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Titel                        Valutaomräkning av dotterföretag i höginflationsländer 
 
Författare              Pernilla Krantz & Annika Svensson 
 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: En ökad internationalisering och fler dotterföretag i länder med hög 
inflation har inneburit att svenska företag utsätts för olika risker såsom valutarisker och 
köpkraftsdifferenser. En redovisad vinst i utlandet betyder inte alltid en vinst i 
moderbolagets valuta. I slutet av 80-talet var val av metod mer eller mindre godtyckligt 
och det finns olika åsikter om hur omräkningen ska gå till. Att företagen använder olika 
metoder försvårar jämförbarheten. I och med ett EU-beslut kommer Sverige och övriga 
EU-länder från 2005 tillämpa IASBs internationella redovisningsrekommendationer, 
vilket innebär vissa förändringar som svenska koncerner måste ta ställning till. 

Syfte: Syftet med studien är att klargöra vilka metoder som används för omräkning av 
dotterföretag i länder med hög inflation, vilka konsekvenser valet av metod ger samt 
tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Undersökningen ska 
också utreda skillnader mellan lagar och rekommendationer som gäller idag och IASBs 
rekommendationer som ska gälla från 2005. 

Avgränsningar: Undersökningen omfattar svenska koncerner som 2003-12-31 var 
noterade på A- och Attract 40-listan och deras årsredovisningar som publicerats mellan 
1 april, 2003 och 31 mars, 2004. Undersökningen är avgränsad från alla 
rekommendationer utom RR 8 IAS 21 och 29 samt FAS 52. De koncerner som inte 
uppgivit i sin årsredovisning att de har dotterbolag i länder med hög inflation behandlas 
inte i undersökningen. 

 



 

Genomförande: En studie av de företags årsredovisningar som angett att de har 
dotterföretag i länder med hög inflation har gjorts. För att komplettera denna studie har 
en enkätundersökning genomförts av dessa koncerner. Olika simuleringar på ett fiktivt 
dotterföretag har också gjorts för att illustrera skillnader och konsekvenser av olika val 

 av omräkningsmetod. 

Slutsatser/Resultat: Koncerner använder tre olika metoder vid valutaomräkning på 
dotterbolag i länder med hög inflation; dagskursmetoden på köpkraftkorrigerade 
räkenskaper, den monetära metoden samt tvåstegsmetoden. Faktorer som påverkar val 
av omräkningsmetod kan delas in i interna och externa faktorer. Till de externa 
faktorerna hör de svenska rekommendationerna och den internationella kontext som 
dotterbolaget verkar i. Några faktorer har både en extern och en intern påverkan och 
dessa är internationella rekommendationer och påverkan på resultat och ställning. De 
interna faktorerna är praktiska synpunkterna och dotterbolagets funktionella valuta. De 
rekommendationer som tillämpas i Sverige är redan anpassade efter IASBs 
redovisningsrekommendationer och den största förändringen är att endast en metod blir 
tillåten, dagskursmetoden på köpkraftsjusterade räkenskaper.  
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Title                       Revaluation of subsidaries in highly inflationated countries 
 
Author(s)              Pernilla Krantz & Annika Svensson 
 
 

Abstract 
Background: An increased internationalisation and more subsidiaries in countries with 
high inflation rate have lead to Swedish companies being exposed to risks like 
exchange risk and purchasing power differences. A gain in an foreign subsidiary does 
not always mean a gain in the parent companies currency. In the end of the 80-ties the 
selection of method was more or less arbitrary and there are still different opinions on 
how to revaluate the subsidiaries. Using different revaluation methods makes the 
comparison between the subsidiaries difficult. Sweden and the other countries will 
apply the IASB international accounting standards as a result of a resolution by the 
European Union. This will lead to changes for the Swedish companies. 

Purpose: The purpose of this essay is to make clear which methods are being used for 
revaluation of subsidiaries in highly inflationary countries, which consequences these 
methods give and some reasonable causes of the choice of one method before the other. 
The essay will also explain the differences between today’s standards and the standards 
applicable from 2005. 

Demarcations: The essay includes Swedish groups that were listed on the A-list and 
the Attract-40 list and their annual reports publicized between the 1 of April 2003 and 
the 31 march 2004. The essay is demarcated from all other standards except RR 8, IAS 
21 and 29 and FAS 52. The groups that have not stated in their annual reports that they 
have subsidiaries in highly inflationary countries re not included. 

Accomplishments: The annual reports of the groups that have subsidiaries in highly 

 



 

inflationary companies have been studied. A research among these companies has 
complemented the annual reports and a number of simulations have been done on a 
fictive company showing the differences and consequences between the possible 
methods of revaluation. 

Results: The Swedish groups use three different methods when revaluating their 
subsidiaries in highly inflationary companies: the currency method used on inflation 
adjusted numbers, the monetary method and a two-step method combining the two 
prior. Factors implying the choice of the method are divided in internal and external 
factors. Swedish standards and the international context make part of the external 
factors. International standards and the effects on the groups result make part of both 
internal and external factors. The methods practicality and the functional currency of 
the subsidiary are part of the internal factors. The Swedish standards are already well 
adjusted to international standards and the biggest change from 2005 is that only one 
method will be allowed; the currency method used on inflation adjusted numbers. 
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1 Inledning 

Globalisering är ett ord som blivit omdiskuterat både bland politiker, i 
media och runt fikaborden. Enligt Jörnmark (2001) innebär ordet att företag 
i ökande utsträckning knyts samman över nationsgränser och därmed gör 
de nationella ekonomierna alltmer integrerade. Denna utveckling har under 
de senaste tre decennierna blivit allt mer tydlig. Avreglerade 
kreditmarknader, ökade kommunikationsmöjligheter och flera nya 
marknader i bland annat Östeuropa har bidragit. Den internationellt 
integrerade ekonomin har drivit företag att söka sig utomlands, dels för 
stordriftsfördelar och dels för att få lönsamhet i nischbranscher. Svenska 
företag har sett möjligheterna att tjäna pengar i länder med snabb 
utveckling där marknaderna ännu inte är effektiva. Ofta karaktäriseras 
också dessa länder av viss instabilitet bland annat i form av inflation. 
(www.ne.se, 040228) 

Antalet svenska koncerner i utlandet har fluktuerat under de sista femton 
åren och kan bland annat förklaras med uppgångar och nedgångar i 
konjunkturen. Den lägsta siffran är från 1990 då 672 svenska koncerner 
hade verksamhet utomlands och den högsta siffran är från 1998 då 
motsvarande siffra var 943. (www.itps.se, 040329) 

 

Figur 1 Antal svenska koncerner med dotterföretag i utlandet (www.itps.se, 040329) 

Det är tydligt att det finns pengar att tjäna för de svenska företagen på 
utlandsverksamhet men det är också förenat med olika svårigheter. 
Förutom de uppenbara svårigheter det finns att ta sig in på nya marknader 
löper företaget alltid risk för faktorer de inte kan påverka såsom utländska 
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regeringars konfiskation, köpkraftsdifferenser och valutarisker. Just 
köpkraftsdifferenser, bland annat i form av inflation, och valutadifferenser 
påverkar i hög grad svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. En 
redovisad vinst i lokal valuta innebär inte alltid en redovisad vinst för 
koncernen och en hög inflation i länder där svenska moderbolag har 
dotterföretag kan få stora effekter på redovisningen och framförallt 
resultatet (Arwidi, 1989). Diskussioner om hur man ska hantera 
omräkningar av utländsk redovisning har fortgått under mer än 100 år och 
fyra metoder har använts internationellt; Current-Noncurrent Method, 
Monetay-Nonmonetary Method, Temporal Method och Current Method. 
Alla metoderna har varit omdiskuterade. (Ido, 1998) 

1.1 Problemdiskussion 

Eftersom svenska företag har dotterföretag i instabila länder är det viktigt 
att finna lösningar på hur valutaomräkningen ska hanteras. Enligt Arwidi 
(1989) var valet av omräkningsmetod för dotterbolag i höginflationsländer i 
slutet av 80-talet mer eller mindre godtyckligt. Det fanns vid denna 
tidpunkt två olika metoder, dagskursmetoden 1  och monetära metoden 2 . 
Enligt både FARs svenska rekommendationer och enligt International 
Accounting Standards Committee, numera International Accounting 
Standard Board, hade företagen möjlighet att godtyckligt välja metod vilket 
ledde till att redovisningen blev manipulerbar. (Arwidi, 1989) 

Enligt Arwidi (1989, s60) är det ”som att addera äpplen och päron utan 
åtskillnad” när moderbolagets historiska anskaffningsvärdesbaserade 
redovisning läggs samman med dotterbolagets inflationsjusterade 
redovisning. Detta leder till att jämförbarheten mellan de olika 
koncernbolagen blir lidande och Arwidi (1989) anser att ett bättre alternativ 
vore att den inflationsbaserade redovisningen läggs som ett komplement till 
den övriga. Denna idé har förkastats av International Accounting Standards 
Board, IASB, som istället förespråkar att all redovisning för dotterföretag i 
länder med hög inflation först inflationsjusteras och sedan omräknas (FAR, 
2003). IASB anser att detta skulle ge den bästa bilden av koncernen och att 

                                           
1 Monetära metoden syftar på den engelska betäckningen Current –Noncurrent Method 
och har sitt ursprung i bland annat Accounting Research Bulletin No. 4 som kom 1939. 
2 På engelska heter denna Temporal Method och kom från Lorensen 1972.  
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det viktiga är att redovisningen ger en korrekt bild över tiden samt att 
jämförbarheten mellan koncerner blir så bra som möjligt (ibid). 

