillnader i resultatet kan dock uppstå om företaget inte uppfyller
kraven för säkringsredovisning och därmed ställs företagen inför frågan om det
är kostnadseffektivt (nyttan kontra kostnaden) att välja att redovisa derivaten som
säkringar. Alternativet är att redovisa dessa som övriga derivat och därmed
marknadsvärdera dem samt resultatföra eventuella vinster/förluster.
Nedanstående citat är ett exempel på när ett företag valt det senare alternativet:

”Från och med 2001 gäller nya redovisningsprinciper för säkringsredovisning
enligt U.S. GAAP vilket innebär att enligt U.S. GAAP kan finansiella
derivatinstrument endast användas för säkringsändamål ifall reglerna i SFAS
133, …, tillämpas. Koncernen har beslutat att inte tillämpa säkringsredovisning
enligt SFAS 133 och därmed redovisas marknadsvärdet av samtliga finansiella
derivatinstrument som tillgångar eller skulder i balansräkningen och
förändringar i marknadsvärdet resultatförs.” (SKF, 2001, s. 58)

Anledningen till att SKF valt detta alternativ är enligt Lindström (SKF) att
företaget har en centraliserad finansfunktion och därmed säkrar ett netto av
koncernens flöde och det är inte tillåtet för säkringsredovisning enligt SFAS 133
(förutom om vissa krav är uppfyllda vilket vi diskuterat ovan). Att
derivatinstrumenten måste redovisas till marknadsvärdet och värderas över
resultaträkningen enligt US GAAP om de inte kan klassificeras som säkringar
enligt SFAS 133, medför att det kan bli väldiga svängningar i resultatet från år
till år vilket inte borde vara en önskvärd effekt. Detta skulle kunna vara ett motiv
för företagen att anse det värt att uppfylla kraven för att få säkringsredovisa
enligt SFAS 133.

Skillnadskategori: Viss del av skillnaden mellan Swedish GAAP och US GAAP
beror på vilket mått som ska användas för värdering av derivaten, det vill säga
det är en ”mätskillnad”. En annan del av skillnaden ligger i att kraven för att få
säkringsredovisa är högre enligt US GAAP vilken vi anser en ”övrig skillnad”.
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5.2.6 Immateriella tillgångar

Skillnader finns mellan hur de immateriella tillgångarna goodwill och patent ska
värderas samt redovisas enligt Swedish GAAP och US GAAP. Se bilaga 8 för
defínition av olika värden.

5.2.6.1 Goodwill

Swedish GAAP: Enligt RR 15 ”Immateriella tillgångar” får internt upparbetad
goodwill inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Denna rekommendation
gäller inte goodwill som uppkommer vid företagsförvärv, som kan tas upp som
en tillgång. Detta regleras i stället av RR 1:00 ”koncernredovisning”.
Redovisning av goodwill aktualiseras om förvärvsmetoden använts vid
konsolidering53.

Enligt RR 1:00 ska goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningarna ska ske systematiskt över tillgångens nyttjandeperiod54.
Nyttjandeperioden kan inte vara längre än 20 år räknat från förvärvstidpunkten, i
sällsynta fall kan det dock finnas skäl för en nyttjandeperiod som överstiger
detta55. RR 17 ”Nedskrivningar” anger hur företaget ska gå tillväga för att
fastställa om goodwillposten har minskat i värde.

Då goodwill inte kan generera några framtida kassaflöden oberoende av någon
annan tillgång eller grupp av tillgångar går det inte att fastställa något
återvinningsvärde utan att se till dessa underliggande tillgångar. Vid bedömning
av om en kassagenererande enhet behöver skrivas ned ska det fastställas om det
finns någon goodwill att hänföra till denna. En bedömning ska göras av om det
redovisade goodwillvärdet på ett rimligt sätt kan hänföras till enheten. Är detta
fallet så ska i första hand goodwillposten skrivas ned om enhetens
återvinningsvärde är lägre än det redovisade värdet inklusive eventuell goodwill.
Efter detta ska resterande nedskrivningsbelopp fördelas på övriga tillgångar i
proportion till deras redovisade värde. Vanligtvis kan inte en nedskrivning av en
goodwillpost återföras.

Enligt RR 1:00 kan även negativ goodwill redovisas. Negativ goodwill kan bestå
av framtida förväntade förluster och kostnader som har identifierats men som inte
kan redovisas som identifierbara skulder vid förvärvet. Detta ska endast
redovisas i undantagsfall och är därmed inte särskilt vanligt (Rundfeldt R., 1998,
s. 21). Negativ goodwill uppstår då anskaffningsvärdet är lägre än den förvärvade
delen av det förvärvade företagets identifierbara tillgångar. Huvudregeln är att de

                                                          
53 Goodwill kan även aktualiseras om kapitalandelsmetoden används, vilket är främst för intressebolag.
54 Nyttjandeperioden är den av företaget uppskattade period under vilken de framtida ekonomiska fördelar
som goodwill posten representerar kommer företaget till godo.
55 Enligt ÅRL 4:4 ska den ekonomiska livslängden för en immateriell tillgång inte anses uppgå till mer än
fem år om en längre tid inte kan fastställas rimligt säkert. En materiell anläggningstillgång med lång
ekonomisk livstid, som underliggande tillgång till goodwillposten, kan motivera en längre avskrivningstid
för goodwillvärdet.
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förvärvade tillgångarna ska skrivas ned. I de fall negativ goodwill ändå uppstår
kan det hanteras på två sätt, antingen genom att upplösa posten i takt med att de
framtida förlusterna och kostnaderna redovisas eller genom att till viss del
intäktsföra posten över den kvarvarande nyttjandeperioden för de identifierbara
förvärvade tillgångarna och till viss del intäktsföra den direkt.

US GAAP: Den tidigare APB Opinion 17 ”Intangible Assets” har ersatts av
SFAS 142, som behandlar rapporteringen av förvärvad goodwill och andra
immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar ska tas upp till
anskaffningskostnad (Anthony et al, 1999, s. 202). SFAS 142 säger att goodwill
inte ska skrivas av utan testas för nedskrivning. Då goodwill vid ett förvärv i
första hand fördelas på olika rapporteringsenheter är det goodwillvärdet som
allokerats till dessa som ska testas för nedskrivning. Detta test ska göras minst en
gång om året. Testet är ett så kallat tvåstegstest som är uppbyggt på följande sätt
(Johansson S-E., Balans 1/2002, s. 34):

1. Ett marknadsvärde på rapporteringsenheten fastställs. Detta jämförs sedan
med det bokförda värdet på enheten inklusive goodwill. Är det bokförda
värdet lägre än marknadsvärdet finns inget behov av nedskrivning. Är det
högre än marknadsvärdet går man vidare till steg 2.

2. I detta steg ses marknadsvärdet för rapporteringsenheten som ett hypotetiskt
förvärvspris varpå en hypotetisk förvärvsanalys görs där detta värde fördelas
på identifierade tillgångar, skulder och icke bokförda immateriella tillgångar.
Skillnaden som uppkommer mellan marknadsvärdet och värdet enligt den
hypotetiska förvärvsanalysen blir marknadsvärdet på goodwill för
rapporteringsenheten. Är marknadsvärdet på goodwillposten för
rapporteringsenheten lägre än det bokförda värdet på goodwillposten ska det
bokförda värdet skrivas av med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
dessa.

Vad gäller negativ goodwill ska det tas upp som en intäkt direkt (Winkvist M.,
Öhrlings PWC).

SFAS 142 kräver fler upplysningar under åren efter förvärvet än vad som tidigare
krävts. Exempel på detta är bland annat information om förändringen i värdet av
goodwillposten från år till år.

Jämförelse: Skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller
goodwill ligger främst i hur nedskrivningsbehovet testas och vilka
nedskrivningar som ska göras.

Enligt Swedish GAAP görs en jämförelse mellan återvinningsvärdet, det högsta
av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, för den kassagenererande enheten
och dess bokförda värde inklusive goodwill. Enligt US GAAP görs istället en
jämförelse mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Finns det en skillnad
mellan marknadsvärdet och återvinningsvärdet kan det uppstå en skillnad för
huruvida en nedskrivning överhuvudtaget ska göras (se nedanstående exempel).
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Fiktivt exempel

Antaganden:
Bokfört värde på nettotillgång inklusive goodwill: 1100
Nettotillgångens återvinningsvärde (=nyttjandevärdet): 1150
Nettotillgångens marknadsvärde: 1050

I detta fall är tillgångens bokförda värde lägre än återvinningsvärdet vilket medför att
det inte finns något nedskrivningsbehov enligt Swedish GAAP. Samtidigt så är
marknadsvärdet på tillgången lägre än det bokförda värdet på tillgången, vilket medför
ett nedskrivningsbehov enligt US GAAP.

I första hand ska goodwillposten skrivas ned enligt Swedish GAAP om
återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet, med motsvarande belopp.
Resterande belopp ska fördelas på övriga tillgångar. Enligt US GAAP uppskattas
det istället ett marknadsvärde på goodwillposten genom en förvärvsanalys. Om
marknadsvärdet understiger det bokförda värdet ska goodwillposten skrivas ned
med motsvarande belopp. Skillnader kan uppstå även i detta steg, vilket
illustreras i nedanstående exempel.

Fiktivt exempel

Antaganden:
Bokfört värde på nettotillgång inklusive goodwill: 1100
Bokfört värde på goodwill: 80
Nettotillgångens återvinningsvärde: 1000 (=marknadsvärdet)

Enligt Swedish GAAP innebär detta att en nedskrivning bör göras då återvinningsvärdet
på tillgången understiger det bokförda värdet inklusive goodwill med 100. I första hand
ska goodwillposten skrivas ned vilket innebär att den försvinner helt (100>80).
Resterande 20 ska fördelas på tillgången varpå det bokförda värdet på denna blir 1000,
det vill säga totala nedskrivningar blir 100.

Enligt US GAAP finns det precis som enligt Swedish GAAP ett nedskrivningsbehov. I
detta fall kommer dock en hypotetisk förvärvsanalys att göras med marknadsvärdet som
hypotetiskt förvärvspris, alltså 1000. Låt säga att det enligt denna förvärvsanalys efter
fördelning av övervärden på den köpta tillgången kvarstår ett övervärde på 40, vilket
alltså ses som marknadsvärdet på goodwill. Skillnaden mellan marknadsvärdet på 40
och det bokförda värdet på 80 blir alltså 40. Goodwillposten skrivs ned med detta
belopp. Det innebär att det kommer att finnas kvar ett goodwillvärde på 40 enligt US
GAAP.

Enligt det här exemplet finns en skillnad i vilket värde goodwillposten har, vilket
medför att nedskrivningen som enligt Swedish GAAP har gjorts av tillgången på 20 ska
återföras och även 40 av den nedskrivning som gjorts på goodwillposten ska återföras.
Detta kommer att påverka resultatet och eget kapital positivt med 60 (40+20).
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Vad gäller nedskrivningar av goodwill är US GAAP överlag krångligare och
därmed även mer tidskrävande och mer kostnadskrävande.

Om negativ goodwill uppstår och det enligt Swedish GAAP medför en
nedskrivning av de förvärvade tillgångarna ska dessa återföras och intäktsföras
direkt enligt US GAAP. I den mån negativ goodwill ska upplösas i takt med
framtida förluster och vinster, ska det som finns kvar intäktsföras direkt. Detta
kommer att påverka det egna kapitalet om negativ goodwill uppstod i en tidigare
period än i den period som justeringen för US GAAP sker. Är det samma period
så påverkar negativ goodwill både resultatet och det egna kapitalet.

Skillnadskategori: Skillnaderna i redovisningen av goodwill och negativ
goodwill beror på olika värdering av tillgången, det vill säga ”mätskillnader”.

5.2.6.2 Patent

Swedish GAAP: Enligt RR 15 ska avskrivningar av immateriella tillgångar
påbörjas när tillgången kan börja användas, det vill säga när produkterna
relaterade till ett patent är kommersiellt tillgängliga. Förbrukningen av de
ekonomiska fördelar som tillgången genererar ska återspeglas genom en
fördelning av tillgångens avskrivningsbara belopp över tillgångens
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden fastställs bland annat av den period som
företaget har kontroll över tillgången. Med kontroll menas att företaget kan
säkerställa framtida ekonomiska fördelar som kommer företaget till del och
samtidigt begränsa andras möjligheter att få del av dessa fördelar. Denna
kontrollförmåga har normalt sin grund i en legal rättighet, vilket ett patent är.

US GAAP: Enligt US GAAP ska alla kostnader förenade med förvärvet av ett
patent aktiveras direkt vid förvärvet, då ett patent är en identifierbar immateriell
tillgång. Man menar att det är högst sannolikt att framtida nytta finns då patentet
inte skulle ha förvärvats annars. (Hartman et al, 2000, s. 634)

Jämförelse: Skillnaden i detta fall är vid vilken tidpunkt som avskrivningar på
patentet påbörjas. Avskrivningarna ska enligt US GAAP påbörjas vid förvärvet
av patentet, alltså tidigare än enligt Swedish GAAP där avskrivningarna ska
påbörjas när produkten kopplad till patentet är kommersiellt tillgänglig. Hur detta
ska hanteras illustreras i exemplet nedan.

 Biora har gjort en justering för denna post vilket framgår av följande citat.

”Bolaget påbörjar avskrivningar av patent när produkterna relaterade till
patenten är fullt kommersiellt tillgängliga. Enligt US GAAP ska avskrivningen
påbörjas vid datumet för förvärvet.” (Biora, 2000, s. 32)
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Fiktivt exempel

Antaganden
Förvärv av patent år 20X1: 160 (bokfört värde)
Kommersiellt tillgänglig produkt år 20X3
Årliga avskrivningar: 20
Ackumulerade avskrivningar år 20X3-20X5: 60

Då avskrivningar på patent enligt US GAAP ska göras från och med förvärvet innebär
detta att ackumulerade avskrivningar år 20X5 är lägre än vad de ska vara enligt US
GAAP. Enligt US GAAP ska de ackumulerade avskrivningarna vara 100, vilket medför
att nuvarande ackumulerade avskrivningar ska ökas med 40 (100-60). Denna
avskrivningskostnad skulle ha påverkat resultatet år 20X1 med 20 och 20X2 med 20
och alltså inte nettoresultatet det år justeringarna görs, det vill säga år 20X5. Justeringen
innebär därför en minskning av eget kapital år 20X5, där resultaten från tidigare år
ingår, med 40.

Skillnadskategori: Skillnaden som finns för patent beror på att Swedish GAAP
och US GAAP förespråkar olika tidpunkt för aktivering, det är därmed en
”bokföringsskillnad”.

5.2.7 Intäktsredovisning

Intäktsredovisning handlar om när en intäkt ska bokföras. Det finns mellan
Swedish GAAP och US GAAP skillnader i kraven på vad som ska vara uppfyllt
för att intäktsföring ska få göras.

Swedish GAAP: Intäktsredovisning regleras av RR 11 ”Intäkter”. Enligt denna
rekommendation ska en intäkt redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt
att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och dessa
fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkten ska redovisas till verkligt
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

US GAAP: Det finns flera rekommendationer i USA som tar upp ämnet
intäktsredovisning antingen i en mer bred definition som bland annat SFAC 5
”Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises”
eller mer specifikt som i till exempel SFAS 48 ”Revenue Recognition When
Right of Return Exists”. Baserat på den vägledning som finns rörande detta ämne
säger  SAB 101 ”Revenue Recognition in Financial Statements” att intäkter ska
redovisas när de är realiserade (eller realiserbara) och intjänade. En intäkt är
realiserad när en vara eller tjänst ersatts med likvida medel eller en rätt att erhålla
likvida medel.  En intäkt anses vara intjänad när företaget i väsentlig grad har
fullbordat de åtagande som berättigar dem den vinst som representeras av
intäkterna.

Jämförelse: Enligt Swedish GAAP kan en intäkt tas upp när det är rimligt säkert
att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget medan en
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intäkt enligt US GAAP ska tas upp när den är realiserad och intjänad. Detta
innebär att om företaget ännu inte fullgjort sitt åtagande ska det belopp som
erhållits tas upp som en förutbetald intäkt och föras mot resultatet i och med att
uppdraget fullgörs. I de flesta fall innebär inte detta någon skillnad mellan
Swedish GAAP och US GAAP, men olikheter kan uppstå vid specifika
situationer. Detta illustreras av följande citat.

”I enlighet med Swedish GAAP intäktsförs försäljningen när inga
betydelsefulla skyldigheter återstår för försäljarens del och det är sannolikt att
de ifrågavarande fordringarna inflyter. I enlighet med US GAAP tillämpas
”Statement of Position 97-2, Software Revenue Recognition” från American
Institute of Certified Public Accountants från och med 1998. När en produkt med
ett väsentligt inslag av dataprogram innehåller flera delar, skall enligt SOP 97-2
försäljningsintäkten allokeras till alla delar av produkten baserat på verkliga
värden. Om uppgifter om verkliga värden inte finns tillgängliga, skall
intäktsredovisningen skjutas upp. Vissa av Biacores produkter innehåller
tilläggstjänster för vilka det verkliga värdet inte kunnat fastställas på objektiva
grunder. Enligt US GAAP skjuter därför Biacore upp redovisningen av hela
sådana produkters intäkter till dess tilläggstjänsterna tillhandahållits kunderna.”
(Biacore, 2000, s. 41)

Skillnadskategori: Det här är en tidsmässig skillnad för när en intäkt ska
bokföras, därmed klassificerar vi den som en ”bokföringsskillnad”.

5.2.8 Joint Venture

Vilken metod som ska användas för redovisning av Joint Ventures skiljer sig till
viss del mellan Swedish GAAP och US GAAP.

Swedish GAAP: Redovisning av Joint Ventures tas upp i RR 14 ”Joint
Ventures”. I denna kan en samägare i sin koncernredovisning redovisa sina
andelar i gemensamt styrda företag antingen enligt klyvningsmetoden eller enligt
kapitalandelsmetoden. Rekommendationen anger dock att klyvningsmetoden är
att föredra eftersom de förhållanden som råder vid ett Joint Venture bäst kommer
till uttryck genom denna metod.

US GAAP: Enligt US GAAP ska huvudsakligen kapitalandelsmetoden användas
vid Joint Ventures56. I vissa undantagsfall kan även klyvningsmetoden användas,
denna möjlighet är dock begränsad och gäller till exempel vid satsningar i olja
och gas. (Öhrlings PWC, International Accounting Standards, s. 12)

Jämförelser: Skillnaden i detta fall beror på vilken metod som används enligt de
två systemen. Om klyvningsmetoden används enligt Swedish GAAP och detta
inte rör satsningar i olja och gas så uppstår en skillnad mot US GAAP där
kapitalandelsmetoden ska användas vid redovisning av Joint Ventures. Om denna

                                                          
56 Regleras i ARB 51, APB 18, FAS 94, ED 154-D och EITF 96-16.
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skillnad uppstår ska redovisningen som gjorts enligt Swedish GAAP återföras
varefter redovisning enligt den andra metoden ska göras istället.

Skillnadskategori: Skillnaderna mellan Swedish GAAP och US GAAP beror på
att olika metoder för redovisning av ett Joint Venture förespråkas, det anser vi
hör till ”övriga skillnader”. Det finns viss valmöjlighet mellan vilken metod som
ska användas enligt båda systemen och därmed kan även skillnader uppstå som
beror på ”alternativ”.

5.2.9 Kassaflöden

Både Swedish GAAP och US GAAP kräver en redovisning av kassaflöden.
Denna visar på företagets in- och utbetalningar under en period. Betalningarna
ska hänföras till tre olika kategorier vilka är; den löpande verksamheten,
investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Det finns två olika metoder för att hänföra betalningar till den löpande
verksamheten, den direkta eller den indirekta metoden. Enligt den direkta
metoden ska in- och utbetalningarna anges brutto medan de i den indirekta
metoden beräknas netto. Båda metoderna är tillåtna enligt Swedish GAAP och
US GAAP, den direkta metoden förespråkas dock i USA och den indirekta
metoden är mer vanlig i Sverige.

Swedish GAAP: Kassaflödesredovisningen regleras av RR 7 ”Redovisning av
kassaflöden”. Enligt RR 7 kan en kortfristig placering klassificeras som likvida
medel, om den har en kort löptid. Som exempel på kort löptid nämns tre månader
eller mindre, det är dock ingen absolut gräns. I rekommendationen anges det
även specifikt vissa in- och utbetalningar som kan redovisas netto. Det är bland
annat omsättningen av kortfristig upplåning med en löptid upp till tolv månader.

RR 7 anger specifika exempel på olika betalningar som är hänförliga till de olika
kategorierna. Vissa transaktioner kan innebära betalningar som kan hänföras till
fler aktiviteter. Enligt Swedish GAAP kan sådana transaktioner delas upp på mer
än en kategori, ett exempel är återbetalning av lån som kan innehålla såväl ränta
som en kapitaldel. I detta fall kan räntan hänföras till den löpande verksamheten
och kapitaldelen till finansieringsverksamheten. I övrigt anges att räntor och
utdelningar kan klassificeras till olika kategorier beroende på utgångspunkt.
Utbetalda räntor samt erhållna räntor och utdelningar kan hänföras till den
löpande verksamheten eftersom de påverkar nettoresultatet. De kan även
hänföras till finansierings- respektive investeringsverksamheten om de betraktas
som kostnad för finansiering respektive utgör avkastning på investeringar.

US GAAP: I USA regleras kassaflödesredovisningen av SFAS 95 ”Statement of
Cash Flows”. Denna rekommendation anger vissa betalningar som får
nettoredovisas. Vad gäller kortfristig upplåning så får dessa nettoredovisas om
löptiden är tre månader eller mindre. Tre månader är även en absolut gräns för
vad som får klassificeras som likvida medel eller ej. Vad gäller transaktioner som
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kan hänföras till fler aktiviteter klassificeras dessa lämpligen till den kategori
som kan anses vara dominerande. Det finns dock indikatorer på hur vissa
särskilda transaktioner, som kan hänföras till fler kategorier, kan klassificeras.
Vad gäller räntor och utdelningar så ska betalda räntor, erhållna räntor och
erhållna utdelningar hänföras till den löpande verksamheten enligt US GAAP,
medan utbetalda utdelningar ska hänföras till den finansiella verksamheten.

Jämförelse: I den mån placeringar med en löptid om mer än tre månader enligt
Swedish GAAP tagits med i den löpande verksamheten måste dessa istället
hänföras till investeringsverksamheten enligt US GAAP. En annan skillnad finns
vad gäller huruvida kortfristig upplåning får nettoredovisas. I Sverige är gränsen
tolv månader eller mindre medan gränsen i USA är tre månader eller mindre. Om
kortfristig upplåning med löptid med mer än tre månader nettoredovisats enligt
Swedish GAAP måste de redovisas separat enligt US GAAP. Om den
klassificering som gjorts av räntor och utdelningar enligt Swedish GAAP är
annorlunda än den som anges enligt US GAAP ska en omklassificering göras.
Swedish Match tar upp denna skillnad i sin årsredovisning.

”Enligt SFAS 95 omfattar ”cash and cash equivalents” endast medel med en
löptid som är tre månader eller kortare. En del av Swedish Matchs likvida medel
uppfyller inte detta krav. Följaktligen skulle förändringar i denna del av likvida
medel redovisas som investeringar enligt SFAS 95. Dessutom nettoredovisas
enligt svenska redovisningsprinciper omsättning av kortfristig upplåning där
löptiden är tolv månader eller kortare. Enligt SFAS 95 föreligger en tre
månaders gräns för sådan nettoredovisning.”
(Swedish Match, 2001, s. 46)

Skillnadskategori: Dessa skillnader är att hänföra till ”övriga skillnader”
eftersom de har sin grund i olika klassificering och därmed olika presentation av
informationen.

5.2.10 Koncernredovisning

Det finns skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller vilken
metod som ska användas för konsolidering vid företagsförvärv och samgåenden.
Vad gäller förvärvad goodwill behandlas de i Swedish GAAP av RR 1:00 och i
US GAAP av SFAS 142, se avsnitt 5.2.6 om immateriella tillgångar.
Upplysningskraven angående koncernredovisning är så komplexa och otydligt
skrivna att ingen jämförelse går att göra på den punkten. Hur avsättningar för
omstruktureringar ska behandlas i förvärvsanalyser regleras i Swedish GAAP av
RR 1:00 och i US GAAP av EITF 95-3, se även avsnitt 5.2.2.1. Nedan beskrivs
skillnader i konsolideringsmetod.

Swedish GAAP: Enligt RR 1:00 ska ett företagsförvärv i normalfallet redovisas
enligt förvärvsmetoden, vid vissa undantag ska kapitalandelsmetoden användas.
Kapitalandelsmetoden ska enligt ÅRL 7:24 användas om det förvärvade
företagets verksamhet skiljer sig så mycket från det förvärvande bolaget att
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användande av förvärvsmetoden inte skulle ge en rättvisande bild. Av följande
citat från RR 1:00 framgår att ett användande av kapitalandelsmetoden i stort sett
aldrig kan bli aktuellt:

”En tillämpning av lagbestämmelsen på ett sätt som tillgodoser
rekommendationens strävan efter jämförbarhet kräver kriterier för identifiering
av sådan avvikande verksamhet och för bedömning av vad som i sammanhandget
skall anses vara en rättvisande bild. Sådana kriterier låter sig knappast
formuleras.” (RR 1:00, punkt 29)

Vid samgående ska poolningsmetoden användas. För en klassificering som
samgående krävs att det inte går att identifiera vilket företag som är förvärvande.
Då det oftast går att identifiera förvärvaren används poolningsmetoden endast i
undantagsfall.

US GAAP: Ett företagsförvärv eller samgående ska enligt SFAS 141 ”Business
Combinations” alltid redovisas enligt förvärvsmetoden57.

Enligt EITF 96-16 ”Investor’s accounting for an investee when the investor has a
majority of the voting interest but the minority shareholder or shareholders have
a certain approval or veto rights” ska inte ett majoritetsägt företag konsolideras
om en minoritetsägare har speciellt godkännande eller vetorätt.
Kapitalandelsmetoden ska då användas. (Swedish Match, 2001, s. 46)

Jämförelse: I och med införandet av SFAS 141 har skillnaden mellan Swedish
GAAP och US GAAP ändrats. Tidigare var det mindre restriktiva regler för
användandet av poolningsmetoden i USA än i Sverige, nu är det tvärtom. Det går
inte att med säkerhet påstå att det fanns någon skillnad mellan hur ofta
poolningsmetoden användes i Swedish GAAP och US GAAP innan SFAS 141.
Detta eftersom poolningsmetoden enligt Hanson (Ernst & Young) tidigare
användes även i situationer när den egentligen inte borde ha använts. Om ett
samgående har redovisats med poolningsmetoden enligt Swedish GAAP krävs
vid en justering till US GAAP att poolningsmetodens redovisningsåtgärder
återförs och att samgåendet istället redovisas enligt förvärvsmetoden.

Någon motsvarighet till EITF 96-16, att konsolidering ej ska göras om
minoritetsägare har vetorätt, finns vad vi erfar inte i Swedish GAAP. Enligt
Swedish GAAP kan det inte avtalas mellan aktieägarna att ta bort
konsolideringen, med bindande verkan mot bolaget. Ett sådant avtal skulle leda
till en inskränkning av aktiens rätt och den möjligheten finns inte enligt svensk
lag. Enligt ABL 9:37 får inte bolagsstämman fatta ett beslut som kan ge en
otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget. Detta
leder alltså till att ett avtal om vetorätt för en minoritetsägare inte kan bli
gällande gentemot bolaget. Enligt Hanson (Ernst & Young) är det dock tveksamt
om det verkligen finns någon skillnad mellan Swedish GAAP och US GAAP på
                                                          
57 SFAS 141 har sedan 2001-06-30 ersatt APB Opinion 16 som innebar att poolningsmetoden skulle
användas då vissa kriterier var uppfyllda.
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den här punkten. Han pekar på att, enligt ÅRL, ett bolag endast ska konsolideras
om företaget som upprättar koncernredovisningen har kontroll över bolaget. Om
det finns en minoritetsägare med vetorätt medför det då att det är tveksamt att
företaget har kontroll, vilket skulle medföra att det i enlighet med US GAAP inte
skulle ske någon konsolidering. Enligt resonemanget ovan är ett avtal om vetorätt
för minoritetsägare inte möjligt enligt Swedish GAAP, vilket medför att företaget
som upprättar koncernredovisningen kommer att ha kontroll och därför ska
konsolidering göras. Huruvida det finns en skillnad mellan Swedish GAAP och
US GAAP på den här punkten är alltså beroende av bedömningen av ifall det
rättsligt mot bolaget går att avtala om vetorätt för minoritetsägare enligt Swedish
GAAP.

Följande är ett exempel på en situation där EITF 96-16 har ansetts leda till
skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP:

”Swedish Match förvärvade 64 procent av det amerikanska bolaget General
Cigar i maj 2000. Familjen Cullman innehar resterande 36 procent. Enligt
aktieägaravtalet mellan Swedish Match och familjen Cullman har
minoritetsaktieägaren möjlighet att aktivt deltaga i väsentliga frågor rörande
den löpande verksamheten i General Cigar, s k ”substantive participating
rights”. Enligt EITF 96-16, …, ska därför General Cigar ej konsolideras av
Swedish Match. Investeringen i General Cigar redovisas därför med tillämpning
av kapitalandelsmetoden enligt US GAAP. Detta föranleder ej någon effekt på
avstämningarna av årets resultat respektive eget kapital redovisat enligt svenska
redovisningsprinciper och amerikanska redovisningsprinciper. Däremot
påverkas balansräkningen av denna skillnad.” (Swedish Match, 2001, s. 46)

Skillnadskategori: Dessa skillnader som rör koncernredovisning handlar om hur
och när konsolidering ska göras och tillhör därmed gruppen ”övriga skillnader” i
Bloomers klassificering som redogjorts för i stycke 5.1 ovan.

5.2.11 Leasing

5.2.11.1 Finansiell kontra operationell leasing

Vad gäller redovisning av leasing måste det i ett första skede avgöras om det är
en operationell leasing eller en finansiell leasing. Både i svensk och amerikansk
redovisning är ett finansiellt leasingavtal ett avtal där de ekonomiska riskerna och
fördelarna som förknippas med ägandet av objektet i väsentlig grad överförs från
leasegivaren till leasetagaren. De leasingavtal som inte ses som finansiella ska
klassificeras som operationella. I rekommendationerna anges det kriterier för
vilka leasingavtal som ska ses som finansiella, vilka i stort sett är likvärdiga
mellan de båda systemen. Skillnaden ligger i att det enligt Swedish GAAP ska
göras en helhetsbedömning medan det enligt US GAAP anges specifika
kvantitativa gränser.



Kapitel 5 Justeringsposter

87

Ett finansiellt leasingavtal innebär att den leasade tillgången tas upp som en
anläggningstillgång i leasingtagarens balansräkning medan ett operationellt
leasingavtal innebär att leasingtagaren ska kostnadsföra leasingavgiften över
leasingperioden. Hos leasinggivaren redovisas tillgångarna som en fordran i
balansräkningen för ett finansiellt leasingavtal och som en anläggningstillgång
vid ett operationellt leasingavtal.

Swedish GAAP: I Sverige regleras redovisning av leasing av Redovisningsrådets
rekommendation RR 6:99 ”Leasingavtal”.

Om ett eller flera av nedanstående karaktäristika stämmer in på leasingavtalet ska
det klassificeras som finansiell leasing, annars ska det klassificeras som en
operationell leasing.

1. Leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger
förväntat verkligt värde58 så mycket att det vid leasingavtalets början framstår
som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas.

2. Leasingperioden täcker huvuddelen av leasingobjektets ekonomiska
livslängd59 även om äganderätten inte övergår.

3. Nuvärdet av minimileasingavgifterna60 vid leasingavtalets början är minst i
det närmaste lika stora som leasingobjektets verkliga värde.

4. Leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda
objektet utan väsentliga modifieringar.

US GAAP: Leasing regleras i USA av SFAS 13 ”Accounting for leases”61.

Om ett eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda ska leasingavtalet
klassificeras som finansiell leasing, annars är det en operationell leasing.

1. Äganderätten överförs till leasetagaren efter leasingavtalets slut.
2. En uppgjord köpoption62 ingår i leasingen. Denna tillåter leasetagaren att köpa

leasingobjektet till ett pris som förväntas vara lägre än det verkliga värdet på
ett specifikt datum.

3. Leasingavtalets livslängd är lika med eller större än 75 procent av objektets
återstående ekonomiska livslängd (detta gäller ej om leasingavtalet avser de
sista 25 procenten av leasingobjektets ekonomiska livslängd).

                                                          
58 Verkligt värde = det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är
oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs (FAR:s Samlingsvolym
2001, s. 551 f).
59 Ekonomisk livslängd = den tidsperiod som ett objekt förväntas kunna utnyttjas för sitt ändamål eller de
antalet enheter som objektet förväntas kunna producera, av en eller flera användare. (FAR:s
Samlingsvolym 2001, s. 597)
60 Minimileaseavgift = det lägsta belopp som leasetagaren ska erlägga under leasingperioden med vissa
tillägg. Definitionen av minimileaseavgift i RR 6:99 (översättning av IAS 17) och SFAS No.13 är i stort
sett likvärdiga varför vi inte kommer att behandla dessa ytterligare.
61 Utöver detta behandlas leasing i SFAS 22, 23, 27, 28, 29, 91, 98 som i stort sett är ändringar av eller
tillägg till bestämmelser i SFAS No.13 och i FASB:s Interpretations 19, 21, 23, 24. 26, 27.
62 En föreskrivning i leasingavtalet som tillåter leasetagaren att köpa leasingobjektet till ett specificerat
pris som är märkbart lägre än det förväntade verkliga värdet på lösendagen.
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4. Nuvärdet av minimileasingavgifterna över avtalets längd är lika med eller
större än 90% av det verkliga värdet av objektet vid leasingavtalets början
(detta gäller ej om leasingavtalet avser de sista 25 procenten av
leasingobjektets ekonomiska livslängd).