De alternativa omräkningsmetoder som finns är desamma som för tjugo år 
sedan och idag beror valet av metod på hur utlandsverksamheten 
klassificeras enligt Redovisningsrådets Rekommendation nummer 8. En 
undersökning visar att nästan 40 % av de svenska koncernerna 
felklassificerar en del av sina dotterbolag antingen på grund av att 
klassificeringen sker gruppvis eller att alla dotterföretag ges samma 
klassificering (Holmberg och Nilsson, 2002). Beroende på vilken metod 
som används vid konsolideringen av dotterföretag i länder med hög 
inflation, påverkas direkt årets resultat eller det egna kapitalet. Detta 
innebär att en differens kan gömmas i balansräkningen eller synliggöras i 
resultaträkningen. Storleken på omräkningsdifferenserna blir olika 
beroende på metod och beroende på om omräkningen görs på 
inflationsjusterade värden eller historiska anskaffningskostnader. Detta 
skulle kunna innebära att företag väljer den ena eller andra metoden för att 
på så sätt påverka resultatet. 

När finansiella rapporter från de stora bolagen publiceras, tenderar 
journalister och andra läsare att fokusera på det redovisade resultatet och 
bortse från de avvikelser som företaget uppger i till exempel noter (Hand, 
1990). Den redovisade informationen måste tas fram enligt ett antal regler 
för att samtliga aktörer ska kunna agera på lika villkor och för att så långt 
som möjligt skapa effektiva marknader. Flertalet intressenter har endast 
tillgång till den information som företagen publicerar i form av 
delårsrapporter, årsredovisningar och pressreleaser. För att intressenterna 
ska kunna lita på den information som ges är det viktigt att den ger en 
rättvisande bild av företaget och underlättar jämförelsen mellan olika 
företag.  

I och med ett EU-beslut kommer Sverige och övriga EU-länder att från och 
med 2005 tillämpa IASBs internationella redovisningsrekommendationer. 
Detta gäller de svenska koncerner som är noterade på Stockholmsbörsen. 
IASB har, precis som Redovisningsrådets rekommendationer, en 
klassificering i integrerat eller självständigt dotterföretag3. Dessa kriterier 
för att välja omräkningsmetod stämmer helt överens med FASBs, Financial 
Accounting Standards Board, indelning enligt funktionell valuta. Det 

                                           
3 Angående begreppen integrerat och självständigt dotterföretag, se stycke 3.6. 
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kommer att bli vissa förändringar för de noterade bolagen att ta ställning 
till, bland annat försvinner den monetära metoden som 
omräkningsmöjlighet för dotterföretag i höginflationsländer.  

1.2 Undersökningsfrågor 

• Vilka metoder för valutaomräkning av dotterföretag i 
höginflationsländer använder svenska koncerner och vilka ekonomiska 
konsekvenser får detta på koncernernas redovisade resultat och 
ställning? 

• Vilka tänkbara orsaker finns det till koncernernas val av 
omräkningsmetod för dotterföretag i höginflationsländer? 

• Vilka skillnader finns det mellan nu gällande svenska lagar och 
rekommendationer avseende valutaomräkning av dotterföretag i 
höginflationsländer och IASBs föreslagna rekommendationer? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att klargöra vilka metoder som används för 
omräkning av dotterföretag i länder med hög inflation, vilka ekonomiska 
konsekvenser valet av metod ger samt tänkbara orsaker till varför en metod 
väljs framför en annan. Undersökningen ska också utreda skillnader mellan 
lagar och rekommendationer som gäller idag och IASBs rekommendationer 
som ska gälla från 2005.   

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till svenska koncerner som 2003-12-31 var 
noterade på A – och Attract 40-listan på Stockholmsbörsen och på dessa 
koncerners årsredovisningar publicerade mellan 1 april 2003 och 31 mars 
2004. Dessa företag har i noteringsavtalet förbundit sig att följa 
Redovisningsrådets rekommendationer (www.stockholmborsen.se, 2004-
02-04). Dessa företag är också föremål för störst medieintresse och intresse 
från många spridda aktieägare. Undersökningen är avgränsad från alla 
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rekommendationer utom RR 8, IAS 21 och 29 samt FAS 52. 
Nypubliceringar av dessa samt nya rekommendationer på området som 
kommit efter sista mars 2004 är inte med i undersökningen. 

Undersökningen är avgränsad till de bolag som uppger i sin årsredovisning 
att de har dotterföretag i länder med hög inflation4. Noterade bolag som har 
dotterföretag i länder med hög inflation men som inte uppger detta i 
årsredovisningen finns alltså inte med i undersökningen. Avgränsningen till 
just bolag med hög inflation grundas på att det är under dessa förhållanden 
som skillnaderna i valutakurser får störst effekt på redovisningen. 

I undersökningen ses de tre exempelländerna i kapitel 4 som en grupp. 
Skillnaderna mellan dessa länder studeras inte i praxisundersökningen utan 
utgör ett teoretiskt bidrag.  

I kapitel 6, simuleringsavsnittet, har avgränsning till de mest vanliga 
modellerna gjorts: historisk anskaffningskostnad omräknad med den 
monetära metoden, inflationsjustering med köpkraftskorrigering omräknad 
med balansdagskurs samt inflationsjustering med köpkraftskorrigering 
omräknad med snittkurs. Denna avgränsning har gjorts med utgångspunkt 
från IAS 29. 

 

 

 

 

                                           
4 Se stycke 3.5 om definitionen på hög inflation. 
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2 Metod 

Kapitlet avser att redogöra för hur undersökningen gått till. Detta gäller 
såväl informationssökning som behandling av empirin samt de metodval 
som gjorts. Syftet är att läsaren ska kunna göra en kritisk granskning av 
genomförandet och resultaten. 

2.1 Naturvetenskap kontra samhällsvetenskap 

Vetenskap definieras som organiserad kunskap och vetenskapliga studier 
innebär ett metodiskt inhämtande av denna kunskap (www.ne.se, 040311). 
Vetenskapen kan delas in i två stora områden, naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen (Andersen, 1994). Dessa två områden skiljer sig från 
varandra när det gäller synen på vad som är riktig kunskap och hur man 
kommer fram till denna riktiga kunskap. 

Den naturvetenskapliga traditionen utgår från att verkligheten studeras och 
det som inte är verkligt och iakttagbart ska inte vara objekt för 
vetenskapliga studier (Lundahl och Skärvad, 1999). De fakta som forskaren 
samlar in används för att bygga upp kunskap bestående av generella lagar 
för att förklara sambanden mellan orsak och verkan. För att kunskapen ska 
anses vara äkta och forskaren inte påverka resultatet måste denne vara 
objektiv och stå i en yttre relation till forskningsobjektet. För att andra 
forskare ska kunna uppnå samma resultat och kunskap bedrivs forskningen 
enligt ett ramverk av tillåtna metoder. (Patel och Davidsson, 2003) 

Redovisning är en vetenskap som inte ingår i naturvetenskapen utan i 
samhällsvetenskapen. En samhällsvetenskaplig forskare studerar inte bara 
det som är verkligt och iakttagbart utan också människor och människors 
handlingar. (Lundahl och Skärvad, 1999). Redovisning är ett fenomen som 
är skapat av människor för att systematisera verkligheten. Detta betyder att 
utan människor skulle redovisning inte finnas. Därför är studier av 
rekommendationer som omger redovisningen och av de människor som 
redovisar nödvändigt för att kunna få kunskap inom området. Då 
redovisningen görs av människor blir framtagna data ofta delvis subjektiva 
till sin karaktär. För att behålla så mycket objektivitet som möjligt måste 
forskaren vara medveten om redovisningen som ett mänskligt påfund. 
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2.2 Undersökningens genomförande 

För att kunna beskriva vilka omräkningmetoder som koncerner har 
möjlighet att välja och förstå varför valet faller på just en av dessa, måste 
forskaren själv vara bekant med vilka val som kan göras och vilka effekter 
som dessa ger. Som grund för denna förståelse ligger studiet av 
rekommendationer och teoretiska modeller. En skrivbordsundersökning av 
populationens årsredovisningar har gjorts och för ytterligare fördjupning 
har en enkätundersökning genomförts. Även ett räkneexempel har 
utformats och utifrån detta har olika simuleringar gjorts.  

2.2.1 Informationssökning 

Information om ämnet har sökts bland annat genom 
Universitetsbibliotekets databaser. Dessutom har källhänvisningarna i olika 
publikationer använts och handledaren har rekommenderat litteratur på 
området. Mycket av informationen har bestått av rekommendationer som 
normgivande organ gett ut och är publik information som alla parter har 
tillgång till. Dessa rekommendationer är Redovisningsrådets 
rekommendation nummer 8, RR 8, IASBs rekommendationer IAS 21 och 
29 samt FASBs rekommendation FAS 52. 