I USA måste leasinggivaren i fall där det rör finansiell leasing även ta hänsyn till
om inflödet av minimileasingavgiften är rimligt förutsägbar och osäkerhet vad
gäller framtida kostnader för leasegivaren. Om leasingavgifterna är rimligt säkra
och det inte finns någon osäkerhet vad gäller framtida kostnader så är det
finansiell leasing för leasegivaren. Gäller det motsatta ska leasegivaren behandla
det som en operationell leasing. Ur leasegivarens synvinkel kan ytterligare
klassifikation göras vad gäller finansiell leasing, dessa är (Hartman et al, 2000, s.
730 ff):

•  Sales-type lease: Det innebär att leasegivaren är tillverkare av den leasade
tillgången och leasar ut den istället för att sälja den. Detta medför att
leasegivaren erhåller både en vinst och en ränteintäkt på transaktionen.

•  Direct-financing-type lease: Det innebär att leasegivaren är ett leasingbolag
som köper in och sedan leasar ut en tillgång. Den typ av leasing genererar
enbart en ränteintäkt.

Jämförelse: Som synes är de fyra kriterierna/karaktäristika i stort sett samma i
Sverige och i USA. De skillnader som ändå är viktiga är att det i den svenska
rekommendationen inte finns några specifika gränser för exakt hur lång
leasingtiden måste vara i jämförelse med objektets ekonomiska livslängd, eller
hur stort nuvärdet av minimileasingavgifterna måste vara i jämförelse med
objektets verkliga värde i början av leasingavtalet. Det som sägs i RR 6:99 är att
de ska täcka huvuddelen eller vara minst i det närmaste lika stora. I denna
rekommendation är det alltså mer upp till företaget att tolka huruvida avtalet ska
klassificeras som finansiellt eller operationellt. Beroende på hur leasingavtalet
har klassificerats kan det krävas en omklassificering enligt US GAAP. Vid en
finansiell leasing ska leasingobjektet tas upp som en tillgång hos leasetagaren.
Vid en omklassificering till operationell leasing innebär detta att ingen tillgång
ska tas upp, istället ska leasingen påverka resultaträkningen.

Skillnadskategori: Olikheterna i hur leasingavtalet ska klassificeras beror på att
Swedish GAAP inte har lika specificerade krav, vilket i sin tur öppnar upp för
egna tolkningar hos företagen som då kan medföra skillnader. Detta anser vi är
att hänföra till skillnadsslaget ”brist på krav eller vägledning”.

5.2.11.2 Sale and Lease back

En Sale and Lease back transaktion innebär att ägare av en tillgång säljer denna
enligt ett köpavtal och sedan leasar tillbaka tillgången enligt ett leasingavtal.
Skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller Sale and Lease back
transaktioner gäller hur vinster och förluster som uppkommer vid dessa
transaktioner ska behandlas.
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Swedish GAAP: Sale and Lease back regleras i RR 6:99 ”Leaseavtal”. Om
leaseavtalet är av finansiellt slag ska den vinst som Sale and Lease back
transaktionen ger upphov till, vilket är det belopp till vilket försäljningspriset
överstiger tillgångens redovisade värde, periodiseras över leasingperioden hos
säljaren/leasetagaren. Denna ska alltså inte tas upp som vinst direkt.

Om leasingavtalet är av operationellt slag ska följande regler antas beroende på
försäljningspriset:

•  Om försäljningspriset motsvarar verkligt värde ska eventuell vinst eller
förlust vid försäljningen redovisas under den period då försäljningen sker.

•  Om försäljningspriset understiger verkligt värde ska eventuell vinst eller
förlust redovisas under den period som försäljningen sker om inte förlusten
kompenseras av att framtida leasingavgifter understiger marknadsmässigt
beräknade avgifter. I detta fall tas skillnaden upp som en tillgång och
periodiseras i proportion till leasingavgifterna över den tid som tillgången
förväntas utnyttjas.

•  Om försäljningspriset överstiger verkligt värde ska skillnaden aktiveras och
skrivas av över den tid som tillgången förväntas bli utnyttjad.

US GAAP: Sale and Lease back behandlas bland annat av SFAS 28 ”Accounting
for Sales With Leaseback” som är en ändring av SFAS 13 vad gäller Sale and
Lease back. Denna rekommendation behandlar kortare Sale and Lease back
perioder. Om leasingavtalet är av finansiellt slag ska vinst på transaktionen
skjutas upp till den grad som den motsvaras av det redovisade beloppet av den
leasade tillgången. Den uppskjutna vinsten ska skrivas av i proportion till
avskrivningarna på den leasade tillgången.

Om leasingavtalet motsvarar en operationell leasing ska vinsten enligt denna
rekommendation skjutas upp till den grad som den motsvaras av nuvärdet av
minimileaseavgifterna under leasingtiden. Den uppskjutna vinsten ska
periodiseras i proportion till de relaterade leaseavgifterna (brutto) som redovisas
över resultaträkningen under lesingavtalets löptid. Förluster tas normalt upp
direkt i resultaträkningen.

Sale and Lease back av fastigheter behandlas i SFAS 98 ” Accounting for
Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases
of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct
Financing Leases”. För att försäljaren, som även är leasetagare i denna situation,
ska få redovisa en försäljning krävs det att transaktionen kvalificeras som en
försäljning enligt SFAS 66 ” Accounting for Sales of Real Estate”. Kvalificeras
den inte som en försäljning ska den ses som finansiering.

Jämförelse: Även vad gäller Sale and Lease back kan det finnas skillnader vad
gäller klassificering som antingen finansiell eller operationell leasing. En annan
skillnad är huruvida en vinst eller förlust ska tas upp direkt eller om den ska
skjutas upp och skrivas av. En finansiell leasing kännetecknas av att den täcker
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större delen av tillgångens ekonomiska livslängd. Detta innebär att det inte blir
någon skillnad på om vinsten ska periodiseras över leasingperioden som enligt
Swedish GAAP eller över tillgångens ekonomiska livslängd som enligt US
GAAP. Skillnaden ligger främst i hur den operationella leasingen ska hanteras.
Som ett exempel tas en vinst vid en operationell leasing upp direkt i
resultaträkningen enligt Swedish GAAP, under förutsättningen att
försäljningspriset är lika med verkligt värde, medan endast den del av vinsten
som överskrider nuvärdet av de framtida minimileasingavgifterna ska föras direkt
till resultaträkningen enligt US GAAP. Resterande del ska i detta fall distribueras
över leasingperioden. Sale and Lease back har bland annat tagits upp i Swedish
Matchs årsredovisning 2001, i detta fall handlar det om en Sale and Lease back
transaktion av en fastighet.

”Koncernen sålde 1998 en fastighet och hyr tillbaka denna enligt ett
hyresavtal som enligt svensk redovisning klassificeras som operationell leasing.
Då Swedish Match innehar en option att återköpa denna fastighet, ses
försäljningen under 1998 enligt US GAAP som ett finansieringsarrangemang.
Detta innebär att resultatavräkningen uppskjuts och försäljningsintäkten
skuldförs.” (Swedish Match, 2001, s. 45)

Skillnadskategori: Skillnaden i Sale and Lease Back beror till viss del på
klassificeringsskillnader vilket enligt resonemanget i stycke 5.2.12.1 är att
hänföra till ”övriga skillnader” och ”alternativ”. Dessa skillnader medför även
att det uppstår ”bokföringsskillnader”.

5.2.12 Omvärderingar av materiella anläggningstillgångar

Skillnader finns mellan Swedish GAAP och US GAAP för vilka krav som finns
angående när en uppskrivning respektive nedskrivning får göras av en materiell
anläggningstillgång.

Swedish GAAP: Omvärderingar av materiella anläggningstillgångar63 behandlas
i RR 12 ”Materiella Anläggningstillgångar”. Vad gäller uppskrivningar hänvisar
rekommendationen till de regler som finns i ÅRL som rör detta. Uppskrivningar
av materiella anläggningstillgångar är ett undantag från huvudprincipen att
materiella tillgångar ska värderas till anskaffningsvärdet. Enligt ÅRL 4:6 får en
materiell anläggningstillgång skrivas upp till ett tillförlitligt och bestående värde
som väsentligt överstiger det bokförda värdet (anskaffningsvärdet reducerat med
avskrivningar och eventuella nedskrivningar). Detta får dock endast ske om
beloppet som tillgången skrivs upp med används för avsättning till en

                                                          
63 Vad gäller immateriella tillgångar så finns det inga skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP
vad gäller omvärderingar. Enligt de båda regelsystemen så är uppskrivningar av immateriella tillgångar
inte tillåtna och nedskrivning kan göras om värdeminskningen är bestående. Posten ska testas för
värdeminskning årligen i samband med bokslutsarbetet enligt båda redovisningssystemen. I detta fall
finns det dock en viss skillnad mot IAS 38 ”Intangible Assets” som tillåter uppskrivning i sällsynta fall,
detta gäller om ett verkligt värde kan bestämmas av en aktiv marknad. Detta är ett av undantagen från
IAS i RR 15 då en sådan värdering inte är förenlig med ÅRL, vilken inte tillåter uppskrivning av
immateriella tillgångar.
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uppskrivningsfond eller för ökning av aktiekapitalet genom fond eller
nyemission. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångens redovisade värde och skrivs
av över tillgångens återstående livslängd. En not ska lämnas angående den
skattemässiga behandlingen av uppskrivningsbeloppet.

Vad gäller nedskrivningar så anger RR 12 att det redovisade värdet för en
materiell anläggningstillgång i vissa fall ska skrivas ner och att detta behandlas i
RR 17 ”Nedskrivningar”. Enligt RR 17 ska en tillgång skrivas ner när det
redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet, vilket är det högsta av
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet64. Återvinningsvärdet ska främst
fastställas för enskilda tillgångar men om detta inte är möjligt ska ett
återvinningsvärde bestämmas för den kassagenererande enhet65 som tillgången
tillhör. Bedömning av värdeminskning ska företaget göra vid varje
bokslutsarbete. Indikatorer för att en nedskrivning behövs kan vara externa, till
exempel att tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, eller interna, till
exempel om tillgången skadats. Beloppet ska belasta periodens resultat genom att
den kostnadsförs omedelbart. Om en tidigare uppskrivning gjorts ska den del av
uppskrivningsfonden som motsvaras av nedskrivningen överföras till fritt eget
kapital. Efter en nedskrivning ska avskrivningarna anpassas så att det nya
redovisade värdet fördelas över tillgångens återstående nyttjandeperiod.
Nedskrivningsbeloppet ska återföras om förutsättningarna för att den gjordes har
ändrats, det redovisade värdet efter en återföring får dock ej överstiga vad som
skulle ha redovisats om nedskrivningen inte genomförts.

US GAAP: Enligt US GAAP66 är uppskrivningar av materiella tillgångar inte
tillåtna. Nedskrivningar behandlas i SFAS 14467 ”Accounting for the Impairment
or Disposal of Long-Lived Assets”.

Företaget fastställer om ett nedskrivningsbehov finns baserat på det framtida
odiskonterade kassaflödet som förväntas genereras av tillgången och eventuellt
vid avyttring av tillgången. Är detta belopp lägre än det redovisade värdet så ska
en nedskrivning göras. Det nedskrivningsbelopp som tas upp i resultaträkningen
baseras på tillgångens verkliga värde vilket antingen är marknadsvärdet, om en
aktiv marknad för tillgången finns, eller summan av det diskonterade framtida
kassaflödet. Återföring av nedskrivningsbeloppet är inte tillåtet.

Jämförelse: Uppskrivningar får göras enligt Swedish GAAP, detta är däremot
inte tillåtet enligt US GAAP.

Vad gäller nedskrivningar så ligger skillnaden mellan Swedish GAAP och US
GAAP dels i hur bedömningen görs av om en nedskrivning behövs och dels i hur

                                                          
64 Nuvärdet av framtida betalningar som tillgången förväntas generera inklusive restvärde (diskonterat
belopp).
65 En kassagenererande enhet är den minsta grupp av tillgångar som ger upphov till löpande
inbetalningsöverskott oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.
66 Regleras av ARB 43 och APB 6.
67 Denna rekommendation har ersatt den tidigare SFAS 121 ”Accounting for Impairment for Long-Lived
Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Of”.
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nedskrivningsbeloppet fastställs. Enligt Swedish GAAP görs bedömningen av
nedskrivningsbehovet genom att se om det redovisade värdet överstiger det
högsta av nettoförsäljningsvärdet eller det diskonterade nyttjandevärdet.
Nedskrivning ska ske till det högre av dessa belopp. Enligt US GAAP görs
bedömningen utifrån om redovisat värde överstiger det odiskonterade framtida
kassaflödet. Detta innebär att det är mer troligt att en nedskrivning sker enligt
Swedish GAAP då det diskonterade beloppet är lägre än det odiskonterade (se
exemplet nedan). Att testa nedskrivningsbehovet med odiskonterat värde ger
alltså ett nedskrivningsskydd Finns det behov av nedskrivning ska
nedskrivningsbeloppet mätas utifrån det diskonterade kassaflödet. Enligt
Swedish GAAP ska nedskrivningsbeloppet återföras, detta är ej tillåtet enligt US
GAAP.

Fiktivt exempel

Antaganden
År 20X0: tillgång köps till ett värde av 1050, ingen goodwill och restvärde noll
Avskrivningstid: 10 år, det vill säga 105 per år
År 20X4: indikation på en värdeminskning av tillgången. Nettoförsäljningsvärdet kan ej
fastställas, ett nyttjandevärde måste fastställas.
Ackumulerade avskrivningar år 20X4: 420
Redovisat värde på tillgången år 20X4: 630
Diskonteringsränta: 15%

År                  Framtida kassaflöde            Diskonterat kassaflöde

20X5           120             104
20X6           122             92
20X7           113             74
20X8           105             60
20X9           98             49
20X10           90             39
tot.         648            418

För att se om det finns något nedskrivningsbehov beräknas ett diskonterat kassaflöde
fram enligt Swedish GAAP. Detta innebär att det finns ett nedskrivningsbehov om (630-
418) 212. Enligt US GAAP testas nedskrivningsbehovet istället utifrån det
odiskonterade kassaflödet vilket i detta fall innebär att något nedskrivningsbehov inte
finns då det redovisade värdet är lägre än det framtida kassaflödet (jmf. 648 och 630).

Skillnadskategori: Skillnaden vad gäller uppskrivningsmöjligheter anser vi vara
att hänföra till skillnadsslaget ”alternativ”, eftersom det enligt Swedish GAAP
ges alternativet att inte göra en uppskrivning vilket är i enlighet med US GAAP.
Skillnaden i nedskrivning anser vi till största delen hör till gruppen
”mätskillnader”, eftersom skillnaden består i hur nedskrivningsbehovet mäts
vilket medför skillnad i om en nedskrivning ska göras eller ej.
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5.2.13 Pensioner

Redovisning och beräkning av pensionsåtagande är en omfattande post som
innehåller många olika aspekter. Det som främst skiljer sig mellan Swedish
GAAP och US GAAP är vilka faktorer som ska tas hänsyn till vid beräkningen
av pensionsåtaganden. En annan  skillnad är hur engångsåterbäring från
pensionsinstitut ska redovisas.

5.2.13.1 Pensionsberäkning

Swedish GAAP: Hur pensionsåtaganden ska beräknas och redovisas tas upp i
FAR:s rekommendation nr 4 ”Redovisning av pensionsskuld och
pensionskostnad”68.

Pensionsutfästelser kan säkerställas genom tecknande av pensionsförsäkringar.
Om detta inte är gjort fullt ut kallas det enligt FAR 4 för ”pensionering i
företagets egen regi”. För att få fram beloppet på dessa pensionsförpliktelser görs
en nuvärdesberäkning. Nuvärdesberäkningen för varje anställd baseras på
pensionsnivån, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. Det
framräknade nuvärdet benämns i FAR 4 kapitalvärde.

Vid beräkning av kapitalvärdet ska det enligt svensk praxis inte tas hänsyn till
framtida löne- och pensionshöjningar, utan beräkningen ska utgå ifrån de löne-
och pensionsnivåer som råder på balansdagen. Undantag finns dock för
beräkning av så kallad allmän pensionsplan69, där hänsyn ska tagas till inflationen
genom att avsättningar ska göras som en reserv för framtida utbetalningar av
tillägg på pensionerna. Pensionskostnaden ska belasta företagets resultat före
bokslutsdispositioner. (FAR 4)

Som täckning för pensionsåtaganden kan företag enligt FAR 4 redovisa dels en
skuld i balansräkningen och dels kapital i fristående pensionsstiftelser med egna
tillgångar. FAR föreskriver att företag som har en redovisad pensionsskuld eller
ett kapital i pensionsstiftelser som överstiger kapitalvärdet ska redovisa detta
överskott öppet. Denna redovisning kan göras i en not till balansräkningen eller i
balansräkningen direkt.

US GAAP: Enligt US GAAP gäller matchningsprincipen för alla
personalkostnader, vilket innebär att kostnader för pensioner ska tas upp samma
period som nyttan fås, det vill säga när personalen utför arbetet.
Personalförmånerna efter pensionstidpunkten delas upp i pensionsplaner och
annat än pension såsom livförsäkring och hälsovård. Det finns två olika slags
pensionsplaner; en plan med bestämda tillskott och en plan med bestämda
förmåner. Den förstnämnda innebär att det är bestämt vilket bidrag som ska
lämnas varje period från arbetsgivaren till pensionsplanen, medan den andra

                                                          
68 Ett utkast till rekommendation om ersättningar till anställda har getts ut av Redovisningsrådet, men
ingen slutlig rekommendation finns ännu.
69 Den viktigaste allmänna pensionsplanen är enligt FAR 4 den så kallade ITP-planen.
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innebär att det är förmånen som den anställde kommer att få som är bestämd men
inget bestämt belopp som ska avsättas varje period finns. Vid en pensionsplan
med bestämda tillskott fullgör oftast arbetsgivaren sin förpliktelse mot
arbetstagaren genom att varje period betala till en tredje part som administrerar
en förvaltningsfond. Den slutliga pensionen till arbetstagaren är beroende av hur
pensionsmedlen förvaltas av tredje part och det blir därmed arbetstagaren som får
stå risken istället för arbetsgivaren. Vid pensionsplan med bestämda förmåner
bestäms beloppen som sätts av till pensionsplanen varje period av
aktuarieberäkningar70 av framtida förpliktelser, fondvinstprognoser, federal lag
och företagets behållning av likvida medel71.  (Hartman et al, 2000, s. 784)

Redovisningen av betalning till pensionsplan med bestämda tillskott redovisas,
enligt SFAS 87 ”Employers’ Accounting for Pensions”, som kostnad den period
de inträffar. Redovisningen av pensionskostnaden vid pensionsplan med
bestämda förmåner kräver enligt SFAS 87 att uppskattningen av framtida nytta
ska diskonteras. Diskonteringsräntan ska reflektera en nivå på vilken
pensionsförmånerna effektivt kan bestämmas. I SFAS 87 bestäms ingen exakt
procentsats för diskonteringsräntan som ska användas. Arbetsgivarna kan välja
mellan att använda ränta som är likvärdig med de nuvarande priserna av
annuitetskontrakt som kan användas för betalning av förpliktelserna eller en
räntesats som är jämförbar med den nuvarande räntabiliteten på investeringar
med högkvalitativ fast avkastning. Det är av betydelse vilken diskonteringsränta
som väljs, då en allt för hög ränta kan leda till undernivåer i pensionsplanen.
(Hartman et al, 2000, s. 785 ff)

Enligt SFAS 87 ”Employers’ Accounting for Pensions” ska en
nettopensionskostnad räknas fram genom en kvittning av kostnader och intäkter
på grund av pensionsåtagandena. Denna nettopensionskostnad ska redovisas som
pensionskostnad i resultaträkningen. SFAS 87 kräver också att en kvittning ska
ske mellan pensionsrelaterade tillgångar och skulder. Nettovärdet som fås fram
av denna kvittning, nettoskuld eller nettotillgång, ska redovisas på kontot
förutbetalda/upplupna pensionskostnader. Om det kontot har ett debetvärde på
balansdagen ska det tas upp som en förutbetald pensionskostnad på
tillgångssidan i balansräkningen och har det ett kreditvärde ska det tas upp som
en upplupen pensionskostnad på skuldsidan i balansräkningen.

Enligt SFAS 87 ska en särskild aktuariemetod användas, denna kallas projected
unit credit method. Aktuarieantaganden ska göras om framtida löneökningar,
diskonteringsränta och inflation. Vidare ska hänsyn tagas till flera olika faktorer,
inklusive bland annat prognos av  ålder och antal anställningsår.

Jämförelse: Det som främst skiljer mellan Swedish GAAP och US GAAP vad
gäller beräkning av pensioner är att det enligt US GAAP ska tas hänsyn till
framtida löne- och pensionsökningar, vilket inte ska göras enligt Swedish GAAP.

                                                          
70 Aktuarieberäkningar är en matematisk beräkning som ofta utförs av försäkringsbolag.
71 En speciell metod för aktuarieberäkningen ska användas, denna kallas Project Unit Credit Method och
tar bland annat hänsyn till framtida löneökningar (Winkvist M., Öhrlings PWC).
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En omräkning till US GAAP kräver nya aktuarieberäkningar av
pensionsåtagandena, som är anpassade till US GAAP:s krav. Sådana
omräkningar görs oftast inte av företagen själva utan dessa tjänster hyrs in från
försäkringsbyråer som har mallar för aktuarieberäkningarna enligt olika länders
krav (Lundqvist A., Electrolux). Nedan följer ett exempel på kommentar i
årsredovisningen angående skillnader i pensioner:

”I enlighet med svenska redovisningsprinciper redovisas pensionsåtaganden
baserade på aktuarieberäkningar. US GAAP definierad i SFAS 87, ….,
föreskriver aktuarieantaganden om framtida löneökningar, diskonteringsränta
och inflation. Dessutom kräver SFAS 87 att en särskild aktuariemetod (projected
unit credit method) används”. (Electrolux, 2000, s. 56)

Skillnadskategori: Det här är en ”mätskillnad”, eftersom det enligt Swedish
GAAP och US GAAP tas hänsyn till olika variabler vid beräkning av
pensionsåtagandet.

5.2.13.2 Engångsåterbäring

Engångsåterbäring är en svensk företeelse som rör överskott som samlats i SPP
och som fördelats ut på företagen som en engångsåterbäring, på grund av detta
har en skillnad uppstått mellan Swedish GAAP och US GAAP.

Swedish GAAP: Akutgruppen har i ett av sina uttalanden ”Återbäring av
överskottsmedel i SPP” gjort bedömningen att de företag som erhållit återbäring
av överskottet ska redovisa det som en tillgång i balansräkningen när
återbäringen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Nuvärdet av återbäringen
beräknas och redovisas som tillgång i enlighet med RR 3 ”Redovisning av
fordringar och skulder med hänsyn till räntevillkor och dold räntekompensation”.
Företaget ska även innan återbäringen redovisas som tillgång lämna upplysning i
balansräkningen, om förhållandet att en återbäring kommer att erhållas, om
beloppet bedöms vara väsentligt.

US GAAP: Enligt Hanson (Ernst & Young) är återbäringen från SPP att se som
en förändring i en ”Multiple Employer Defined Benefit Plan”. Den ska därmed
redovisas när betalningen delas ut till företaget. Denna utbetalning av
återbäringen kan antingen ske genom att företagen faktiskt får pengar utbetalda
till sig eller genom att beloppet de betalar in till SPP reduceras med samma
summa som återbäringen är. Oavsett på vilket sätt återbäringen kommer
företagen tillhanda får den inte enligt US GAAP redovisas hos företagen förrän
den utbetalats.

Ett alternativ till ovanstående synsätt är att återbäringen ses som en
eventualtillgång. Återbäringen bör enligt Winqvist (Öhrlings PWC) ses som en
eventualtillgång i US GAAP eftersom det finns en risk att dessa överskott inte
kommer att betalas ut.
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En eventualtillgång är ett existerande förhållande, en situation eller omständighet
som medför osäkerhet om möjliga vinster och förluster för ett företag vid en
framtida händelse. Om det gäller en osäkerhet angående en omständighet som
kan leda till en framtida vinst ska denna vinst inte tas upp förrän om och när den
är realiserad. (Hartman et al, 2000, s. 533)

Oavsett om återbäringen ses som en förändring i en pensionsplan eller som en
eventualtillgång leder det till att intäkten från återbäringen inte ska redovisas
förrän den har kommit företaget tillhanda.

Jämförelse: Skillnaden i detta fall är när det erhållna beloppet ska redovisas.
Enligt Swedish GAAP ska det redovisas när det kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt, vilket bör kunna göras vad gäller den här återbäringen. Enligt US GAAP ska
inte beloppet tillgodoföras förrän det har kommit företaget tillhanda. Detta
innebär att beloppet som tagits upp som en fordran enligt Swedish GAAP ska tas
bort ur räkenskaperna.

Det finns vissa tveksamheter om hur denna engångsåterbäring ska behandlas och
eftersom det är en engångsföreteelse som troligtvis inte kommer att ske fler
gånger är kunskapen om hur det ska redovisas mest intressant för att få en
förståelse för skillnaden i tankesätt vid en sådan här situation mellan Swedish
GAAP och US GAAP.

Skillnadskategori: Vi anser att det här är en ”bokföringsskillnad”, på grund av
att olikheten ligger i tidpunkten för bokföringen.

5.2.14 Segmentrapportering

Särredovisning av olika rörelsegrenar ska göras av noterade bolag enligt både
Swedish GAAP och US GAAP. De främsta skillnaderna gäller vilka
upplysningar som ska lämnas.

Swedish GAAP: Segmentrapportering behandlas i  BFN R 9 ”Redovisning av
rörelsegrenar” och i ÅRL. Redovisningsrådet har även gett ut ett utkast på en
rekommendation som behandlar detta område.

ÅRL 5:5 anger att uppgifter ska lämnas om nettoomsättningens fördelning på
verksamhetsgrenar och marknader om dessa avviker från varandra i betydlig
utsträckning. Bedömningen av detta ska göras utifrån den normala
organiseringen för försäljning av varor och tjänster.

BFN R 9 anger att en oberoende rörelsegren ska särredovisas om den svarar för
en väsentlig del av bolagets nettoomsättning eller resultat eller om dess tillgångar
utgör en väsentlig del av bolagets samlade tillgångar. Någon absolut gräns för
vad som är väsentlig andel finns ej, men 10 procent används som ungefärlig
riktlinje. Förutom uppgifter om nettoomsättningen ska det även lämnas
upplysning om rörelseresultatet för rörelsegrenen. Utöver detta anges också att
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upplysningar ska lämnas om rörelsegrenens verksamhetsområde,
fördelningsgrund för gemensamma kostnader och internprissättning. Publika
bolag bör även lämna information om värdet på de tillgångar som används inom
rörelsegrenen. Upplysningarna om rörelsegrenar ska sammanställas i en tabell
som lämnas i not, i resultaträkningen eller i förvaltningsberättelsen. Även
jämförelsetal för föregående räkenskapsår ska anges. Vad gäller upplysningar för
geografisk marknad bör publika bolag lämna mer information än
nettoomsättningens fördelning, som till exempel rörelseresultat för marknaden.

I och med RR:s utkast till rekommendation ”Rapportering för segment –
rörelsegrenar och geografiska områden” ska en primär och en sekundär indelning
göras av rörelsegrenar och geografiska marknader. Mer omfattande upplysningar
ska lämnas för det primära segmentet. Totalt sett kräver rekommendationen mer
upplysningar än vad BFN gör. I rekommendationen anges även mer specifikt än i
BFN R 9 vilka ”segment” som ska tas med och hur många. De redovisnings-
principer som ska användas vid ”segmentrapportering” är de samma som
används vid utformningen av de finansiella rapporterna för hela företaget.
Rekommendationen ska tillämpas från och med 1 januari 2003.

US GAAP: Segmentrapportering för publika företag regleras i USA av SFAS
131 ”Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information”.
Enligt denna rekommendation ska rapportering av ”segment” göras om intäkten,
vinsten eller tillgångarna för segmentet är 10 procent eller mer av den totala
summan för dessa. Ett rapporteringssegment kan baseras på varor och tjänster,
geografiskt område, lagstiftning och i en kombination av dessa tre. Information
ska lämnas om fördelningsgrund. För ”segmenten” ska information lämnas om
bland annat intäkter, rörelseresultat och totala tillgångar. Informationen som ska
lämnas baseras på den finansiella information som uppges i den interna
rapporteringsstrukturen. Rekommendationen kräver inte ytterligare information
utöver den som används i den interna rapporteringen om detta blir opraktiskt för
företaget.

US GAAP kräver också upplysningar utöver de som används i den interna
rapporteringen som till exempel intäkter och anläggningstillgångar fördelade på
geografiska områden, intäkter per produktgrupp och från enskilda kunder om
dessa står för mer av 10 procent av koncernens totala intäkter. Dessa
upplysningar måste följa de principer som gäller för bolaget som helhet i motsats
till särredovisningen av segment då de principer som används för den interna
finansiella rapporteringen kan användas trots att dessa avviker från de principer
som används i bolaget för övrigt.

Jämförelse: I dagsläget är skillnaden mellan Swedish GAAP och US GAAP att
de upplysningar som ska lämnas enligt US GAAP är mer omfattande och det
anges också mer specifikt vilka segment som ska särredovisas och hur många.
Denna skillnad kommer dock att elimineras till viss del när den nya
rekommendationen från RR ska tillämpas, vilken i stort sett är likvärdig med US
GAAP. Som exempel på en segmentindelning kan nämnas att Ericsson (2001, s.
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42) har en indelning på rörelsegrenarna system, telefoner och övrig verksamhet.
Utöver detta har de även en indelning efter geografiska områden.

Skillnadskategori: Skillnaden i segmentrapportering beror på att det ställs olika
krav på hur informationen ska presenteras, samt vilken information som ska
lämnas. Detta är alltså att hänföra till kategorin ”övriga skillnader”.

5.2.15 Uppskjutna skatter på temporära skillnader

I och med ikraftträdandet72 av RR 9 ”Inkomstskatter” har skillnaderna mellan
Swedish GAAP och US GAAP minskat vad gäller redovisning av latenta skatter.
Det finns dock fortfarande skillnader gällande redovisning av latenta skatter för
koncerninterna försäljningar.

Koncerninterna försäljningar ska inte tas med i koncernredovisningen och
elimineras därför enligt både Swedish GAAP och US GAAP. Det skattemässiga
värdet för tillgången utgörs av anskaffningsvärdet för det köpande företaget,
medan värdet som tas upp i koncernen är det ursprungliga anskaffningsvärdet för
koncernen. Detta medför att en skillnad råder i det värdet som tas upp av
koncernen och det skattemässiga värdet. Värdet som tas upp i koncernen är lägre
än det skattemässiga. Det medför i sin tur att det föreligger en temporär skillnad
och det är denna skillnad som behandlas olika enligt Swedish GAAP och US
GAAP. Att skillnaden är temporär innebär att den är tillfällig och kommer att
försvinna när en extern försäljning görs av det internsålda. Nedan följer ett fiktivt
exempel för att beskriva detta.

Fiktivt exempel

Antaganden
Koncernintern försäljning: 150
Koncernens ursprungliga anskaffningsvärde för det sålda: 100
Anskaffningsvärde köpande bolag: 150
Värde som tas upp i koncernredovisningen: 100
Värde som tas upp i skatteredovisningen: 150

En temporär skillnad finns mellan det koncernmässiga värdet och det skattemässiga
värdet, denna skillnad är 150-100 = 50. På denna temporära skillnad beräknas en
uppskjuten skatt och det är vilken skattesats som ska användas som skiljer sig mellan
Swedish GAAP och US GAAP, vilket förklaras nedan.

Swedish GAAP: Enligt RR 9 ska den temporära skillnaden tas upp i
resultaträkningen som en avdragsgill post och en uppskjuten skattefordran på
denna kostnad redovisas. Denna skattefordran baseras på skattesatsen som gäller
i det köpande företagets land.

                                                          
72 Trädde ikraft 1 januari 2001.
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US GAAP: Enligt SFAS 109 ”Accounting for Income Taxes” ska inte den
temporära skillnaden tas med i resultaträkningen. FASB anser att det är
inkonsekvent att skatt som hänför sig till transaktioner som elimineras i
koncernredovisningen ska påverka redovisat resultat, (FAR:s samlingsvolym
2001, s. 666). De säger dock att en uppskjuten skattefordran ska redovisas, men
att denna ska baseras på skattesatsen i det säljande företagets land.

Jämförelse: Skillnaden ligger i vilken skattesats som ska användas vid
redovisning av skatten av koncerninterna försäljningar, köpande eller säljande
företags skattesats. Tidigare beräknades oftast den uppskjutna skattefordran i
Sverige enligt skattesatsen för det säljande företaget, men i och med RR 9 som
baseras på IAS 12 är det alltså det köpande företagets skattesats som ska
användas nu. Det skiljer även huruvida den temporära skillnaden som föreligger
ska anses som resultatpåverkande eller ej. Vid justering till US GAAP medför
dessa skillnader att den redovisade uppskjutna skattefordran måste ändras uppåt
eller nedåt beroende på om det säljande företagets skattesats är högre eller lägre
än skattesatsen i det köpande företaget. Vidare ska det som redovisats som en
avdragsgill kostnad enligt Swedish GAAP elimineras från resultaträkningen. Ett
företag som har varit tvungna att justera sina räkenskaper på grund av denna
skillnad i vilken skattesats som ska användas för den upplupna skattefordran är
Scania:

”Svenska redovisningsprinciper avviker från U.S. GAAP i avseende vilket
lands skattesats som skall användas vid beräkning av bla internvinst i lager. I
Sverige används skattesatsen för köpande land vid beräkning medan U.S. GAAP
redovisar den skatt som uppstår i det säljande företaget.” (Scania, 2001, s. 67)

En justering till US GAAP kräver att den uppskjutna skattefordran räknas om
enligt det säljande företagets skattesats. Eftersom den uppskjutna skatten inte ska
redovisas i resultatet enligt US GAAP måste justering även göras för detta, vilket
innebär att resultatet ska ökas för perioden.