Sökningarna har gett stor mängd information som sedan har sållats. Detta 
har skett löpande och med bättre resultat ju längre arbetet med uppsatsen 
pågått. Mycket av informationen har bearbetats ett flertal gånger men då 
informationsbehandlingen är subjektiv finns det en möjlighet att andra 
forskare skulle finna annan information om ämnet mer relevant. 

2.2.2 Val av aktuella länder 

Definitionen på när ett land är att betrakta som höginflatoriskt går delvis 
isär och är framförallt en bedömning av de enskilda koncernerna. 
Beskrivningen av den internationella kontext i vilken koncernerna verkar 
ska ge läsaren en förståelse för vilka skillnader det kan finnas mellan 
svenska koncerners förutsättningar i Sverige och i andra länder. De länder 
som i denna uppsats valts som exempelländer är Rumänien, Turkiet och 
Argentina. Detta val grundas på att av de koncerner som svarade på 
enkäten hade flertalet koncerner dotterföretag i Rumänien och Turkiet. 
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Argentina valdes som exempel utifrån det faktum att redovisningen i detta 
land inflationsjusteras.  

2.2.3 Studium av årsredovisningar 

För att ta reda på vilka börsnoterade svenska koncerner som hade 
dotterföretag i höginflationsländer under den aktuella perioden, har en 
skrivbordsstudie av årsredovisningar gjorts. Alla årsredovisningar 
publicerade mellan 1 april 2003 och 31 mars 2004 för företag noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista och Attract 40-lista har granskats. Detta beror 
på att företagen skrivit under börsens noteringsavtal och därmed är tvungna 
att följa Redovisningsrådets rekommendationer och god redovisningssed. 
Den tidsmässiga avgränsningen innebär att eventuella tidsaspekter inte 
inkluderas men ger också en fördjupning som inte skulle ha varit möjlig om 
en längre tidsperiod valts. Årsredovisningarna gav informationen att 14 av 
de på dessa listor 99 noterade bolagen hade dotterföretag i 
höginflationsländer och att 13 av dessa fjorton följer Redovisningsrådets 
rekommendationer. Alla 13 koncernerna var noterade på A-listan.  

Årsredovisningarna har gett information om vilken eller vilka 
omräkningsmetoder som används i koncernen, hur dotterföretagen 
klassificerats och även i vissa fall vilka kurser som använts vid 
omräkningarna. Informationen utgör en form av sekundärdata (Lekvall och 
Wahlbin, 2001) och utgör en viktig del av undersökningen eftersom det är 
den enda information som en läsare av årsredovisningar normalt har 
tillgång till. Det finns två problem med denna typ av information; 
jämförbarheten kan vara låg och tillförlitligheten begränsad (Arbnor och 
Bjerke, 1994). När det gäller jämförbarheten finns det vissa minimikrav på 
vilka upplysningar som ett företag måste ta med i årsredovisningen, vilket 
innebär att de metoder som en koncern använts sig av i valutaomräkningen 
måste redovisas. Informationens tillförlitighet är helt beroende av vad 
koncernen är villig att publicera men samtidigt är dessa börsnoterade 
koncerner föremål för omfattande extern granskning vilket bidrar till 
informationens tillförlitlighet. Koncernen kan alltid välja att inte ta med 
relevant information, vilket är något som inte externt går att kontrollera 
eller styra.  
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2.2.4 Enkätundersökning 

För att tränga djupare in i ämnet och bland annat få information om varför 
koncernerna väljer en viss omräkningsmetod har en enkätundersökning 
genomförts. Fördelen med enkäter är att alla respondenter får exakt samma 
frågor och att det kan ges utrymme för frågor med långa svarsalternativ. 
Jämfört med både personliga intervjuer och telefonintervjuer finns fördelen 
att i en enkätundersökning påverkas inte svarande av den som ställer 
frågorna, intervjuareffekter undviks. Nackdelen är att svaren på en enkät 
ofta tar lång tid att samla in och att det kan vara svårt att få en acceptabel 
svarsfrekvens även om uppföljning sker. Dessutom finns inte heller 
möjligheten att komma med kompletterande frågor. (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2001) 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt, har de aktuella bolagen 
kontaktats per telefon med förfrågan om möjlig medverkan i form av 
intervju eller enkätundersökning. Då det framkom att de möjliga 
respondenterna var osäkra på möjligheten att medverka på grund av 
tidsbrist har valet fallit på en enkät5 som utformats för att det inte ska ta 
längre tid än 10 minuter att svara. Detta innebar framförallt frågor med 
givna svarsalternativ men med stort utrymme för frivilliga kommentarer 
och reflektioner. Då ett av företagen avböjt att medverka i en 
enkätundersökning men visat sig vara positivt inställda till att bli 
intervjuade har denna enkät fyllts i vid en standardiserad intervju.  

Enkäten har distribuerats till de 13 koncernerna med e-post, både för att 
hålla nere kostnaderna och den snabba distributionen. Av de 13 
koncernerna har sex svarat på enkäten, en har blivit intervjuad och en 
koncern har tackat nej till att medverka. Övriga fem har inte svarat alls trots 
upprepade påminnelser. Den information som framkommit i enkäterna har 
inte kopplats samman med det svarande företaget utan dessa har behandlats 
anonymt. Den intervjuade koncernen har inte heller namngivits. Den 
framkomna informationen har inte behandlats i något dataprogram för 
statistiska analyser då de sju svaren har ansetts kunna behandlas utan dessa 
hjälpmedel. 

                                           
5 Se appendix 1 
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Risken med en enkätundersökning är att det inte är rätt person som svarar 
på frågorna och att svarssituationen är okontrollerbar (Rosengren och 
Arvidsson, 2002). Genom att i förväg ringa har denna risk blivit mindre, 
även om den inte helt har försvunnit. Då en av frågorna i enkäten var 
möjlig att kontrollera mot årsredovisningen, upptäcktes det att en svarande 
uppgett motstridande uppgift. Detta kan indikera att en person som saknat 
tillräcklig kunskap om ämnet svarat på enkäten. Eftersom frågorna i 
enkäten är av teknisk natur, skulle en person utan några kunskaper alls 
inom området inte kunna svara på enkäten, vilket bidrar till att de svar som 
inkommit ändå får anses vara relevanta. De som svarade på enkäten var två 
koncernredovisningschefer, två controllers, en underchef på 
koncernredovisningsavdelningen, en assistant controller och en 
redovisningsekonom. 

Beroende på graden av standardisering kan sättet att genomföra en intervju 
hänföras till en av två grupper. Vid hög grad av standardisering är såväl 
frågeformuleringen som ordningsföljden bestämd i förhand. Vid 
ostandardiserade intervjuer kan såväl frågorna som ordningsföljden variera 
och vid flera intervjuer kan frågorna mellan respondenterna variera. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) Den typ av intervju som genomförts med den 
aktuelle respondenten är en standardiserad intervju. Frågorna var på 
förhand bestämda till de frågor som ställdes i enkäten och även 
svarsalternativen var desamma. Detta säkerställde att intervjusvaren kunde 
behandlas som ett enkätsvar. Möjligheten att lämna kommentarer till 
svaren gavs i intervjun såväl som i enkäten.  

Eftersom den intervjuade getts möjlighet att själv formulera sina 
kommentarer runt svarsalternativen användes det en bandspelare vid 
intervjun för att fullständigt registrera dessa kommentarer. Detta beror på 
att i enkäten lämnades det utrymme för respondenterna att kommentera 
frågor och då detta forum var skriftligt skulle den intervjuades 
kommentarer registreras på likvärdigt sätt. En utskrift av intervjun skrevs 
rent i nära anslutning till genomförandet och denna skickades till 
respondenten för att säkerställa att det som sagts under intervjun uppfattats 
korrekt. Vid vissa tillfällen kan en bandspelare hämma respondenten (ibid) 
men då denne själv föreslagit detta forum bör bandspelaren inte ha haft 
någon påverkan på respondentens svar.  

Externt bortfall är när objekt helt har fallit bort ur undersökningen. Internt 
bortfall är när objektet har ställt upp på undersökningen men det saknas 
svar på enstaka frågor. (Rosengren och Arvidsson, 2002) Det externa 
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bortfallet har varit sex av tretton möjliga. Det interna bortfallet har 
uppkommit på fråga 9 där bortfallet var två av sju. Detta beror sannolikt på 
att denna fråga har sammankopplats med föregående fråga vilket inneburit 
för respondenterna att svar inte kunnat lämnas. 

De svar som inte var standardiserade i enkäten, detta gäller fråga 1, 2, 3 och 
13, kan ha uppfattats av uppsatsens författare på ett annat sätt än svaranden 
menat. Detta gäller framförallt fråga 13 då denna handlade om hur långt 
koncernen kommit med förberedelserna inför och anpassningen till de nya 
rekommendationerna. Dessa svar är i vissa fall värdeladdade vilket kan 
innebära att svaranden menat något som läsaren kan ha svårt att uppfatta. 
Tolkningen av dessa svar har gjorts utifrån den förförståelse som 
författarna har. 

2.2.5 Utvecklingen av ett räkneexempel 

Då ämnet valutaomräkning innebär just beräkningar har ett grundexempel 
utvecklats för att illustrera skillnader och konsekvenser av olika val av 
omräkningsmetod. Detta exempel har gjorts med utgångspunkt från den 
litteratur och de rekommendationer som finns inom områdena 
inflationsjustering och valutaomräkning.  