Skillnadskategori: Det här är en ”mätskillnad”, eftersom skillnaden ligger i
vilken skattesats som ska användas vid beräkning av skattefordran.

5.2.16 Villkorade aktieägartillskott

Skillnader råder mellan Swedish GAAP och US GAAP vad gäller huruvida
villkorade aktieägartillskott73 ska tas upp som eget kapital eller ej.

Swedish GAAP: Ett villkorligt aktieägartillskott ska enligt svensk praxis tas upp
som eget kapital. Akutgruppen har i ”Redovisning av koncernbidrag och
aktieägartillskott”, uttalat sig angående hur koncernbidrag och aktieägartillskott
ska redovisas. De säger att ett aktieägartillskott kan vara antingen villkorligt eller

                                                          
73 Villkorligt betyder att det ska återbetalas. Ett villkorligt aktieägartillskott lämnas oftast till ett bolag för
att det går med förlust och för att undvika att det ska träda i likvidation. Återbetalning ska göras om
bolaget skapar utdelningsbara medel. (Hanson, T., Ernst & Young)
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ovillkorligt och att aktieägartillskott ska redovisas som fritt eget kapital hos
mottagaren74. Anledningen till att akutgruppen har uttalat sig är att
aktieägartillskott och koncernbidrag ofta redovisas som en bokslutsdisposition75 i
resultaträkningen och troligtvis vill Akutgruppen att dessa poster ska ses som en
vinstdisponering, som ska tas upp som fritt eget kapital.

US GAAP: Villkorliga aktieägartillskott ska på grund av dess karaktär som
villkorliga och därmed möjliga krav på återbetalningsskyldighet klassificeras
utanför eget kapital, (Biora, 2000, s. 32). De klassificeras som skuld istället för
eget kapital (Winkvist M., Öhrlings PWC).

Jämförelse: Här finns en tydlig skillnad mellan Swedish GAAP och US GAAP,
där Sverige är mindre restriktiva och tillåter att ett villkorligt aktieägartillskott tas
upp i eget kapital. Varken Swedish GAAP eller US GAAP förespråkar dock en
redovisning av villkorliga aktieägartillskott i resultaträkningen. Slutsatsen är att
ett villkorat aktieägartillskott ska ses som en kapitaltransaktion. En justering till
US GAAP medför att det egna kapitalet minskas och skuldkontot ökar med
motsvarande belopp. Justeringen innebär alltså en omflyttning på
balansräkningen. Detta visas av följande exempel:

”Det villkorliga aktieägartillskottet ökar eget kapital enligt svenska
redovisningsprinciper. Enligt amerikanska redovisningsprinciper klassificeras
ett sådant aktieägartillskott utanför eget kapital på grund av dess villkorliga
karaktär i form av möjlig återbetalningsskyldighet” (Biora, 2000, s. 32)

Biora har, i noten med upplysningar om US GAAP:s påverkan på nettoresultatet
och eget kapital, justerat för denna skillnad genom att minska eget kapital med
beloppet för det villkorliga aktieägartillskottet.

Skillnadskategori: Det här är en skillnad som vi anser kan rymmas inom
klassifikationen ”bokföringsskillnader”, eftersom det skiljer sig huruvida den
ska tas med i räkenskaperna som eget kapital eller som lån.

5.2.17 Värdepapper

Swedish GAAP: Regleringen av aktier och andra värdepapper återfinns i FAR:s
rekommendation nr 12 ”Redovisning av aktier och andelar” och även i
Årsredovisningslagen. FAR 12 klassificerar värdepapper i två klasser, de som är
avsedda för stadigvarande bruk och de som inte är det.

Enligt FAR 12 ska ett innehav av börsnoterade aktier76 redovisas som
omsättningstillgång om de inte är avsedda för stadigvarande innehav77. Enligt
                                                          
74 Undantag finns då aktieägartillskottet ska redovisas som bundet eget kapital. Detta ska göras när det
lämnats i samband med en nyemission och tillskottet utgör en förutsättning för att aktierna ska få tecknas
till en fördelaktigt låg kurs. Det ska då tillföras överkursfonden.
75 Företagen tar då upp dessa tillskott som en finansiell intäkt eller bokslutsdisposition, vilket innebär att
de blir resultatpåverkande.
76 Gäller även andra marknadsnoterade värdepapper.
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ÅRL 4:9 ska lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av
omsättningstillgångar. Vad gäller aktier ska det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde78 tas upp i balansräkningen. Enligt ÅRL 2:4 5 p. ska de olika
posterna värderas var och en för sig. FAR anser dock att en portföljvärdering kan
göras så länge aktieportföljens totala bokförda värde inte överstiger börsvärdet.

Om avsikten med innehavet av börsnoterade aktier är att inneha dem för
stadigvarande bruk redovisas de enligt FAR 12 som en anläggningstillgång.
Huvudregeln för värdering är enligt ÅRL 4:3 att anläggningstillgångar ska tas
upp till anskaffningsvärde. Om tillgången på balansdagen har ett lägre värde än
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar ska tillgången
skrivas ned till det lägre värdet, ÅRL 4:5. Detta gäller endast om
värdeminskningen kan anses vara bestående. Vad gäller finansiella tillgångar kan
en nedskrivning göras trots att värdeminskningen inte anses vara bestående.
Nedskrivningen ska återföras när det inte längre finns skäl för den.
Nedskrivningen samt återföringen av denna görs över resultaträkningen.
Bedömningen av nedskrivningsbehovet görs aktiepost för aktiepost om de inte är
att betrakta som en enhet, det vill säga en portfölj, då en kollektiv värdering är
accepterad. Enligt ÅRL 4:6 får finansiella anläggningstillgångar även skrivas upp
om tillgången har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger
bokfört värde. Denna uppskrivning ska ske mot eget kapital. Vi menar dock att
ett värde över det bokförda på en finansiell anläggningstillgång sällan är
tillförlitligt och bestående varför en uppskrivning torde vara sällsynt. Vid
försäljning av värdepapper som klassificeras som anläggningstillgångar ska
vinsten eller förlusten redovisas i rörelseresultatet eller under finansiella poster.

US GAAP: Redovisningen av aktier och andra värdepapper med noterade
marknadsvärden regleras av SFAS 115 ”Accounting for certain investments in
debt and equity securities”. Denna rekommendation anger att förvärvade
värdepapper ska klassificeras i tre olika kategorier. Dessa är:

•  Värdepapper för innehav till förfallotidpunkt (held-to-maturity) består av
värdepapper som företaget har för avsikt att behålla till deras förfallodag, och
även har förmågan att göra detta. Dessa värdepapper tas upp till
anskaffningsvärdet plus/minus periodisering av under- eller överkurser79.
Ränteintäkten tas upp som intäkt i resultaträkningen.

•  Värdepapper för tillfällig placering (trading) gäller värdepapper som är
tänkta att innehas under kortare perioder, för att generera kortsiktiga vinster
på prisförändringarna. I detta fall sker värdering till marknadsvärde och
orealiserad vinst eller förlust, vilket motsvarar skillnaden i marknadsvärde
från föregående period (mark to market value), och redovisas i
resultaträkningen.

                                                                                                                                                                         
77 Gäller även om innehavet beräknas bli längre än ett år.
78 Verkligt värde är balansdagens börsvärde, vilket är betalkurs eller köpkurs, (FAR 12).
79 Detta benämns amortized cost enligt US GAAP och består av den ursprungliga kostnaden plus/minus
den del av övervärdet eller undervärdet som inte tidigare periodiserats.
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•  Värdepapper tillgängliga för försäljning (available-for-sale) består av
värdepapper som kan klassificeras varken som värdepapper för stadigvarande
bruk eller för tillfällig placering. Det gäller främst aktier som ej ska användas
för aktiv handel eller realiseras för att generera vinster på kort sikt. Dessa
värdepapper tas upp till mark to market value och den orealiserade vinsten
eller förlusten redovisas över eget kapital som OCI.

Jämförelse: Skillnaden i detta fall ligger främst i hur innehavet av värdepapper
klassificeras och hur orealiserade vinster och förluster ska behandlas. Enligt
Swedish GAAP ska inte orealiserade vinster och förluster beaktas i bokslutet
medan de ska det vad gäller värdepapper som inte innehas för stadigvarande bruk
eller tillfällig placering enligt US GAAP. I den mån värdepapper som
klassificeras som anläggningstillgång enligt Swedish GAAP ses som
värdepapper tillgängliga för försäljning enligt US GAAP medför detta att de
orealiserade vinster och förluster som uppkommer för dessa värdepapper enligt
US GAAP ska påverka det egna resultatet. Electrolux är ett av företagen som i
sin årsredovisning tagit hänsyn till skillnaderna mellan Swedish GAAP och US
GAAP vad gäller värdepapper och så här beskriver de skillnaderna:

”Enligt svenska redovisningsprinciper redovisas värdepappersinnehav för
aktiv handel till lägsta värdets princip. Värdepapper som innehas till förfall
värderas till anskaffningskostnad. US GAAP and SFAS 115 ”Accounting for
Certain Investments in Debt and Equity Securities” föreskriver att värdepapper
ska klassificeras efter avsikten med innehavet uppdelat på tre kategorier:
”innehav till förfall”, ”aktiv handel” eller ”tillgängliga för försäljning”.
Värdepapper klassificerade som innehav till förfall redovisas till
anskaffningsvärde plus/minus periodisering av under- eller överkurs.
Värdepapper som innehas med avsikt att säljas inom en snar framtid
klassificeras som värdepapper för aktiv handel och värderas till marknadsvärde
och orealiserad vinst/förlust redovisas i resultaträkningen. Värdepapper, vilka
inte klassificeras som innehav till förfall eller aktiv handel, anses vara
tillgängliga för försäljning och redovisas till marknadsvärde men orealiserat
resultat redovisas direkt mot eget kapital, netto efter skatt.” (Electrolux, 2000, s.
56)
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Fiktivt exempel

Antaganden
Värdepapper anskaffningsvärde (=marknadsvärde) år 20X0: 1000
Marknadsvärde  31/12 år 20X0: 1050

Antag att värdepappersposten på 1000 ses som en långfristig placering enligt Swedish
GAAP men som övriga värdepapper enligt US GAAP. Enligt Swedish GAAP tas ingen
hänsyn till orealiserade vinster. Det finns dock enligt ÅRL 4:6 en möjlighet att göra
uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar om det högre värdet är tillförlitligt
och bestående, i så fall påverkar uppskrivningsbeloppet eget kapital med 50. Är värdet
inte bestående och tillförlitligt görs ingen uppskrivning, ingen hänsyn tas då till den
orealiserade vinsten. Enligt US GAAP ska den orealiserade vinsten öka eget kapital (i
OCI) med 50.

Skillnadskategori: Vi anser dels att det här är en skillnad som beror på olika
klassificering av värdepapper, vilken därmed är hänförlig till ”övriga skillnader”
och dels en skillnad som beror på hur tillgångarna ska värderas, det vill säga
”mätskillnader”.
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6 Justering för Sydkraft ÖstVärme

I detta kapitel för vi en diskussion om vilka justeringar som vi anser behöver
göras för Sydkraft ÖstVärme. Detta för att exemplifiera hur poster för en
justering kan väljas utifrån  vår modell för väsentlighetsanalys och de
identifierade skillnaderna.

Följande är de poster där skillnader kan finnas mellan rapporteringen enligt
Swedish GAAP och US GAAP, för Sydkraft ÖstVärme:s årsredovisning år 2001.
Vi har identifierat dessa poster utifrån de skillnader vi redogjort för i föregående
kapitel och genom tillämpning av väsentlighetsanalysmodellen.

•  Aktivering av lånekostnader
•  Intäktsredovisning
•  Kassaflöden
•  Segmentrapportering

Nedan följer en genomgång av dessa poster och hur vi har resonerat när vi har
bestämt om de ska medföra någon justering eller inte. Det har inte varit möjligt
för oss att få ta del av exakta belopp som ingår i de olika posterna i
årsredovisningen och därför har vi fört allmänna diskussioner istället för att göra
fullständiga sifferbaserade justeringar.

6.1 Aktivering av lånekostnader

Sydkraft ÖstVärme har, som beskrivits i inledningen, en pågående nyanläggning
för vilken lånekostnaderna har aktiverats. Denna redovisning stämmer överens
med US GAAP. En fråga som uppstått är hur långt tillbaka i tiden en justering
ska göras av tidigare genomförda nyanläggningar. Sydkraft ÖstVärme har flera
pannor som har föranlett lånekostnader och frågan är alltså om justering ska
göras även för dessa. Det skulle innebära att de lånekostnader som kostnadsförts
under de pågående nyanläggningarna ska öka anskaffningsvärdet för tillgångarna
och därmed ökar avskrivningsbeloppen för dessa anläggningstillgångar. En sådan
ökning av avskrivningarna påverkar 2001 års resultat, och kan därmed bli
aktuellt för justering för 2001.

Enligt Winkvist (Öhrlings PWC) ska en justering göras för allt som kan påverka
resultaträkningen och balansräkningen för den aktuella perioden och vanligtvis
gäller att en justering ska göras tre år tillbaka i tiden. Han menar även att
väsentlighetsprincipen har betydelse för hur långt bakåt i tiden en justering ska
göras. Frågan blir om det kan anses som väsentligt att justera de tidigare
anläggningarna. Denna fråga anser vi kan besvaras utifrån väsentlighetsmodellen
i kapitel 5.

Först och främst anser vi att det är av betydelse hur stora lånekostnaderna har
varit för de olika projekten och hur stor del av avskrivningstiden som återstår.
Detta är av betydelse för att få fram hur stor andel ökningen av avskrivningarna,
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som en justering skulle medföra, är av de totala avskrivningarna på de totala
materiella anläggningstillgångarna. Om andelen är stor skulle det innebära en
stor påverkan på resultatet, då Sydkraft ÖstVärme har totala avskrivningar för
materiella anläggningstillgångar på cirka 74 miljoner kronor. För att det direkt
ska kunna klassificeras som väsentligt krävs enligt väsentlighetsanalysmodellen
att det påverkar nettoresultatet med minst fem procent. Detta skulle innebära att
det krävs att de ökade avskrivningarna är minst 0.05 * 27 467 000 = 1 373 350,
vilket är cirka 1,9 % (1 373 350/74 000 000) av de totala avskrivningarna80.

Om de ökade avskrivningarna är lägre än 1 373 350, skulle det ändå kunna vara
väsentligt och det krävs därför även en genomgång av de kvalitativa variablerna i
väsentlighetsanalysmodellen. Den variabeln som vi anser är mest relevant att
reflektera över är huruvida en sådan här justering kan ge någon effekt på helheten
för Sydkraft koncernen. Om flera olika dotterbolag är i liknande situation kan
deras gemensamma omräkningar ge en väsentlig effekt på Sydkraft AB:s
redovisning enligt US GAAP och det skulle då motivera att göra denna justering.

6.2 Intäktsredovisning

Vid framdragning av fjärrvärme till en kund fakturerar Sydkraft ÖstVärme för en
så kallad anslutningsavgift. Detta är en avgift för själva framdragningen av
ledningar och rör som sedan fjärrvärmen ska levereras i. I samband med detta
faktureras även i vissa fall för installation av kundens egna utrustning.
Faktureringen görs som ett rabatterat paketpris av både anslutningsavgiften och
installationsuppdraget. Rabatten beräknas på den totala summan, på grund av
detta är det svårt att urskilja vad som fakturerats för anslutningsavgiften
respektive installationen.

Enligt Swedish GAAP intäktsförs avgifterna för anslutningen och installationen
direkt vid fakturering. Vad gäller anslutningsavgifterna anses det i och med
framdragningen som att de framtida ekonomiska fördelarna denna framdragning
medför är rimligt säkra. Det är den svenska skattelagstiftningen som kräver att
intäkterna från anslutningsavgifterna ska intäktsföras direkt vid faktureringen.
Skattelagstiftningen hänvisar till att god redovisningssed ska följas och enligt ett
uttalande från BFN, BFN U 93:2 Redovisning av anslutningsavgifter, ska
fakturerade anslutningsavgifter intäktsföras omedelbart. Enligt BFN medför inte
framdragningen av anläggningen att någon annan än energibolaget blir ägare till
anläggningen och därför ska den redovisas som en tillgång hos bolaget. BFN
menar att det inte finns någon anledning att ta upp något mer än utgifterna för
anläggningen som anskaffningsvärde för investeringen och att
anslutningsavgifterna därmed ska intäktsföras.

Enligt US GAAP finns det dock ett krav på att en intäkt inte får tas upp förrän
den är realiserad och intjänad. I och med att anslutningsavgiften är fakturerad kan
den ses som realiserad och enligt detta skulle den i så fall intäktsföras direkt.
Frågan är dock om intäkten för framdragningen kan anses vara intjänad.
                                                          
80 27 467 000 är Sydkraft Östvärmes nettoresultat 2001.
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Anledningen till att framdragning av ledningar och rör görs är för att företaget
sedan ska kunna leverera fjärrvärme igenom dessa. Detta innebär att företaget
fortfarande har ett åtagande gentemot kunden som innebär att anläggningen ska
vara kapabel för sitt ändamål, att leverera fjärrvärme, under ett antal år. Detta
skulle i så fall innebära att intäkten inte kan ses som intjänad. Enligt US GAAP
ska en matchning ske mellan kostnader för anläggningen och  intäkterna därav.
Anläggningen har en beräknad livslängd och avskrivningstid på 25 år och
generarar därmed kostnader under den tiden. För att det ska bli en matchning
mellan kostnaderna och intäkterna ska därför intäkterna periodiseras, det vill säga
de ska tas upp som en förutbetald intäkt och intäktsföras under nyttjandeperioden
för ledningarna och rören.

Vad gäller installationsavgiften har åtagandet mot kunden fullgjorts när
utrustningen installerats varför intäkten för detta kan intäktsföras direkt, då den
kan anses vara både realiserad och intjänad.

Här uppstår det alltså en skillnad mellan hur Sydkraft ÖstVärme redovisar
intäkten för anslutningsavgiften och hur den ska behandlas enligt US GAAP. Vid
en justering till US GAAP ska Sydkraft ÖstVärme alltså istället för att intäktsföra
det fakturerade beloppet för anslutningsavgiften ta upp det som en förutbetald
intäkt och intäktsföra detta under den tid som anläggningen kan nyttjas.
Teoretiskt sätt ska intäkterna periodiseras över anläggningens avskrivningstid,
vilket är 25 år. En sådan lång avskrivningstid skulle enligt Holmqvist (Sydkraft)
innebära mycket höga administrativa kostnader. Av den anledningen har
Sydkraft i samråd med sina revisorer kommit fram till att en lämplig
periodiseringstid för intäkterna från anslutningsavgifter är fem år (Holmqvist,
Sydkraft). Justeringen innebär en minskning av resultatet och det egna kapitalet
under den period som anslutningsavgiften har intäktsförts.

Huruvida det ska tas hänsyn till denna skillnad eller ej är beroende av om den
kan anses vara väsentlig. Enligt vår väsentlighetsanalysmodell börjar vi med att
undersöka om  förändringen genom justeringen från Swedish GAAP till US
GAAP resulterar i ett belopp som påverkar resultatet med 5 procent eller mer. 5
procent av resultatet är 0.05 * 27 467 000 = 1 373 350. Förändringen av
justeringen, alltså skillnaden mellan vad som har intäktsförts direkt enligt
Swedish GAAP och det belopp som skulle intäktsföras enligt US GAAP, är
väsentlig om den överstiger 1 373 350 kr. För att skillnaden ska vara större än 1
373 350 kr krävs att de totala anslutningsavgifterna för 2001 var större än 1 716
687,5 kr, vilket vi härlett genom ekvationen: 4/5 X = 1 373 350. Det är endast 4/5
av de anslutningsavgifterna som har intäktsförts som ska justeras bort, eftersom
intäkterna ska periodiseras över fem år enligt bolagets policy och därmed är 1/5
att hänföra till det första året.  Enligt Lars Karlsson (Sydkraft Försäljning) uppgår
de totala anslutningsavgifterna till mer än 1 716 687,5 kr per år. Detta medför att
denna post är att se som väsentlig enligt denna aspekt. Det medför att en justering
ska göras för denna post och att det inte finns något behov av att gå vidare och
titta på de kvalitativa aspekterna i väsentlighetsanalysmodellen.
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Enligt Arleij (Sydkraft ÖstVärme) kan de totala anslutningsavgifterna variera
från år till år beroende på om något större projekt genomförs. Ett exempel på
detta är att Sydkraft ÖstVärme nyligen dragit fram fjärrvärme till ett
bostadsområde i Norrköping (Åby/Jursla) vilket medfört att många
anslutningsavgifter fakturerats år 2001. Principen i FASB:s ramverk om att
redovisningen ska vara konsekvent för att möjliggöra jämförbarhet medför att det
bör anses som viktigt att justera för anslutningsavgifterna även de åren då
skillnadsbeloppet skulle kunna anses som oväsentligt. Det hör också samman
med den kvalitativa aspekten trend i väsentlighetsanalysmodellen, vilken innebär
att vid en bedömning av om något är väsentligt ska hänsyn även tagas till tidigare
års oväsentliga avvikelser från US GAAP.

Som tidigare nämnts fakturerar Sydkraft ÖstVärme för både anslutningsavgiften
och för installationskostnaden för kundens utrustning i ett rabatterat paketpris.
Detta kan medföra problem vid en justering till US GAAP när det inte kan
urskiljas vilket belopp som fakturerats för anslutningsavgiften. En metod för att
kunna göra justeringen är att ta fram en mall för schablonberäkning av
anslutningsavgiften. Ett annat alternativ är att ändra på faktureringsrutinen, det
vill säga att skilja på hur stor del av rabatten som är att hänföra till
anslutningsavgiften och hur stor del som är att hänföra till installationen av
kundens utrustning.

6.3 Kassaflöden

Sydkraft ÖstVärme har i sin årsredovisning skulder till kreditinstitut på totalt 84
000 000 kr varav 12 000 000 kr förfaller till betalning inom ett år. Dessa 12 000
000 kr ses som en kortfristig skuld varför den i kassaflödesanalysen hänförs till
den löpande verksamheten där den nettoredovisas. Enligt Swedish GAAP får en
kortfristig skuld med en löptid upp till 12 månader nettoredovisas. Detta är
däremot inte tillåtet enligt US GAAP, där det finns en absolut gräns på tre
månader för nettoredovisning av en kortfristig upplåning. Detta medför att denna
skuld enligt US GAAP måste bruttoredovisas, det vill säga att det måste visas på
hela den kortfristiga skulden, vilka amorteringar som gjorts och erlagd ränta.

Posten på 12 000 000 kr borde egentligen inte, varken enligt Swedish GAAP
eller US GAAP, ses som en kortfristig skuld då det faktiskt är en amortering av
en skuld som har en löptid som överstiger 12 månader. Denna amortering skulle
alltså egentligen ingå i finansieringsverksamheten under långfristiga skulder där
den skulle bruttoredovisas både enligt Swedish GAAP och US GAAP. Då det
även finns räntekostnader som är att hänföra till denna kortfristiga skuld i den
löpande verksamheten ska dessa också ingå i finansieringsverksamheten.

6.4 Segmentrapportering

Sydkraft ÖstVärme ingår i koncernen i ”Affärsområdet Produktion”. Bolaget gör
alltså ingen egen segmentrapportering. De kan dock påverkas av kravet enligt US
GAAP på segmentrapportering, då de måste lämna information till Sydkraft AB
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för att de ska kunna göra en sådan segmentrapportering. Exempel på information
som måste lämnas för varje segment är totala intäkter och totala tillgångar. Om
Sydkraft ÖstVärme i framtiden skulle komma att verka inom flera av Sydkraft
AB:s olika segment, geografiskt eller verksamhetsgren, krävs då en separat
redovisning för dessa segment.

6.5 Kommentar

Det är endast ett fåtal skillnader som vi tagit upp i kapitel 6 som är gällande för
Sydkraft ÖstVärme. Viktigt att notera är dock att det kan vara flera skillnader
som kan få betydelse i framtiden. De skillnader som är aktuella att justera för det
här året kan ändras till nästa räkenskapsår och det kan då vara fler poster som
måste justeras. Exempel på en skillnad som skulle kunna få betydelse i framtiden
är om ett bolag förvärvas och goodwill uppstår som då ska redovisas olika i
Swedish GAAP och US GAAP.

Vetskapen om att det finns fler skillnader än de som måste justeras för detta år är
betydelsefull eftersom Sydkraft ÖstVärme, som sagts i inledningen, i framtiden
kan komma att utvärderas enligt US GAAP. Det kan då vara viktigt att känna till
vilka skillnader som kan påverka de finansiella rapporterna vid ett visst agerande
i olika situationer. Vid samma exempel om goodwill som i stycket ovan kan det
ha betydelse vid beslutet om ett bolag ska förvärvas eller inte om det förvärvet
skulle leda till goodwill. Eftersom förvärvad goodwill redovisas olika kommer
Sydkraft ÖstVärme att redovisa olika resultat enligt Swedish GAAP och US
GAAP, vilket gör att de vid en utvärdering enligt US GAAP kan komma att visa
ett sämre resultat än vad de skulle gjort enligt Swedish GAAP. Vetskapen om
denna skillnad kan då göra att Sydkraft ÖstVärme vid beslutstillfället kan ta med
denna skillnad i resultatpåverkan i beslutsunderlaget.



Skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP
- väsentlighetsbegreppet och justeringsposter

110



Kapitel 7 Slutdiskussion

111

7 Slutdiskussion

I detta kapitel återfinns först en kortfattad redogörelse för de slutsatser vi
kommit fram till, därefter följer våra egna reflektioner.

7.1 Slutsats

Resultatet av den här rapporten är i enlighet med syftet indelat i en praktisk del
och en teoretisk del. Det teoretiska resultatet är väsentlighetsanalysmodellen i
kapitel 5 och det praktiska resultatet är genomgången av de identifierade
skillnaderna i kapitel 6. Vi utgår nedan från de problemfrågor som vi i
inledningen satte upp som ambition att besvara.

Vad finns det för upplevda skillnader mellan Swedish GAAP och US GAAP?
Det är många olika poster där skillnader finns mellan Swedish GAAP och US
GAAP, men inte alla gäller för samtliga företag. Det kan ändå vara viktigt att
veta vilka skillnader som finns, för att på så vis vara uppmärksam på när
eventuella nya justeringar är nödvändiga. Vissa skillnader är av större betydelse
än andra och påverkar troligtvis en större andel av företagen än vad andra
skillnader gör. Den största skillnaden är för närvarande hur finansiella instrument
ska redovisas, eftersom det kan leda till stora varianser i resultatet. De flesta stora
koncerner bör beröras av den skillnaden, med tanke på att de verkar på
internationellt plan och att det ofta innebär säkring av valuta för att skydda mot
valutaförluster på grund av försäljning i annan valuta.

Hur kan företagen behandla dessa skillnader?
För att kunna behandla skillnaderna och göra en justering till US GAAP, krävs
att den som ska göra justeringen är väl insatt i både Swedish GAAP och US
GAAP. Det krävs även att företaget har ett system för kontinuerlig uppdatering
av kunskaperna, eftersom det hela tiden ges ut nya uttalanden och
rekommendationer både i Swedish GAAP och US GAAP. Konkret ska
justeringarna av räkenskaperna göras genom att det som är gjort enligt Swedish
GAAP som inte får göras enligt US GAAP ska återföras och tvärtom. Hur
återföringarna ska gå till är olika för de olika posterna, de justeringar som ska
göras finns beskrivna post för post i kapitel 6.

Vad är innebörden av begreppet väsentligt i situationer där en justering till US
GAAP ska göras?
Faktumet att vad som är att anse som väsentligt har en stor betydelse vid en
diskussion om justering till US GAAP har under arbetets gång framkommit
tydligt. Att sätta en entydig definition på väsentligt är enligt vår bedömning en
omöjlighet, eftersom det finns många olika subjektiva tolkningar av begreppet.
Generellt är dock att det finns olika aspekter på vad som är väsentligt,
kvantitativa och kvalitativa. Dessa aspekter finns med i den modell över en
väsentlighetsanalys som vi har kommit fram till. Denna modell anser vi kan vara
en utgångspunkt vid bedömning av vad som är väsentligt att justera. För att
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kunna tillämpa modellen måste företagen se till i vilket sammanhang
väsentlighetsbedömningen ska göras.

7.2 Reflektioner

Arbetet med den här uppsatsen har väckt många olika tankar kring
ämnesområdet. Vår förhoppning är att vara nedanstående reflektioner ska leda till
nya frågor och tankar, vilket i sin tur kan skapa intresse för fortsatt forskning på
området.

Påverkan på beslutsfattandet
Bland de intervjuade företagen tog de flesta inte hänsyn till vad justering till US
GAAP hade för effekt när de skulle fatta beslut inom organisationen. Vi anser att
det kan höra ihop med att de som fattar besluten inte alltid är de som har kunskap
om redovisning enligt US GAAP. Om företaget ska ha som policy att ta hänsyn
till US GAAP vid beslutsfattandet skulle en sådan kompetens behöva förmedlas
ut till en stor del av organisationen. Det företag som faktiskt tog hänsyn till US
GAAP vid beslutsfattandet, Song Networks, är ett Item 18 bolag vilket innebär
att de gör en fullständig redovisning enligt både Swedish GAAP och US GAAP.
Vi menar att detta kan spela en avgörande roll för att det var just de som tog
hänsyn till US GAAP vid beslutsfattandet, eftersom de emitterat kapital i USA
och den marknaden är av stor betydelse för bolaget. Detta går att ställa mot
Scania, som är ett av de företag vilka inte tar någon hänsyn till US GAAP vid
beslutsfattandet. Scania har inte emitterat några aktier på den amerikanska börsen
utan de har endast gått in på börsen med depåbevis81 på befintliga aktier. Handeln
av dessa depåbevis är mycket liten och de anser därmed inte att hänsyn behöver
tas till US GAAP vid beslutsfattandet, eftersom effekten av det blir liten.

Revisorernas roll i justeringsarbetet
Något annat vi reflekterat över under arbetets gång är att revisorerna har en stor
betydelse i arbetet med US GAAP justering. Företagen förlitar sig mycket på
revisionsbolagen vad gäller identifiering av skillnader och uppdateringar av nya
rekommendationer. På dotterbolagsnivå saknas i de flesta företagen kunskap om
US GAAP och där förlitar de sig helt och hållet på revisorerna. Dessa får ta
ansvar för att rapporteringen är i enlighet med US GAAP och påvisa vilka poster
som behöver justeras. Den kunskap som finns om US GAAP i företagen finns
främst på moderbolaget, men även där har revisorerna en stor betydelse.
Anledningen till att kunskapen om US GAAP till stor del är koncentrerad till
revisionsbolagen anser vi är att US GAAP är ett omfattande område med snabb
förändringstakt och därmed skulle det bli mycket dyrbart för företagen att själva
besitta den kunskapen. Företagen har troligtvis uppskattat att kostnaden för att
köpa kompetensen från revisionsbolagen blir lägre än att ha den i bolaget.

En fråga som vi anser är central i den här diskussionen är huruvida företagen bör
förlita sig så mycket på revisorerna som de faktiskt gör. Att företagen inte själva
besitter kunskapen borde  medföra att de inte har samma kontroll över de
                                                          
81 Depåbevis innebär i korthet att investeraren har tillgång till en aktie (Svärd L., Pharmacia).
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finansiella rapporterna som lämnas till den amerikanska börsen som de har på
sina svenska rapporter. Vid framtagandet av de finansiella rapporterna borde det
vara viktigt med bransch- och företagsspecifik kunskap och därför är det ett krav
att revisorn är väl insatt i verksamheten för att inte missa dessa specifika
förhållanden. Frågan är om en revisor kan vara lika insatt i de företagsspecifika
delarna som en person från företaget. Vi anser att det optimala vore ett samarbete
mellan revisorn och företaget där revisorn bistår med expertkunskap om nya
lagar och rekommendationer med mera och företaget bidrar med
verksamhetsspecifik kunskap. Ett dylikt samarbete har vi genom intervjuerna
insett finns i vissa företag.

Kunskapen om US GAAP på revisionsbolagen finns främst på expertavdelningar
på huvudkontoren och inte i så stor utsträckning på lokala revisionsbyråer. Det är
ofta de lokala revisionskontoren som bistår företagens dotterbolag på mindre
orter och det är även de revisorerna som innehar kunskapen om dotterbolagens
verksamhet. I de fall då dotterbolagen måste göra en justering till US GAAP
medför det att expertkunskap måste inhämtas från revisorer som inte är insatta i
företagets verksamhet. Frågan blir då om viktig information förbises vid
justeringen på grund av detta.

Ett problem vi upplever är att flera av de intervjuade företagen har samma
revisionsbyrå som reviderar deras finansiella rapporter justerade enligt US
GAAP, som också är konsulter under framtagandet av rapporterna. Vi
ifrågasätter huruvida revisionsberättelsen i sådana fall kan anses som framtagen
på ett oberoende sätt. Vi anser att det först och främst krävs att det är olika
personer som utför justeringen och revideringen. För det andra anser vi att dessa
båda personer ej bör arbeta inom samma avdelning på byrån, eftersom det kan
medföra att de är mer beroende av varandra. För det tredje ställer det krav på att
det är en stor revisionsbyrå som har möjlighet att uppfylla krav ett och två.