Räkneexemplet har utgjort bas för en del av det empiriska materialet i form 
av simuleringar i Excel. Där har olika variabler och de inbördes 
förhållandena mellan variabler ändrats. Detta har gjorts för att om möjligt 
kunna åskådliggöra vilka konsekvenser olika metoder ger och varför 
företag väljer den ena eller andra metoden. Simuleringarna ger möjlighet 
att visa effekter på balans- och resultaträkningar som företagsrepresentanter 
är ovilliga att uppge vid en direkt fråga.  

Dessa data utgör en form av primärdata eftersom det är information som 
uppkommit och samlats in direkt genom simulering (Lekvall och Wahlbin, 
2001). Simuleringen är en experimentell metod som kan kallas för en 
laboratorieundersökning och det finns några faktorer som måste vara 
uppfyllda för att ett experiment av liknande slag ska vara pålitligt. Dels 
måste man kunna manipulera de olika variablerna för att kunna konstatera 
ett orsakssamband, dels måste man ha kontroll över andra variabler som 
kan påverkas indirekt. (Rosengren och Arvidsson, 2002) Exemplets 
enkelhet gör att vissa subtila effekter inte kommer fram men också att 
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exemplet är möjligt att följa även för den som inte har specialkunskaper i 
inflationsjustering och valutaomräkning. Fokus har legat på just enkelhet 
och att läsaren ska ha möjlighet att förstå vad som sker.  

2.3 Undersökningens kvalitet 

En studies kvalitet beror på i vilken grad resultaten går att generalisera för 
fler än de undersökta objekten och vilken grad av validitet och reliabilitet 
som undersökningen har. 

2.3.1 Generaliserbarhet 

Kombinationen mellan den kvantitativa metoden att studera 
årsredovisningar och genomföra en enkätundersökning och den 
experimentella metoden att simulera händelseförlopp och konsekvenser har 
sin grund i en önskan att kunna generalisera för hela populationen. 
Populationen består av de 13 koncerner som uppgett att de har dotterföretag 
i höginflationsländer i sina årsredovisningar och det har därmed gjorts en 
totalundersökning av denna. Omvärldens instabilitet gör att nya länder kan 
komma att i framtiden klassificeras som höginflatoriska och andra kommer 
att upphöra att vara det. Detta innebär att från ett räkenskapsår till ett annat 
kan en koncerns förutsättningar ändras, vilket gör att resultaten av denna 
undersökning är intressant för en större andel koncerner än bara de som 
ingår i populationen. Detta inbegriper även icke börsnoterade koncerner 
med dotterföretag i länder med hög inflation under förutsättning att dessa 
tillämpar RR8. Dock har inte de onoterade koncernerna krav att från och 
med 2005 redovisa enligt IAS varför denna aspekt inte är generaliserbar till 
dessa.  

2.3.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att 
mätas. Den inre validiteten beror på om hur väl begrepp och operationella 
definitioner stämmer överens. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) Om 
det finns olika tolkningar av vad valutaomräkning och inflationsjustering är, 
blir den inre validiteten bristande.  
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Den yttre validiteten handlar om hur väl den operationella definitionen 
överrensstämmer med verkligheten (ibid). Om det frågats om 
valutaomräkning av fordringar och skulder istället för omräkning av 
dotterföretag skulle inte undersökningen ha mätt det som den var avsedd att 
göra och den yttre validiteten skulle blivit låg. Då de begrepp som ingår i 
undersökningen är väl etablerade, såväl i svenska och utländska 
rekommendationer som i internationell litteratur är begreppens validitet 
hög. Enkäten har utformats utifrån undersökningens syfte men har också 
begränsats av den litteratur som studerats i förväg. Genom att söka 
information från flera olika källor, till exempel både årsredovisningar och 
enkäter, kan svarens pålitlighet verifieras. 

Reliabiliteten har sin grund i att till exempel ett enkätformulär ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag. De resultat som framkommer i 
undersökningen ska vara representativa för hela populationen och en annan 
forskare som ställer samma frågor till ett annat urval ska få samma svar. 
(ibid) Då alla aktuella årsredovisningar har studerats och enkäten skickats 
till alla i populationen är det bortfallet som gör att reliabiliteten kan bli låg. 
Det kan finnas en gemensam nämnare mellan de koncerner som valt att inte 
svara som därmed inte kommer att uppmärksammas i undersökningen. 
Detta problem gäller framförallt de tolkande delarna av undersökningen, 
såsom varför en koncern följer en viss redovisningsmetod. För de mer 
beskrivande delarna är enkäten endast ett komplement till 
skrivbordsundersökningen. För att ge en möjlig förklaringsgrund till de 
tolkande delarna i undersökningen har simuleringar gjorts och enkäten ses 
som ett komplement till dessa. 
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3 Teoretisk referensram 

En av undersökningens frågeställningar är vilka tänkbara orsaker det finns 
till koncernernas val av omräkningsmetod. För att söka svar på denna 
kommer olika externa och interna faktorer som kan påverka redovisningen 
att presenteras. Agentteorin ger en möjlig teoretisk förklaring till val av 
omräkningsmetod.  Både land- och företagsspecifika faktorer styr den 
redovisning som koncernerna upprättar vid valutaförändringar mellan 
moder- och dotterbolagens länder.  

 

Figur 2 Disposition över hur den teoretiska referensramen är upplagd 

En annan av undersökningens frågeställningar är vilka valutaomräknings-
metoder som koncernerna använder för dotterföretagen i höginflatoriska 
länder. Det finns olika tillgängliga inflationsjusteringsmodeller och olika 
omräkningsmetoder vid hög inflation beroende på hur dotterföretagen 
klassificeras. Den sista av undersökningens frågeställningar behandlar 
skillnaden mellan de rekommendationer som koncernerna tillämpar för 
2003 och de rekommendationer som kommer att bli tillämpliga från och 
med 2005.  

3.2 3.1 

- Tänkbara orsaker till koncernernas val av omräkningsmetod 

- Använda metoder för omräkning av dotterföretag i höginflationsländer 
- Skillnader mellan nu gällande och framtida rekommendationer 
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3.1 Faktorer som kan påverka redovisningen 

Företag är inte en enskild och fristående enhet utan verkar tillsammans med 
andra organisationer och individer. Det råder ett ömsedigt förhållande 
mellan företaget och dess intressenter, intressenterna har ett utbyte med 
företaget och det finns även ett utbyte i motsatt riktning. Alla aktörer 
påverkar varandra och ställer krav på varandra. Intressenternas inflytande 
och makt på företaget varierar liksom företagets bidrag till dem. 
(Andersson, 1997)  

 

Figur 3 Intressentmodellen, (Andersson. 1997), egen bearbetning 

Intressenternas behov av information är olika beroende på vilket 
förhållande de har till företaget. Ägare och kreditgivare kräver till exempel 
finansiell information och information om företagets framtidsutsikter för att 
kunna ta ett investeringsbeslut och en koncernledning kräver information 
från alla dotterföretag. Media är en intressent som bearbetar informationen 
och för den vidare till andra intressenter. Såväl kunder som leverantörer är 
intresserade av företagets finansiella ställning och framtid. Samhället, både 
i form av fiskal makt och lagstiftande och normgivande makt, är en aktör 
som har stora möjligheter att påverka det enskilda företaget. (Deegan, 
2003) 

I ett förhållande mellan två eller flera parter förfogar oftast någon part i 
förhållandet över mer information än de övriga parterna. Denna företeelse 
kallas informationsasymmetri och kan indelas i två olika typer; adverse 
selection och moral hazard. Adverse selection innebär att den ena parten 
sitter inne med mer information än den andra parten vilket leder till 
osäkerhet. Det vanligaste problemet i publika företag är att VD och andra 
chefer har mer och bättre information om företagets ställning än de spridda 
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aktieägarna. Detta leder till övervakningskostnader och korrekt och 
fullständig redovisning är ett sätt att minska dessa kostnader. (Scott 1997) 

Moral hazard innebär att informationsasymmetri uppkommer på grund av 
att till exempel en VDs handlingar inte kan övervakas av ägarna. Detta 
innebär att VDn har möjlighet att agera i sitt egenintresse på bekostnad av 
ägarnas intresse vilket i sin tur leder till att transaktionskostnaderna för alla 
intressenter ökar. Detta medför att alla intressenter tjänar på en lägre grad 
av informationsasymmetri och redovisning är ett sätt att minska denna för 
ägarna och övriga intressenter. (ibid) 

Den redovisning som görs i företaget och som intressenterna får del av 
anpassas delvis efter vilken målgruppen är. I Törnqvists (1986) 
undersökning som gjordes under perioden 1974-1984 studerades vilka 
faktorer som påverkade fem olika industriföretags redovisade information6. 
Undersökningens syfte var att ta reda på vilka motiv företagen har vid val 
av redovisningsprinciper och vilka motiv företagen har vid ändring av 
redovisningsprinciper. Undersökningen kom, genom intervjuer med 
representanter för företagen, fram till sju olika faktorer som styr företagens 
val av redovisningsprincip; Internationella Rekommendationer, nationella 
rekommendationer, principer i andra bolag, revisorernas åsikter, påverkan 
på resultat och ställning, externa bedömare och praktiska aspekter. 
(Törnqvist, 1986) Till dessa sju faktorer har en åttonde, internredovisning 
inom företaget, lagts till för att öka kopplingen med just koncerners 
redovisning.  