Jämförbarhet
Ytterligare en reflektion vi gjort är hur omräkningsnoten i företagens
årsredovisningar är uppbyggd. Det är inte alltid det finns en beskrivning av hur
justeringsposten hanteras enligt Swedish GAAP före beskrivningen av hur den
ska hanteras enligt US GAAP. En sådan beskrivning av Swedish GAAP skulle
underlätta jämförelsen mellan de två systemen för användaren. I flera fall finns
det inte heller någon hänvisning till lagrum och rekommendationer, vilket
ytterligare skulle öka förståelse för skillnaderna då läsaren själv kan fördjupa sig
i dessa. Denna förståelse hos användarna är viktig för att kunna göra en korrekt
jämförelse och för en ökad trovärdighet för de gjorda justeringarna. Önskvärt
vore därför att företagen gör en utförligare justeringsnot med tydligare
hänvisningar. Utöver detta saknar vi en redogörelse för de bakomliggande
beräkningarna till resultatpåverkan och påverkan på eget kapital för de olika
posterna, vilket ytterligare skulle öka förståelsen, jämförbarheten och
tillförlitligheten.
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Flera företag väljer att gå ”mellanvägar” för att undvika skillnader mellan
Swedish GAAP och US GAAP. Denna mellanväg innebär att företaget vid
valmöjlighet mellan två olika alternativ enligt Swedish GAAP, väljer det
alternativet som stämmer överens med US GAAP. De gör detta trots att det icke
valda alternativet skulle ha gett en mer rättvisande bild av vad som faktiskt har
hänt. Frågan vi ställer oss är om det är förenligt med god redovisningssed. En
viss kostnad för justering av räkenskaperna undviks vid val av samma
redovisningsmetod enligt båda systemen. Det är viktigt att tänka på att
kostnaderna för företaget kan bli ännu högre om de finansiella rapporterna ger en
missvisande bild av företaget, eftersom det kan medför reaktioner hos
användarna av informationen. En annan viktig aspekt av att använda en
”mellanväg” där det eftersträvas att i så stor mån som möjligt följa US GAAP, är
att jämförbarheten i och för sig ökar med företag som redovisar i enlighet med
US GAAP, men minskar gentemot andra svenska företag.

Vi har även gjort en begreppsmässig reflektion. Detta är ytterligare en aspekt på
jämförbarheten. Begrepp inom redovisning skiljer sig åt mellan Swedish GAAP
och US GAAP. Det är inte alltid det finns någon motsvarighet till det
amerikanska begreppet i Sverige. Det är inte heller alltid så att det begrepp som
används i Sverige har samma innebörd som det amerikanska, trots att det är
ordagrant översatt. Denna problematik bidrar till en minskad jämförbarhet. Det
finns flera exempel på begrepp vars innebörd kan ifrågasättas när de översätts
från engelskan till svenskan. Ett sådant begrepp är som vi tidigare nämnt ordet
väsentligt som direktöversatt från engelskan benämns materiellt. Denna term kan
på svenskan blandas samman med materiella/immateriella tillgångar et cetera,
vilket alltså skiljer sig från den tänkta innebörden ”väsentligt”. Ett annat exempel
är det engelska begreppet ”amortization” som vi i svenskan inte har någon direkt
motsvarighet till. Begreppet används i engelskan som en benämning för
avskrivningar på immateriella tillgångar. Att i det sambandet översätta
”amortization” med amortering blir felaktigt, eftersom vi i svenskan syftar på
avbetalning när vi använder begreppet amortering. Andra svårigheter som kan
uppstå vid översättning från engelskan till svenskan är speciella begrepp som på
grund av regler i US GAAP behövs, men som det inte finns något motsvarande
behov av i svenskan. När en justering ska göras kan det dock vara bra att kunna
använda något svenskt ord för dessa termer. Vi har upplevt att företagen har valt
att istället använda de engelska begreppen i sådana fall, antagligen för att
undvika felaktiga innebörder av ett översatt ord. Exempel på sådana begrepp är
de olika klassificeringarna som görs av säkringsinstrument, dessa benämns ”cash
flow hedge”, ”fair value hedge” och ”foreign currency hedge”. Enligt Swedish
GAAP finns det inget krav på någon liknande klassificering av
säkringsinstrumenten och därmed finns inte heller några vedertagna svenska
begrepp.

Anmärkningsvärt är att det i vissa fall har uppstått väsentliga skillnader mellan
Swedish GAAP och US GAAP, i och med att Redovisningsrådets
rekommendationer omarbetats för att överensstämma med IAS. Detta trots den
standardiseringssträvan som råder, vilken syftar till att ta bort olikheter mellan
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systemen och öka jämförbarheten. Ett exempel på när en skillnad har uppstått är
beräkning av uppskjuten skattefordran på temporära skillnader vid intern
försäljning, där Swedish GAAP och US GAAP tidigare överensstämde men efter
anpassning till IAS det nu finns en skillnad.

Väsentlighetsanalysmodellen
Vi har till stor del skapat väsentlighetsanalysmodellen utifrån våra tolkningar av
de svar vi erhållet från intervjuerna, vilket i vissa fall har medfört subjektiva
bedömningar. På grund av detta är det viktigt att modellen kompletteras med ett
situationsanpassat synsätt för att bli komplett.

Som vi visat tidigare finns det ingen entydig definition av väsentlighet och det
finns därmed en stor svårighet i att definiera begreppet. Definitionen skiljer sig
mellan olika personer, företag, branscher och yrkesgrupper. En intressant del i
vår modell som kan påverkas av olikheter mellan yrkesgrupper är steget som
gäller domstolsprejudikat. När ett fall angående väsentlighetskriteriet går till
domstol är egentligen enda gången definitionen verkligen ställs på sin spets. Att
det blir ett domstolsfall borde bero på att företaget har lämnat missvisande
information som medfört skada för en enskild investerare. Vem är det då som ger
definitionen vid ett domstolsförfarande? Jo, de jurister som sitter i domstolen. Är
definitionen av väsentligt densamma mellan juristerna och de som gör
justeringsarbetet, eller sker en bedömning utanför sitt sammanhang? En faktor
som minskar risken för att bedömningen skiljer sig från sitt sammanhang är att
det vid bedömningen finns redovisningsexperter till hands. Det är trots allt
fortfarande en annan yrkeskår än de som berörs av beslutet som fattar den
slutgiltiga domen.

Ytterligare en reflektion i samband med väsentlighetsmodellen är om det är bra
att sätta en kvantitativ gräns för vad som ska anses vara väsentligt. Det kan
uppmuntra företag att göra medvetna fel för att på så sätt slippa undan
justeringsarbetet, eftersom poster på grund av de medvetna felen inte blir
klassificerade som väsentliga. Det är alltså en form av ”earnings management”
som genom en kvantitativ gräns skulle kunna uppmuntras. Vi anser dock att en
genomgång av väsentlighetsanalysmodellen medför att i stort sett alla skillnader
som uppkommer mellan Swedish GAAP och US GAAP är att se som väsentliga.
Detta eftersom  användande av en kvantitativ gräns tillsammans med kvalitativa
gränser gör att de flesta situationer bör täckas in.

Avslutningsvis
Väsentlighetsbegreppet som vi operationaliserat i en modell, vilken diskuteras
ovan, är en viktig del i justeringsarbetet. SEC ställer krav på att alla väsentliga
poster ska justeras. Konsekvenserna av att inte informera om väsentliga
skillnader kan vara mer förödande i USA än i Sverige på grund av den risk som
finns för stämning vilket kan leda till höga skadestånd. Det är alltså viktigt för
företagen att ge så mycket information som möjligt i de rapporter som lämnas till
USA.
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Som vi har diskuterat i problemdiskussionen har Swedish GAAP förändrats en
hel del under de senaste åren och fler förändringar är att vänta de närmsta åren.
Detta väcker funderingen huruvida en jämförelse mellan Swedish GAAP och US
GAAP, har något värde över tiden eller om den endast är aktuell just nu. Vi anser
att skillnader som finns mellan systemen och vilka justeringar som behöver göras
vid en anpassning till US GAAP kommer att förändras. Därmed har den
praktiska delen av uppsatsen ett nyhetsvärde som kommer att minska med tiden.
Däremot har den teoretiska delen av uppsatsen ett bestående värde i och med att
den framtagna väsentlighetsanalysmodellen bör kunna tillämpas även om
skillnaderna mellan systemen förändras.

Något annat vi reflekterat över är vilken betydelse skillnader mellan Swedish
GAAP och US GAAP har för Sydkraft ÖstVärme, är det överhuvudtaget relevant
för dem? Något som talar emot att det skulle ha relevans är att det visat sig att en
stor del av justeringsarbetet som krävts hos dotterbolag i andra företag har lagts
ut på revisionsbyråerna. Att det endast är ett fåtal av de skillnader vi identifierat
som Sydkraft ÖstVärme berörs av i dagsläget är ytterligare en faktor som
ifrågasätter hur stort problem det här kan anses vara för dem.

Något som talar för att det faktiskt är ett relevant problemområde för Sydkraft
ÖstVärme är att de troligtvis kommer att utvärderas enligt US GAAP i framtiden.
Det kommer då att bli av större betydelse att på dotterbolagsnivå ha kunskaper
om US GAAP.

En sista reflektion gäller den ”receptifiering” av redovisningen som sker i och
med standardiseringen. Är detta till det bättre eller till det sämre? Efter Enron-
fallet har det detaljstyrda receptliknande US GAAP ifrågasatts och en diskussion
har uppkommit om huruvida det är bättre med en mer kokboksliknande
redovisning. Frågan är vad som ger den mest kulinariska upplevelsen, att
tillhandahålla givna mått på ingredienserna eller att låta kocken göra en egen
bedömning?
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Bilaga 1
Förklaring av förkortningar

Nedan följer en sammanställning över de förkortningar som finns med i rapporten.
Listan fördelar sig på två sidor och är i bokstavsordning, med svenska och engelska
begrepp blandade.

Förkortning: Förklaring:

AcSEC Accounting Standards Executive Committee

AICPA American Institute of Certified Public Accountants

APB Accounting Principles Board

BFN Bokföringsnämnden

CAP Committee on Accounting Procedure

EITF Emerging Issues Task Force

FAF Financial Accounting Foundation

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer82

FASAC Financial Accounting Standards Advisory Council

FASB Financial Accounting Standards Board

FI Finansinspektionen

FIN FASB Interpretations

GAAP General Accepted Accounting Principles

IAS International Accounting Standards83 (utgivna av IASB)

IASB International Accounting Standards Board

IASC International Accounting Standards Committee84

IFRS International Financial Reporting Standards (utgivna av
IASB)

                                                          
82 Tidigare stod FAR för Föreningen Auktoriserade Revisorer, men nu heter de enbart FAR eftersom
branschen vilar på kompetens från flera yrkesgrupper (www.far.se, 2002-03-18)
83 IAS heter numera IFRS (www.far.se 2002-03-18)
84 IASC har ombildats till en ideell stiftelse med två huvudenheter, Trustees och IASB. Dessutom ingår
Standards Advisory Council (IASAC) och Standards Interpretations Committee (SIC). Förändringen har
varit gällande sedan 1 april 2001. (www.far.se, 2002-03-18)



NASDAQ National Association of Securities Dealers’ Automated
Quotation System

NYSE New York Stock Exchange

RR Redovisningsrådets rekommendationer

SEC U.S Securities and Exchange Commission

SFAC Statements of Financial Concepts (utgivna av FASB)

SFAS Statements of Financial Accounting Standards (utgivna av
FASB)

SIC IASB’s Standing Interpretations Committee

SAB Staff Accounting Bulletins (utgivna av SEC)

SLB Staff Legal Bulletins (utgivna av SEC)

SOP Statements of Position (utgivna av AcSEC)

UK GAAP United Kingdom General Accepted Accounting Principles

US GAAP United States General Accepted Accounting Principles



Bilaga 2
Sammanställning av informationskällor

Personliga intervjuer

Namn Företag
Mattias Lundqvist Song Networks
Carl-Henrik Lindgren Electrolux
Anna Lundqvist Electrolux
Malin Osslind Scania
Katarina Molund Scania
Anders Holmqvist Sydkraft AB

Telefonintervjuer

Namn Företag
Inge-May Lindström SKF
Fredrik Andersson Kinneviks Industriförvaltnings AB
Jim Bentley Autoliv
Lotta Svärd Pharmacia
Mikael Winkvist Öhrlings PWC
Torbjörn Hanson Ernst & Young

Årsredovisningar

Företag
Astra Zeneca
Autoliv
Biacore
Biora
Electrolux
Ericsson
Kinnevik, Industriförvaltnings AB
Modern Times Group
Oxigene
Pharmacia
Scania
SKF
Song Networks
Swedish Match
Tele 2
Volvo





Bilaga 3
Sammanställning av intervjufrågor

Detta är en sammanställning av de frågor vi har haft som utgångspunkt i våra intervjuer.
Frågorna har modifierats till viss del under intervjuerna och i vissa fall har även
ytterligare frågor lagts till.

Inledning

1. Vad har du för befattning i företaget?

2. Hur kommer du, i ditt arbete, i kontakt med US GAAP?

Börsnotering

3. Var är bolaget noterat?

4. Hur länge har bolaget varit noterat på den amerikanska börsen?

5. Vad har ni registrerat på den amerikanska börsen? (Ex aktier, depåbevis)

6. Om depåbevis, kallas det att ni är noterade på börsen ändå?

Finansiella rapporter

7. Vad avger ni för några finansiella rapporter till den amerikanska marknaden? (20-F,
10-K, 10-Q, översättning av årsredovisningen…)

8. Vilka krav har ni på er och från vem, vad gäller finansiell rapportering?

9. Vad har koncernen för krav på sig att upprätta koncernredovisning enligt svenska
principer?

10. Vad innehåller en 20-F rapport?

11. Vilka delar i en 20-F rapport är viktiga/har betydelse för koncernen?

12. Vad är skillnaden mellan en 20-F rapport och en 10-K rapport?

Dotterbolag

13. Hur påverkar noteringen på den amerikanska börsen dotterbolagen?

14. Vilka rapporteringskrav ställer ni på dotterbolagen, måste de ta fram information
som är anpassad till US GAAP?

15. Hur har kunskapen om US GAAP spridits i organisationen, till ekonomiansvariga på
dotterbolagen?

16. Finns det någon dokumenterad mall för hur omräkningen ska gå till?



US GAAP

17. Vad innefattar begreppet US GAAP för er?

18. Har det skett några förändringar i företaget på grund av US GAAP, fler/färre
handlingsalternativ uppstått?

Omräkningen

19. Hur har ni valt ut vilka poster som ska omräknas i er årsredovisning?
Väsentlighetskriteriet?

20. Har ni funnit några poster som skiljer sig principiellt , men som ändå inte omräknas?
Varför?

21. Finns det några poster som kan tänkas omräknas i framtiden men som inte räknas
om nu?

22. Finns det skillnader mellan systemen som bolaget måste ta hänsyn till, men som inte
leder till omräkningar? T ex klassificeringar, definitioner.

23. Hur har omräkningen gått till? Redovisningstekniska problem?

24. Finns det någon speciell rekommendation som påverkar er mer än andra?

25. Vilka problem har ni stött på under processen med att ta hänsyn till US GAAP?

26. Vad har det medfört för redovisningsmässigt för företaget att redovisa enligt US
GAAP? (resultatpåverkan, Eget Kapital förändring)

27. Har ni några rutiner för omräkning till US GAAP?

28. Har ni några rutiner för att dra nytta av positiva effekter och undvika negativa
effekter på grund av ett visst agerande som ger olika resultat beroende på svensk
eller amerikansk redovisning?

29. Hur tillgodoser koncernen att besluten som fattas i hela organisationen tas med
hänsyn till svenska och amerikanska redovisningsprinciper?

30. Har ni tagit hjälp av revisorer och/eller advokater, svenska och amerikanska?

31. Har ni krav på er att ha en amerikansk revisor som granskar 20-F rapporten?

32. Hur kommenterar du Enron fallet, och diskussionen om att situationen aldrig
uppstått om de hade redovisat enligt IAS?

33. Har du några ytterligare kommentarer på området?



Bilaga 4
Regulation S-K

Standard Instructions for Filing Forms under the Securities Act of 1933,
Securities Exchange Act of 1934 and Energy Policy and Conservation Act of
1975

Item 301 -- Selected Financial Data

Utdrag ur Item 301:

5. A foreign private issuer shall disclose also the following information in all filings
containing financial statements:

A. In the forepart of the document and as of the latest practicable date, the
exchange rate into U.S. currency of the foreign currency in which the financial
statements are denominated;

B. A history of exchange rates for the five most recent years and any subsequent
interim period for which financial statements are presented setting forth the rates
for period end, the average rates, and the range of high and low rates for each
year; and

C. If equity securities are being registered, a five year summary of dividends per
share stated in both the currency in which the financial statements are
denominated and United States currency based on the exchange rates at each
respective payment date.

6. A foreign private issuer shall present the selected financial data in the same currency
as its financial statements. The issuer may present the selected financial data on the
basis of the accounting principles used in its primary financial statements but in such
case shall present this data also on the basis of any reconciliations of such data to
United States generally accepted accounting principles and Regulation S-X made
pursuant to Rule 4-01 of Regulation S-X .

Item 303 -- Management's Discussion and Analysis of Financial Condition
and Results of Operations

Utdrag ur Item 303:

11. Foreign private registrants also shall discuss briefly any pertinent governmental
economic, fiscal, monetary, or political policies or factors that have materially affected
or could materially affect, directly or indirectly, their operations or investments by
United States nationals.

12. If the registrant is a foreign private issuer, the discussion shall focus on the primary
financial statements presented in the registration statement or report. There shall be a
reference to the reconciliation to United States generally accepted accounting principles,
and a discussion of any aspects of the difference between foreign and United States
generally accepted accounting principles, not discussed in the reconciliation, that the



registrant believes is necessary for an understanding of the financial statements as a
whole.