                                           
6 AGA, Electrolux, Ericsson, ESAB och SKF. 



Teoretisk referensram 

 17

 

Figur 4 Faktorer som påverkar val av redovisningsprincip, (Törnqvist, 1986), egen 
bearbetning 

Tre av faktorerna är nära kopplade till varandra; nationella och 
internationella rekommendationer samt vilka redovisningsprinciper som 
andra bolag använder. Den svenska lagstiftningen kräver ofta att svenska 
rekommendationer följs vilka i sin tur är utvecklade med utgångspunkt från 
internationella rekommendationer. Även revisorernas åsikter är kopplade 
till lagar och rekommendationer. En ytterligare faktor som kan påverka val 
av redovisningsprincip är kopplingen mellan ett företags interna och 
externa redovisning (Merchant och Van Stede, 2003). Detta är också 
kopplat till de praktiska aspekterna. Påverkan på resultat och ställning har i 
Törnqvists undersökning presenterats som motiv för att ge en rättvisande 
bild med hänsyn till externa bedömare. De mest frekventa motiven i 
undersökningen är hänsynstagande till nationella och internationella 
rekommendationer samt redovisningens effekter på resultat och ställning. 
(Törnqvist, 1986) 

3.2 Agentteorin 

Agentteorin, Agency Theory, ger en teoretisk förklaring till redovisningen 
som fenomen samt utbud och efterfrågan på redovisningsinformation (Kam, 
1990). Teorin fokuserar på relationen mellan uppdragsgivare, till exempel 
aktieägare, och agenter, till exempel VD. Agentteorin bygger på att 
individerna i samhället drivs av egenintresse vilket innebär att beslut tas för 
egen vinning. Eftersom uppdragsgivare och agenter inte styrs av samma 
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intressen och mål kan detta medföra att agenterna inte gör det som 
uppdragsgivarna ålagt dem. Detta innebär kostnader för företaget, så 
kallade agentkostnader. Om företaget verkade i en värld utan restriktioner 
skulle företagets VD få en lägre lön som kompensation för ökade 
transaktionskostnader. Då agentens incitament är att tjäna så mycket pengar 
som möjligt, används redovisningsinformationen för att minska 
osäkerheten och transaktionskostnaderna och därmed öka agentens lön. 
(Deegan, 2003) Även om det inte finns några krav på att producera 
redovisningsinformation skulle en efterfrågan på denna uppstå eftersom 
den ger upphov till minskade transaktionskostnader och effektivare 
riskfördelning mellan aktörer (Kam, 1990). 

Ur Agentteorin utvecklade Watts och Zimmerman Positive Accounting 
Theory. PAT beskriver bland annat hur företag genom val av 
redovisningsmetoder kan sänka sina agent- och övervakningskostnader 
(Deegan, 2003). I Watts och Zimmerman (1986) beskrivs tre olika 
hypoteser till företagens bakomliggande orsaker när det gäller val av 
redovisningsmetoder; 

• Bonus plan hypothesis säger att i företag där VDs och andra 
ledningsfunktioners bonus är kopplad till siffror som kommer från 
redovisningen, är sannolikheten högre att företaget väljer en metod som 
ger ett högt resultat eftersom detta ger högre bonus för de enskilda 
individerna.   

• Debt/equity hypothesis utgår från att företag som har en hög 
skuldsättningsgrad tenderar att välja en redovisningsmetod som 
genererar ett högt resultat eftersom främst ägare och långivare ska 
fokusera på det goda resultatet istället för att fokusera på den risk som 
företaget är utsatt för.  

• Political cost hypothesis utgår från de höga krav och intresse som 
företag är utsatta för från olika intressentgrupper. Det är mer troligt att 
stora och välkända företag väljer en redovisningsmetod som minskar 
resultatet eftersom kraven från de olika intressegrupperna därmed 
minskar. En hög löneförhöjning av ett företag med lågt resultat är 
svårare att motivera och att få ett företag att ta sitt sociala ansvar utan 
tillgängliga resurser är svårt. Ett lägre resultat innebär därmed ett lägre 
tryck från olika intressegrupper. 
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Redovisningen har bland annat syftet att tillgodose intressenternas 
informationsbehov för att minska transaktionskostnaderna. För koncerner, i 
synnerhet internationella sådana, blir avståndet mellan uppdragsgivarna i 
form av ägare och agenter i form av dotterföretagens ledning längre. Det 
finns flera agentrelationer i en koncern, mellan ägare och koncernledning 
och mellan koncernledning och dotterföretagets ledning. 

 
Figur 5 Illustration av avståndet mellan ägare, moderföretag och dotterföretag 

Kombinationen av att aktieägare i noterade bolag normalt endast har 
tillgång till den publicerade informationen och att koncerner inte behöver 
redovisa all informationen som kommer från dotterföretag separat gör att 
osäkerheten ökar och därmed agentkostnaderna. Även skillnader i olika sätt 
att redovisa ger upphov till ökade övervakningskostnader. Då syftena med 
redovisning ofta står i motsatsförhållande till varandra finns det behov av 
att reglera den finansiella informationen.  

3.3 Kontextuella faktorer och normgivande organ 

Många av de svenska koncernerna verkar på en internationell arena vilket 
kan medföra konsekvenser vid konsolideringen av dotterföretagen i 
koncernredovisningen. Detta beror på dels länderspecifika faktorer, se 
stycke 3.3.1, dels företagsspecifika faktorer, 3.3.2. Den företagsspecifika 
faktorn som har störst påverkan på redovisningen är vilken dotterföretagens 
funktionella valuta är vilket beror på bedömningen som görs enligt FAS 52.  

3.3.1 Länderspecifika faktorer 

I Fagerström (2002) kan sju olika länderspecifika faktorer urskiljas som 
påverkar koncernernas redovisning beroende på dotterföretagets lokala 
redovisning. Dessa faktorer är redovisningstradition, finansieringsform, 
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politiskt system, legalt system, normerande organ, skattesystem samt 
ekonomisk stabilitet och utveckling. 

 

Figur 6 Länderspecifika faktorer som påverkar den lokala redovisningen 

Redovisningstraditionen skiljer sig åt beroende på om redovisningen är 
anpassad efter aktieägare eller långivare och om den används som underlag 
för beskattning. Traditionellt indelas redovisningen i två huvudgrenar, 
anglosaxisk tradition där USA är en viktig utövare och kontinental tradition 
som har sitt ursprung i väst- och centraleuropa med Tyskland i spetsen. 
Svensk redovisning har traditionellt varit inspirerade av den senare. 

Finansieringsformen kan indelas i två ytterligheter. Den första vilar på 
antagandet att företagen finansieras till stor del av investerare med 
långfristiga lån och att marknaden för eget kapital är av mindre betydelse. 
Detta innebär att företagen är kreditfokuserade. Det andra antagandet är att 
företagen finansieras till stor del på en marknad för eget kapital och en 
mindre del består av långfristiga lån. Detta gör att företagen är mer 
fokuserade på de investerare som går in med aktiekapital.  

Politiskt system i form av en stabil eller instabil politisk struktur med en 
liten eller stor andel korruption och starka eller svaga rättigheter gentemot 
myndigheter och myndighetsutövande påverkar redovisningen.  

Legalt system i ett land kan vara inspirerat antingen från den romerska 
rätten där nedskrivna lagar utgör grunden eller från common law. Den 
senare innebär ett fokus på  vedertagen praxis där rättsutvecklingen utgår 
från avgjorda rättsfall och prejudikat. (www.nationmaster.com, 040518).  

Länderspecifika 
faktorer Legalt 

system 

Finansierings-
form 

Ekonomisk 
stabilitet 

Normerande 
organ 

Redovisnings-
tradition Politiskt 

system 

Skattesystem 



Teoretisk referensram 

 21

Normerande organ reglerar och styr utvecklingen av redovisningen. 
Normeringen kan ske antingen genom privata eller genom statliga 
organisationer. De normgivande organ som har störst påverkan både i 
Sverige och internationellt beskrivs i stycke 3.3.2 − 3.3.4.  

Skattesystemet och redovisningssystemet kan vara separata system eller 
system som är kopplade. När kopplingen finns ger skattesystemet 
konsekvenser för redovisningen.  

Ekonomisk stabilitet och utveckling i de specifika länderna har också 
betydelse för hur redovisningen utvecklas. 

Dessa sju faktorer påverkar hur redovisningen sker i landet vilket i sin tur 
påverkar koncernens dotterföretag som verkar i detta land. (Fagerström, 
2002) Dessutom finns det företagsspecifika faktorer varav valet av den 
funktionella valutan är den absolut viktigaste. Detta val görs med 
utgångspunkt i FAS 52. 

3.3.2 FASB och FAS 52 

Financial Accounting Standards Board är en amerikansk organisation som 
givit ut redovisningsrekommendationer sedan 1973 och organisationens 
syfte är att utifrån allmänhetens intresse förbättra och utveckla 
redovisningsrekommendationer, Financial Accounting Standards 
(www.fasb.org, 040323). FASB finansieras genom bidrag från frivilliga 
parter, till exempel redovisningsfirmor, näringsliv och olika individer 
(Nobes och Parker, 2000). FASB har varit normsättare för den amerikanska 
kontinenten vilket också fått genomslag i både internationella och andra 
nationella normgivande organ (Törnqvist, 1986). I FASB används inte 
uttrycket god redovisningssed utan rättvisande bild, true and fair view. 

Den företagsspecifika faktorn som har stor betydelse för hur omräkningen 
av utländska dotterföretag sker är den funktionella valutan. Enligt FAS 52, 
Foreign Currency Translation, ska ett företag vid val av omräkningsmetod 
använda den metod som baseras på dotterföretagets funktionella valuta 
(Beams, 1996). Den funktionella valutan är den valuta som används i den 
ekonomiska miljö som företaget verkar i (FAS 52 p 39). Att fastställa 
dotterföretagets funktionella valuta innebär en helhetsbedömning med 
utgångspunkt i ett antal indikatorer (Eriksson, 2002) och i FAS 52 punkt 42 
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finns de kriterier som ska ligga till grund för bedömning av vilken den 
funktionella valutan är. 

Indikator Lokal (utländsk) valuta är 
funktionell valuta 

Moderbolagets valuta är 
funktionell valuta 

Kassaflödet Är i lokal valuta och 
påverkar inte moderns 
kassaflöde. 

Påverkar moderns 
kassaflöde. 

Försäljningspris Påverkas av lokala faktorer 
och inte av förändringar i 
växelkursen. 

Påverkas av förändringar i 
växelkursen. 

Försäljningsmarknad Aktiv lokal marknad men 
även export till andra 
länder. 

Säljer främst till modern 
eller till en valuta som är 
densamma som moderns 
valuta. 

Kostnader Primärt i lokal valuta Primärt i moderns valuta 
Finansiering Finansieringen är främst lån 

upptagna i utländsk valuta 
eller självfinansierat av 
dottern. 

Finansieringen är främst 
från modern genom lån i 
moderns valuta. 

Transaktioner med andra Transaktionerna mellan 
dottern och modern är få. 

Transaktionerna mellan 
dottern och modern är 
många. 

Tabell 1 Sammanställning över faktorer som påverkar vilken valuta som är funktionell 

Det finns ingen rangordning mellan dessa indikatorer och bedömningen 
som görs är företagets subjektiva bedömning. För att ett företag ska få byta 
den funktionella valutan måste väsentliga förändringar ha skett i 
dotterföretagets ekonomiska miljö.  

I konsolideringen av koncernens bokslut ska enligt FASB omräkningen av 
dotterbolagets valuta delas upp i två steg. I steg ett omvandlas 
dotterbolagets lokala valuta till funktionell valuta, genom användning av 
den monetära metoden7. I steg två omvandlas den funktionella valutan till 
rapportvaluta med hjälp av dagskursmetoden, om inte funktionell valuta 
och rapportvaluta är densamma. Val av vilken valuta som är funktionell 
valuta ger effekter på redovisningen eftersom omräkningsdifferensen 
antingen läggs i resultaträkningen eller tas direkt mot eget kapital i 
balansräkningen samt får olika värden beroende på omräkningsmetod. När 

                                           
7 Motsvaras internationellt av Temporal Method 
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det gäller länder med hög inflation har FASB antagit en annan linje. I dessa 
fall ska koncernens rapportvaluta alltid betraktas som dotterföretagets 
funktionella valuta vilket innebär att endast steg ett genomförs. (Eriksson, 
2002) 

3.3.3 IASB och IAS 21 och 29 

The International Accounting Standards Board är en privat icke-
vinstdrivande internationell organisation med huvudkontor i London. 
Organisationen är en ombildning av International Accounting Standards 
Committee (IASC) som grundades 1973 genom ett samarbete mellan 10 
olika länder. IASC omorganiserades 2001 och blev IASB. (www.iasb.org, 
040323) Organisationens mål är att skapa internationellt gångbara 
redovisningsrekommendationer och att förbättra och harmonisera de 
rekommendationer som finns. (Scott, 1997) 

År 1985 trädde IAS 21 i kraft under namnet ”Accounting for the Effects of 
Change in Foreign Exchange Rates” och en reviderad upplaga började gälla 
från och med 1995. (Eriksson, 2002) I IAS 21 behandlas omräkningen av 
utländska dotterföretag. 

Vid en jämförelse mellan IAS 21 och FAS 52 nämner IAS 21 inte 
begreppet funktionell valuta utan istället används begreppen självständigt 
och integrerat dotterbolag. Vid bedömning om ett dotterbolag är 
självständigt eller integrerat ska en helhetsbedömning göras. Om ett bolag 
inte klassas som självständigt är det med automatik integrerat. I IAS 21 
punkt 26 finns det ett antal faktorer som tyder på att ett utländskt 
dotterbolag är självständigt. Dessa faktorer överrensstämmer i allt 
väsentligt med kategoriseringen av funktionell valuta enligt FAS 52. Ett 
självständigt dotterbolag omräknas med hjälp av dagskursmetoden och ett 
integrerat dotterbolag omräknas med hjälp av temporalmetoden. En 
ytterliggare skillnad mellan bägge rekommendationerna är när 
dotterföretaget verkar i ett land med hög inflation. Om dotterbolaget anses 
som självständigt skall omräkningen baseras på en inflationsjusterad 
resultat- och balansräkning som sedan omräknas med hjälp av 
dagskursmetoden. (Eriksson, 2002) IASB behandlar inflationsjusteringen i 
IAS 29. 
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3.3.4 Svenska rekommendationer 

Lagstiftningen inom redovisningen består idag mest av ramlagar och 
begreppet god redovisningssed är en av grundpelarna. I Bokföringslagen 
4:2 och Årsredovisningslagen 2:2 uppges att bokföringen och 
årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed. Definitionen 
av god redovisningssed är ”en faktiskt förekommande praxis hos en 
kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (SOU 1973:57, s94). 
Meningarna går isär om praxis ska ha störst vikt vid bestämmandet av god 
redovisningssed eller om de normgivande organens uttalanden ska avgöra 
och utvecklingen går mot att rekommendationerna spelar en allt större roll. 
För noterade bolag gäller att de enligt noteringsavtalet måste följa 
Redovisningsrådets rekommendationer.  

Utöver begreppet god redovisningssed finns det ytterliggare några 
redovisningsprinciper som har betydelse för redovisningens utformning. En 
av dessa principer är väsentlighetsprincipen som innebär att poster som inte 
är av väsentlig betydelse inte behöver behandlas såsom 
rekommendationerna föreskriver (Thomasson et al, 2000). Detta beror på 
att det är möjligt att göra en avvägning mellan kostnaden att producera 
informationen och nyttan som informationen ger för läsaren (Fagerström, 
2002). När det gäller väsentligheten bör man skilja på den interna och den 
externa väsentligheten. För en utomstående läsare såsom en aktieägare kan 
informationsvärdet vara mindre än den interna nyttan för företaget att ha 
tillgång till informationen för styrning av organisationen. (Merchant och 
Van der Stede, 2003) 

Försiktighetsprincipen har en stark svensk tradition inom svensk 
redovisning och innebär att företag värderar sina tillgångar med försiktighet 
och sina skulder högt (Thomasson et al, 2000). Vidare ska intäkter vara 
tämligen säkra innan företaget ska bokföra dem som intäkter (Anthony et al, 
1999). Denna princip kallas för realisationsprincipen. En annan viktig 
princip är kongruensprincipen som innebär att alla företagets 
förmögenhetsändringar ska redovisas över resultaträkningen förutom 
ägaruttag och ägarinsättningar (Eriksson, 2002). 

Konsekvensprincipen är en annan redovisningsprincip som innebär att när 
koncernen valt redovisningsmetod ska denna metod användas tills det finns 
övervägande skäl till att byta (Anthony et al, 1999). Denna princip finns för 
att de olika intressentgrupperna ska kunna dra rätt slutsatser och kunna 
jämföra från period till period. Monetärprincipen innebär att redovisningen 
ska utryckas i aktuell penningenhet (Thomasson et al, 2000). 
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3.3.4.1 FARs rekommendationer 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) grundades 1923 och är en 
intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 
kvalificerade specialister inom revisionsbranschen (www.far.se, 040324). 
På 1940-talet började FAR och Näringslivets Börskommitté (NBK) att ge 
ut rekommendationer inom redovisningsområdet (Thomasson, 2000). 