Bilaga 5
Regulation S-X

Accounting Rules
Form and Content of Financial Statements

Rule 3-19 -- Special Provisions as to Financial Statements for Foreign
Private Issuers

(a) A foreign private issuer, as defined in Rule 405, other than a registered management
investment company or an employee plan, shall include the following financial
statements for the registrant and its subsidiaries consolidated and, where appropriate, its
predecessors:

(1) Audited balance sheets as of the end of each of the two most recent fiscal years.

(2) Audited statements of income and cash flows for each of the three fiscal years
preceding the date of the most recent audited balance sheet being filed.

(b) If the filing, other than an annual report on Form 20-F is made effective within six
full months after the end of the registrant's fiscal year and if the audited balance sheet
for the most recent fiscal year is not available, the audited balance sheets in the filing
may be as of the end of the two preceding fiscal years; provided, that on the effective
date the filing shall include a balance sheet, which may be unaudited, as of an interim
date within ten months of the effective date (except as permitted in paragraph (e) of this
section).

(c) If the filing is made effective after six months subsequent to the end of the most
recent fiscal year, the filing shall include the audited financial statements described in
paragraph (a) of this section. In addition, if the effective date of the filing is later than
ten full months after the end of the most recent fiscal year, the filing shall also include a
balance sheet, which may be unaudited, as of an interim date within ten months of the
effective date (except as permitted in paragraph (e) of this section).

(d) If an interim balance sheet is required by this rule, statements of income and cash
flows for the interim period between the latest audited balance sheet and the date of the
interim balance sheet being filed and for the corresponding period of the preceding
fiscal year shall also be filed. Such interim financial statement may be unaudited and
need not be presented in greater detail than is required by Rule 10-01.

(e) The balance sheet shall be as of a date within one year of the effective date if the
only securities to be offered are

(1) upon the exercise of outstanding rights granted by the issuer of the securities to be
offered, if such rights are granted pro rata to all existing security holders of the class of
securities to which the rights attach; or

(2) pursuant to a dividend or interest reinvestment plan; or

(3) upon the conversion of outstanding convertible securities or upon the exercise of
outstanding transferable warrants issued by the issuer. The provisions of this paragraph



(e) are not applicable if securities are to be offered or sold in a standby underwriting in
the United States or similar arrangement.

(f) Notwithstanding the above provisions of this section, if a foreign private issuer
prepares and discloses to its shareholders or otherwise makes public, pursuant to
applicable foreign laws or regulations or stock exchange requirements or otherwise,
interim financial information relating to revenues and income that is more current than
the financial statements included in the filing in order to comply with the other
provisions of this section, such information also shall be included in the filing and shall
be accompanied by:

(1) a description of material variations in the accounting principles, practices and
methods used in preparing the financial statements from the principles, practices and
methods accepted in the United States; and

(2) quantification of any material variations that are not quantified with respect to their
occurrence in the annual or interim financial statements included in the filing.

Rule 4-01 -- Form, Order, and Terminology

(a) Financial statements should be filed in such form and order and should use such
generally accepted terminology, as will best indicate their significance and character in
the light of the provisions applicable thereto. The information required with respect to
any statement shall be furnished as a minimum requirement to which shall be added
such further material information as is necessary to make the required statements, in the
light of the circumstances under which they are made, not misleading.

(1) Financial statements filed with the Commission which are not prepared
in accordance with generally accepted accounting principles will be
presumed to be misleading or inaccurate, despite footnote of other
disclosures, unless the Commission has otherwise provided. This article and
other articles of Regulation S-X provide clarification of certain disclosures
which must be included in any event, in financial statements filed with the
Commission.

(2) In all filings of foreign private issuers (see Rule 405), except as stated
otherwise in the applicable form, the financial statements may be prepared
according to a comprehensive body of accounting principles other than those
generally accepted in the United States if a reconciliation to United States
generally accepted accounting principles and the provisions of Regulation S-
X of the type specified in Item 18 of Form 20-F is also filed as part of the
financial statements. Alternatively, the financial statements may be prepared
according to United States generally accepted accounting principles.



Bilaga 6
Matris över olika geografiska områdens redovisningsvärderingar

Denna modell visar att vad gäller mätning och redovisning så skiljer sig inte nordiska
och anglosaxiska länder, däribland USA, särskilt mycket åt.

Figur: Measurement and disclosure
Källa: Radebaug, Gebhart & Gray, Journal of International Financial Management and Accounting, 6:2,
1995, s.170.
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Bilaga 7
Intervjusammanställning

I detta avsnitt presenterar vi en sammanställning av övrig information som framkommit
i intervjuerna med företagen Song Networks, Scania, Electrolux och SKF. Vissa delar
har används i rapporten.

Rapportering

Det finns en viss skillnad mellan de intervjuade företagen vad gäller om de klassificeras
som ett item 17 eller item 18 bolag. Kraven på vad som ska rapporteras kommer från
SEC. Rapporteringen sker genom den årliga 20-F rapporten och även en 6-K rapport
som lämnas kvartalsvis. Uppfattningen bland företagen är att 20-F rapporten är
betydligt mer omfattande än den svenska årsredovisningen vad gäller kravet på
upplysningar.

”De huvudsakliga skillnaderna mellan 20-F rapporten och en svensk årsredovisning att
det krävs mer upplysningar i 20-F rapporten. Det är bland annat information om
aktiens utveckling, riskfaktorer och historisk utveckling. Denna information krävs även
till viss del i den svenska årsredovisningen men inte i samma utsträckning.” (Inge-May
Lindström, SKF)

”Svårigheten med att följa dessa rapportmallar uppkommer till största del vid det första
omräkningstillfället då det vid detta tillfälle krävs ett stort arbete att identifiera de delar
som ska tas med. Vilka delar av 20-F rapporten som ska tas med är beroende av vilket
företag det är och vilken bransch detta befinner sig i. Efter detta första tillfälle är det
dock lättare då det arbete som krävs endast gäller att uppdatera de skillnader som
finns.” (Mattias Lundqvist, Song Networks)

”20-F rapporten uppdateras och ändras årligen i det fall det behövs, den styrs dels av
den information som tas med i den svenska årsredovisningen. I själva sifferdelen av 20-
F rapporten görs inga förändringar från den svenska årsredovisningen, omräkningen
till US GAAP finns med som en not precis som  i den svenska.” (Carl-Henrik Lindgren
och Anna Lundqvist, Electrolux)

”Innehållet i 20-F rapporten är mycket mer omfattande än den svenska
årsredovisningen. Detta gäller även för textdelen, där bland annat beskrivningar av
produkter, utveckling, marknad och framtidsutsikter ska finnas med. Det finns alltså
även mycket som inte är redovisningsmaterial som ska finnas med. Redovisningsdelen
är i stort sett densamma som i den svenska årsredovisningen med den svenska balans-
och resultaträkningen och en US GAAP-not, som visar vilka omräkningar som gjorts
och dess påverkan på resultatet och det egna kapitalet.” (Katarina Molund, Scania)

”Det ställs krav på att 20-F rapporten ska granskas av revisorer och innehålla en
revisionsberättelse, rapporten ska vara inskickad senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.” (Inge-May Lindström, SKF)



Dotterbolag

Kunskapen om US GAAP finns i stort sett inte på dotterbolagsnivå. Dessa får
instruktioner på olika sätt från koncernnivå och har sedan hjälp av sina revisorer för att
identifiera den information som behöver lämnas.

”De lokala redovisningarna tas in från våra dotterbolag och information om poster där
det finns kända avvikelser från US GAAP. Information om de poster där skillnader kan
förekomma lämnas till dotterbolagen som utifrån detta ska lämna information om kända
avvikelser. I arbetet med att ta fram information om avvikande poster har
dotterbolagens revisorer en viktig roll.” (Mattias Lundqvist, Song Networks)

”Informationen från SKF:s dotterbolag ska lämnas på ett speciellt sätt som är reglerat i
en rapporteringsmall som skickas till varje dotterbolag. Koncernen ger ut instruktioner
om vad de ska rapportera och var någonstans i rapporterna olika saker ska tas med.
Det krävs alltså inte någon kunskap om US GAAP i dotterbolagen, det som krävs är att
de följer de rapporteringsinstruktioner de fått. Vid årsslut ska vissa supplement göras
vilket sker genom ett frågeformulär till dotterbolagen där de får fylla i de uppgifter som
krävs av respektive dotterbolag. Mycket av informationen som behövs för omräkningen
samlas in i detta skede.” (Inge-May Lindström, SKF)

”Scanias dotterbolag är påverkade av US GAAP redovisningen på så sätt att de måste
lämna tilläggsupplysningar utöver de som lämnas i den svenska redovisningen. Vissa
dotterbolag berörs mer än andra beroende på vilka poster det gäller. Det finns ingen
manual över vad som ska rapporteras utan man litar på revisorerna i arbetet med att ta
fram information om de olika skillnaderna. Varje dotterbolag har även en controller på
moderbolaget till sin hjälp för att ta fram den information som krävs.” (Katarina
Molund, Scania)

”Det finns ingen dokumenterad mall för vilken information som ska lämnas utan denna
kunskap finns hos dotterbolagens revisorer som har en betydande roll i identifieringen
av den information som ska lämnas till koncernbolaget.” (Anna Lundqvist, Electrolux)

Rutiner

I första skedet vid en anpassning till US GAAP kommer huvudsakligen informationen
om de olika skillnaderna mellan Swedish GAAP och US GAAP från de revisionsbolag
som företagen anlitar. Därifrån kommer också kontinuerlig information om vilka
uppdateringar och förändringar som måste göras till följd av ändrade regler i både
Swedish GAAP och US GAAP. De flesta företagen använder sig av de skillnader som
tidigare identifierats och gör sedan en uppdatering utifrån den information som erhålls
från revisorerna. Företagen tar även hjälp av internationella revisorer och advokater.

”SKF har många utländska dotterbolag vilket kräver hjälp av internationella
revisionsbyråer. Företaget har även hjälp av en advokatbyrå i London som granskar
rapporterna som ska lämnas till SEC. Detta för att kvalitetssäkra informationen och se
till att företaget inte lämnar uppgifter som kan leda till skadeståndsproblem. Då
rapporterna översätts till engelska är det viktigt att kontrollera att rätt ord valts för att
undvika misstolkningar av informationen.” (Inge-May Lindström, SKF)



”Advokaterna och revisorerna i USA används för att få information om hur andra
bolag gör, de tar fram fakta om vilken information andra bolag i samma bransch tar
upp i sina rapporter och ger utifrån detta rekommendationer om vilken information som
ska tas med. De kontrollerar även 20-F rapporten innan den arkiveras hos SEC.”
(Mattias Lundqvist, Song Networks)

”Electrolux har en advokatfirma i USA som är inblandade på så sätt att de läser
igenom 20-F rapporten innan den lämnas till SEC. Detta för att konsekvenserna av att
lämna felaktig information är större i USA. Risken finns att företaget blir stämt och
därmed skadeståndsskyldiga.” (Carl-Henrik Lindgren, Electrolux)

”Vid utformningen av 20-F rapporten har Scania hjälp av revisorer. Revisionsbyrån
har även olika samarbetspartners, däribland ett kontor i London, som besitter stora
kunskaper på området. Av dessa får företaget kontinuerlig information om nyheter och
förändringar på området.” (Katarina Molund, Scania)

Handlingsalternativ

I majoriteten av de intervjuade företagen finns det vid beslutsfattande inget
hänsynstagande till vad US GAAP får för konsekvenser, utan företagen utgår från de
nationella reglerna och gör sedan en justering till US GAAP som visar vad det har för
konsekvenser på eget kapital och nettoresultatet.

”I SKF har vi valt att så långt som möjligt rapportera enligt US GAAP. Detta beror på
att det vid registreringen på den amerikanska börsen inte fanns så mycket detaljerade
svenska regler. Detta innebär ett litet försprång för dem gentemot andra företag nu när
IASB:s rekommendationer kommer att bli obligatoriska, då vi är vana att redovisa
enligt en internationell standard. Vid beslutsfattandet tas ingen hänsyn till US GAAP,
utan vi gör det som är affärsmässigt riktigt.” (Inge-May Lindström, SKF)

Song Networks är det enda företaget av de intervjuade som noggrant tar reda på vad en
transaktion får för redovisningsmässiga konsekvenser innan en affär genomförs. Det
görs en form av kontrollredovisning innan de agerar för att kunna undvika oanade
negativa konsekvenser. Om det finns skillnader, finns möjligheten att ändra kontraktet
eller att forma avtalet på något annat sätt för att kunna redovisa händelsen på ett sätt
som accepteras av båda redovisningssystemen.

”Song Networks försöker i största möjliga mån att undvika att differenser uppstår
mellan rapporteringen enligt svensk och amerikansk redovisning. Detta gör vi genom
att försöka gå någon slags mellanväg mellan de båda systemen som accepteras av båda
redovisningssystemen. Vi försöker att inte skapa skillnader om detta kan undvikas.
Ibland görs jämkningar då det finns fler alternativ att välja på angående hur en post
ska redovisas, man väljer ett sämre alternativ för att detta är okej enligt båda
systemen.” (Mattias Lundqvist, Song Networks)

”Scania har ingen generell policy om att närma sig US GAAP.” (Katarina Molund,
Scania)

”De omräkningar som gjorts tidigare behöver inte diskuteras, utan dessa justeringar
fortsätter tills det inte finns skäl till att göra dem längre, till exempel om posten inte
finns kvar eller om skillnader mellan de båda redovisningssystemen inte längre



kvarstår. Eftersom detta är ett viktigt område får man naturligtvis också se till så att
skillnaderna inte blir för stora, men som tur är går ju IAS och US GAAP ihop mer och
mer.” (Carl-Henrik Lindgren, Electrolux)

Justeringsposter

Företagen menar i stort att det svåra i justeringsprocessen är att identifiera själva
skillnaderna men när detta arbete är gjort är det inte svårt att göra själva justeringen.
Företagen gör en justering av de poster som är väsentliga, vilket ofta tenderar att vara
alla identifierade skillnader. De poster där skillnader mellan Swedish GAAP och US
GAAP föreligger, som framförallt har diskuterats under intervjuerna är:

•  Finansiella instrument
•  Goodwill
•  Comprehensive income
•  Nedskrivningar av materiella tillgångar
•  Pensionsskulder
•  Kassaflöden
•  Sektorsrapportering

Övrigt

Utöver den information vi eftersökte och som behandlas ovan tillkom vissa övriga
tänkvärda kommentarer.

”Trots att även US GAAP närmar sig IAS så kommer detta att ta lång tid och skillnader
kommer att kvarstå framöver. Trots denna harmonisering kommer inte jämförbarheten
bli större, alla företag har ju i grund och botten olika värderingar och agerar i olika
branscher vilket kommer att påverka deras redovisning. Det vore bra att ha ett
rapporteringssystem som tar hänsyn till båda redovisningssystemen, men om ett
parallellt system fanns skulle det nästan krävas att den som sitter med
”grundtransaktionen” ska ha kunskap om både Swedish GAAP och US GAAP vilket i
sin tur skulle kräva kunskap om detta väldigt långt ned i organisationen.” (Katarina
Molund, Scania)

”Det uppmärksammade Enron fallet har skapat en nervositet hos amerikanska
revisorer. SEC har även börjat diskutera nya hårdare rapporteringskrav på grund av
detta.” (Mattias Lundqvist, Song Networks)

Information från bortfallsföretagen

Utöver vårt urval av företag var det fyra företag som redovisade enligt andra principer
än svenska. Vi ringde upp dessa för att få kommentarer på detta och fick möjlighet till
intervju på två av de fyra företagen. De intervjuade är Jim Bentley, ekonom på Autoliv
och Lotta Svärd, ansvarig för aktieägarinformation på Pharmacia.

Enligt Jim Bentley på Autoliv var bolaget tidigare svenskt men är nu amerikanskt. Detta
medför att de måste följa amerikanska redovisningsprinciper och rapporterar därför
enligt US GAAP.



Enligt Lotta Svärd på Pharmacia har företaget sitt huvudkontor i USA och är idag i stort
sett ett amerikanskt bolag. Deras årsredovisning är upprättad enligt amerikanska
redovisningsprinciper och den rapport som lämnas i Sverige är en direkt översättning av
den amerikanska, omräkning görs endast av valuta (från $ till SEK).  Anledningen till
att de rapporterar enligt US GAAP kan vara att de har en väldigt stor andel aktieägare i
USA.





Bilaga 8
Definitioner

Nedanstående definitioner är hämtade ur FARs Samlingsvolym 2001.

Anskaffningsvärde: Det belopp som betalts för en tillgång vid anskaffningen eller
verkligt värde av vad som erlagts på annat sätt.

Nettoförsäljningsvärde: 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.

Nyttjandevärde: Nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som företaget
förväntas tillgodogöra sig genom att använda tillgången. I nyttjandevärdet ingår
beräknat restvärde vid slutet av nyttjandeperioden.

Redovisat värde: Det belopp till vilket en tillgång är upptagen i balansräkningen.

Verkligt värde: Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld
regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att
transaktionen genomförs.

Återvinningsvärde: Det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och
nyttjandevärde.