FAR presenterade 1984 ett utkast i tidningen Balans om hur företag ska 
hantera omräkningen av utländska dotterbolag i koncernbokslutet. Utkastet 
fick namnet “Omräkning av utländska dotterföretags redovisningar för 
intagande i koncernredovisningen”. Syftet med utkastet var att få 
överrensstämmelse mellan svensk och internationell praxis och det bygger 
på IASBs anvisningar i IAS 21 med vissa inslag från FAS 52. Liksom 
IASB har FAR gjort en uppdelning i självständiga och integrerade 
dotterbolag. Kriterierna för indelningen är i all väsentlighet lik med IASBs 
kriterier. (Törnqvist, 1986)  

När det gäller dotterbolag i länder med hög inflation gav FAR företagen 
flera alternativ att välja mellan. Det första alternativet var att använda den 
monetära metoden, andra alternativet att använda temporalmetoden och det 
sista alternativet att använda dagskursmetoden på en inflationsjusterad 
redovisning. (Eriksson, 2002) 

3.3.4.2 Redovisningsrådet och RR 8 

Redovisningsrådet bildades 1989 och är en förening som verkar för att 
främja utvecklingen av god redovisningssed. De utfärdar 
rekommendationer och vill verka för informationsspridning inom 
redovisningsområdet. (FARs samlingsvolym, 2002)  

Redovisningsrådets rekommendation nummer 8, ”Redovisning av effekter 
av ändrade valutakurser”, började gälla 1 januari 1999. Skillnader mellan 
Redovisningsrådets rekommendation och FAR: s tidigare utkast från 1984 
är endast marginella (Eriksson, 2002) Detta innebär att likheterna mellan 
IAS 21 och RR 8 är stora. Inflationsredovisningen i IAS 29 har ingen 
motsvarande svensk rekommendation. Regleringarna har tillkommit utifrån 
de problem som uppstår för internationella koncerner på grund av 
fluktuerande valutakurser. 



Teoretisk referensram 

 26

3.4 Valuta och valutakursförändringar 

Valutan är det betalningsmedel som används i ett land och valutakursen, 
eller växelkursen, avser priset på denna valuta uttryckt i termer av en annan 
valuta (www.ne.se, 040324). Sverige har, liksom många andra länder, en 
flytande växelkurs vilket innebär att den bland annat förändras på grund av 
utbud och efterfrågan på valutamarkanden. Att i sin tur utbudet och 
efterfrågan varierar beror till exempel på att ländernas inflationstakt skiljer 
sig från varandra. (Scott, 1997) En högre inflation gör att landets 
konkurrenskraft minskar, exporten går ner och därmed också efterfrågan på 
valutan. Valutan deprecieras gentemot andra valutor vilket innebär att en 
enhet av den inflationsdrabbade valutan blir mindre värd än tidigare. Detta 
resonemang har sin grund i köpkraftsparitetsteoremet. En annan faktor som 
påverkar utbud och efterfrågan på valutamarknaden är ränteskillnader 
mellan länder. Ränteskillnadernas effekter förklaras av 
ränteparitetsteoremet. (Lipsey, 1999)  

3.4.1 Köpkraftsparitetsteoremet 

Enligt köpkraftsparitetsteoremet har en valuta samma köpkraft när den 
används i hemlandet som om den växlas till utländsk valuta och används i 
det utländska landet. Ett annat sätt att se på teorin är att priset på en 
identisk varukorg ska vara samma i två länder när priset är utryckt i samma 
valuta. (Lipsey, 1999) Valutakurserna styrs av marknadskrafterna som 
justerar dem för att köpkraften ska hållas konstant i olika länder så att priset 
på varukorgen är densamma utryckt i samma valuta. Detta innebär att 
valutakurserna rör sig för att kompensera för skillnader i inflationstakt. 
Valutan i ett land som har högre inflationstakt än omvärlden kommer att 
deprecieras. (Scott, 1997) En av de inflationsjusteringsmodeller som finns 
justerar för just förändrad köpkraft, se stycke 3.5.3. 

3.4.2 Ränteparitetsteoremet 

Denna teori bygger på att flödet av kapital mellan olika länder beror på 
respektive lands ränta. Teorin förutsätter att kapitalmarknaderna är helt 
effektiva, vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten. När 
inflationstakten är hög kommer räntan att stiga eftersom investerarna 
kräver samma reella ränta. Detta betyder att kapital kommer att flöda in till 
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det land som har högre ränta och därmed ökar efterfrågan på dess valuta. 
Valutan apprecieras. Om räntan varierar mellan länderna i världen kommer 
en justering ske för att jämna ut räntan tills räntenivåerna är lika (Scott, 
1997). Detta gäller för en inflation som kommer från en högkonjunktur. 
Om förhållandet istället är så att inflationen beror på osäkerhetsfaktorer, 
kan effekten bli den omvända eftersom investerare inte kommer att våga 
investera i detta land och efterfrågan på valutan minskar istället. (Lipsey, 
1999) 

3.4.3 Valutaförändringar 

När Bretton-Woodssystemet8 övergavs i början av 1970-talet resulterade 
detta i att växelkursen började svänga mellan olika länder. Under endast 
några år kunde svängningar mellan två växelkurser på uppemot 30 − 40% 
uppstå. Valutaförändringarna som uppstår delas upp i två olika klasser 
beroende på hur valutan förändras gentemot andra länders valutor, dels hur 
växelkursen fluktuerar kring en jämviktskurs och dels den trendmässiga 
och ihållande värxelkursförändringen. (Arwidi, 1989) Bilden nedan 
illustrerar förhållandet mellan olika typer av valutakurser. 

 

Figur 7 Valutakursutvecklingen mellan dotterbolagets valuta och moderbolagets valuta 

                                           
8 Internationellt valutasystem som byggde på fasta växelkurser (www.ne.se, 040422) 
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Kurva a) visar en valuta som fluktuerar kring jämförelsekursen men vars 
upp- och nedgångar i det långa loppet tar ut varandra. Kurva b) 
representerar en växelkurs som trendmässigt apprecieras gentemot 
jämförelselandets valuta och kurva c) representerar följaktligen en valuta 
som trendmässigt deprecieras.  

Vid konsolidering av dotterbolag i andra länder än moderbolagets 
verksamhetsland uppstår en omräkningsdifferens till följd av valutans 
svängningar. När valutan fluktuerar kring jämviktskursen uppstår positiva 
och negativa omräkningsdifferenser växelvis vilket på lång sikt gör att 
dessa tar ut varandra. I detta fallet anser Arwidi (1989) att det är rätt att 
använda en omräkningsmetod som ger minst påverkan på koncernens 
resultat och därmed är dagskursmetoden, se stycke 3.7.2, den rätta att 
använda då omräkningsdifferenserna förs direkt mot balansräkningen.  

När valutakursen utvecklas trendmässigt fluktuerar den inte kring ett 
jämviktsläge utan valutadifferenserna ackumuleras, antingen genom en 
trendmässig appreciering eller en trendmässig depreciering gentemot 
jämförelsevalutan. Detta betyder att koncernen varje år skapar en positiv 
eller negativ omräkningsdifferens som blir bestående. Enligt Arwidi (1989) 
är det viktigt att denna differens inte göms undan i balansräkningen utan 
redovisas i resultatet vilket ger ett argument för att den monetära metoden, 
se stycke 3.7.3, ska användas. 

3.4.3.1 Effekter av kursval 

Världens valutor köps och säljs på den internationella valutamarknaden där 
priset på de olika valutorna sätts genom en interaktion mellan köpare och 
säljare. Företag som verkar på den internationella marknaden är normalt 
aktiva på valutamarknaden eftersom de bland annat måste växla valutor för 
att kunna exportera och importera. (www.e-trade.com, 04-04-16) Den kurs 
som används vid valutaaffärer med utlandet kallas för avistakurs och 
varierar beroende på om det är köp- eller säljkurs som används. Säljkursen 
är den kurs som de svenska aktörerna säljer valutor för medan köpkursen är 
den kurs som de köper valutor för. (www.seb.se) 

Varken RR8 eller IAS 21 och 29 reglerar vilken kurs som ska användas och 
eftersom köp- och säljkursen är olika kan val av kurs få stora effekter. Om 
ett företag vid omräkning av sitt dotterbolag i till exempel Turkiet använder 
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sig av köpkurs istället för säljkurs innebär detta att alla värden blir ca 10 
procent lägre 9 (www.forex.se, 040416). Köp- och säljkurserna varierar över 
dagen och på mycket kort tid kan skillnaden mellan högsta köp- och lägsta 
säljkurs förändras vilket kan ge stora skillnader för de omräknade värdena 
(www.e–trade.com, 04-04-16).  

Andra alternativ till kurs som kan användas är dagens genomsnittliga köp- 
eller säljkurs eller genomsnittskursen av köp- och säljnoteringar vid 
balansdagens slut som till exempel Handelsbanken använder för att värdera 
sina utländska tillgångar och skulder. (Årsredovisning 2003) Då 
växelkursförändringarna är kraftiga, såsom vid hög inflation i ett land, blir 
effekterna av omräkningsmetoden större än under normalförhållanden och 
kan även svänga en koncerns resultat i motsatt riktning (Arwidi, 1989). Att 
bedömningen av om landet är höginflatoriskt utförs riktigt, valet av 
omräkningsmetod görs på ett korrekt sätt och att genomsynligheten i 
koncernredovisningen är god är viktigt för att läsaren korrekt ska kunna 
använda informationen. 

3.5 Redovisningsmodeller vid inflation 

Det mest komplicerade fallet vid omräkning av utlandsverksamheters 
bokslut är när hög inflation råder i det land där verksamheten bedrivs 
(Arwidi, 1989). Enligt Whittington et al (1987) får hög inflation effekten på 
historiska anskaffningsvärden att avskrivningarna underskattas jämfört med 
andra kostnader och att räntekostnaderna överskattas på grund av att 
kapitalets erosion inte tas i beräknande. Även värdet på de kontanter som 
företaget håller eroderas. Eftersom dessa effekter verkar åt olika håll, 
kommer resultatet att antingen vara över- eller underskattat när företaget 
verkar i ett land med hög inflation. (ibid)  

Enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 8 är det en 
bedömningsfråga om ett land har hög inflation eller ej. De pekar på ett 
antal faktorer som kan indikera att landet har hög inflation: 

• Befolkningen har sin förmögenhet placerad i icke-monetära tillgångar. 

                                           
9 Köpkursen den 16 april 2004 var 0,5428 SEK och säljkursen vid samma tidpunkt 
0,6119 SEK. 
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• Pengar erhållna i lokal valuta investeras omedelbart. 

• Utländsk valuta betraktas som mer stabil och lokala priser kan vara 
fastställda i utländsk valuta. 

• Vid kreditköp och försäljning är priserna satta för att kompensera för 
köpkraftsförlust även om kredittiden är kort. 

• Räntor, löner och priser är kopplade till ett prisindex. 

• Den sammanlagda inflationen under en treårsperiod närmar sig 100%. 

Dessa faktorer stämmer i sak överens med både IAS 29 och FAS 52. För att 
definiera om ett land har hög inflation under endast ett år, kan procenttalet 
25 % användas då detta ackumulerat under tre år närmar sig 100%. 
(Eriksson, 2002) 

Historisk anskaffningskostnad är det vanligaste sättet i Sverige för att 
värdera tillgångar och skulder. Resultatet definieras därmed som 
förändringen i nettotillgångarna, tillgångarna minus skulderna, exkluderat 
ägartransaktioner. Denna metod kallas i den internationella litteraturen för 
Historical Cost Accounting. För att korrigera för inflationens effekter på 
redovisningen finns det tre andra metoder för att redovisa tillgångar och 
skulder; köpkraftskorrigerade historiska anskaffningsvärden (Current 
Purchasing Power), återanskaffningsvärden (Current Cost) och 
nettoförsäljningsvärden (Net Exit Price). (jmfr Kam 1990, Deegan 2000 
och Whittington 1983)  

3.5.1 Förutsättningar för räkneexempel10 

För att åskådliggöra skillnaderna mellan inflationsjusteringsmodeller och 
den följande valutaomräkningen kommer det i det följande att 
exemplifieras med ett grundexempel. Detta grundexempel behandlar ett 
företag som är verksamt i ett land med hög inflation, de har under det 
senaste året haft en inflationsnivå på 50%. Detta företag är helägt av ett 
moderföretag som har sin verksamhet i ett annat land där inflationen är 

                                           
10 Se bilaga 2 
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avsevärt lägre, 10%. Exemplet är avsevärt förenklat för att ge läsaren en 
möjlighet att följa resonemangen. Balansräkningen för dotterbolaget den 1 
januari år 0 såg ut enligt följande, alla belopp är i utländsk valuta (uv): 

Balansräkning 1 jan år 0  

AT 30000 Aktiekapital 80000
Lager (40 st) 40000 Skulder  20000
Kassa 30000  
 100000  100000

Balansräkningens fördelning mellan anläggningstillgångar, 
omsättningstillgångar och monetära tillgångar beror på att företag som 
verkar i ett land där inflationen är hög ofta försöker att hålla nere de 
monetära tillgångarna. Fördelningen mellan skulder och eget kapital beror 
på att vanliga förutsättningar i höginflationsländer är att de reala 
räntenivåerna på grund av högre risk och osäkerhet ofta är höga jämfört 
med länder som har mer moderat inflation. Därmed finns det också 
incitament till att vara försiktig med upplåningen. (Arwidi, 1989) 

Under året har två typer av transaktioner ägt rum, inköp och försäljning. 
Inköpen består av 40 stycken enheter som köpts löpande under året för 
1200 enheter utländsk valuta, uv. Försäljning har skett av lika många 
enheter, 40 stycken, till ett pris på 2000 uv. Även försäljningen har skett 
löpande under året. I grundexemplet har det antagits att ingen skatt behöver 
betalas och att lånet löper räntefritt samt att anläggningstillgångarna skrivs 
av på 10 år. 

3.5.2 Historiska anskaffningsvärden11 

Grunden i den historiska anskaffningsvärderingen är att tillgångar och 
skulder värderas i redovisningen till det belopp som de anskaffades för. 
Detta betyder att till exempel en fastighet som inköptes för tio år sedan för 
1 miljon kronor kommer att tas upp till just 1 miljon kronor minus 
avskrivningarna även i år oberoende av hur köpkraftens utveckling sett ut. 
Denna metod är mycket vanlig bland annat eftersom den är enkel att 
använda och i tider där inflationen ligger på en låg nivå utgör historiska 
anskaffningskostnader en tillräckligt bra approximation för tillgångarnas 
och skuldernas värden. Enligt Redovisningsrådet, IASB och FASB ska de 

                                           
11 Se bilaga 2 
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allra flesta tillgångar och skulder redovisas enligt historisk 
anskaffningskostnad. 

När historiska anskaffningskostnader används som värderingsgrund, får 
resultat- och balansräkning följande utseende: 

Resultaträkning för år 0 Balansräkning för 31 dec år 0  
Försäljning 80000  AT 30000 Aktiekapital 80000
KSV -40000  Ack avskrivn -3000 Årets vinst 37000
Rörelseresultat 40000  Lager 48000 Skulder 20000
Avskrivningar -3000  Kassa 62000  
Nettoresultat 37000   137000  137000

Historiska anskaffningskostnader är den värderingsmetod som används 
traditionellt i Sverige och som också i de flesta fall rekommenderas av 
Redovisningsrådet.  

Enligt Kam (1990) finns det att antal punkter som försvarar användandet av 
historiska återanskaffningsvärden. 

1. Historiska anskaffningsvärden är relevant underlag för ekonomiskt 
beslutsfattande. För att kunna besluta om framtiden måste man kunna 
utvärdera historien och därför ska historiska anskaffningskostnader 
användas. Dessutom används den i många olika kontexter till exempel 
för beräkning av beskattningsbar inkomst och löpande räkningskontrakt. 

2. Historiska anskaffningsvärden baseras på verkliga värden och inte på 
transaktioner som antas inträffa. De används som bevis på hur effektivt 
företagsledningen utfört sitt arbete. 

3. Historiskt har finansiell information baserad på historiska 
anskaffningsvärden visat sig användbar. Om metoden inte var 
användbar skulle den ha bytts ut.  

4. Det resultatbegrepp som är lättast att förstå för läsaren är skillnaden 
mellan försäljningspris och historisk anskaffningskostnad. 

5. Historiska anskaffningskostnader är svårare att manipulera internt i den 
redovisande enheten än återanskaffningsvärden och 
nettoförsäljningsvärden. 
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Kam (1990) har också sammanställt kritiken mot redovisning baserad på 
historiska anskaffningsvärden. 

1. Redovisningens primära roll är att tillgodose användarnas behov. Detta 
behov är främst att få information om framtiden vilket inte tillgodoses 
av historiska anskaffningsvärden. 

2. Redovisningen ska ge beslutsfattarna information om till exempel hur 
stor utdelning som kan göras. Eftersom historiska anskaffningsvärden 
överskattar intäkterna när priserna går upp kan detta leda till att 
utdelningen blir för stor och därmed urholkas kapitalet. 

3. Det är tillgångarnas värde när de används i verksamheten som är 
intressant, inte vad de anskaffats för. 

Vid en låg inflation har denna värderingsmetod ansetts vara tillräckligt god 
av de normgivande organen Redovisningsrådet, IASB och FASB. Vid hög 
inflation har det utarbetats tre andra metoder för att justera för inflationens 
effekter på redovisningen, köpkraftskorrigerade anskaffningsvärden, 
återanskaffningsvärden samt nettoförsäljningsvärden. 

3.5.3 Köpkraftskorrigerade anskaffningsvärden12 

Metoden hanterar inflationen som en minskning i valutans värde och 
bygger på tanken att när olika tillgångars värden ska läggas samman måste 
dessa vara uttryckta i samma enhet. Tillgångar anskaffade vid olika 
tidpunkter är uttryckta i kronor men dessa kronor representerar inte samma 
köpkraft. Därför används ett prisindex för att korrigera för den förändrade 
köpkraften. Metoden korrigerar inte tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden utan endast den måttenhet som de är uttryckta i. (Whittington, 1983) 

I grundexemplet har den allmänna prisnivån stigit i det land där 
dotterföretaget verkar, från 100 den 1 januari till 150 den sista december. 
Detta betyder att inflationen varit 50% och årets genomsnittliga prisökning 
125. Inflationen har antagits vara konstant under perioden. 
Resultaträkningen ska spegla de transaktioner som hänt under året och 
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beräknas därmed till genomsnittlig köpkraft. Detta innebär att försäljningen 
som skett löpande under året inte justeras alls men att kostnaden för de 
sålda varorna som låg i lager i början av året justeras med 125/100. Även 
avskrivningarna omräknas med det genomsnittliga indexet för året, 125/100, 
och ökar därmed med 750. Den orealiserade prisvinsten på -16900 består 
av skillnaden mellan det uppjusterade värdet på anläggningstillgången och 
lagrets ingående och utgående värde samt uppskrivningen av det egna 
kapitalet.  

Köpkraftskorr. RR  Köpkraftskorrigerad BR  
Försäljning 80000  AT  27000 AK 80000
KSV -50000  AT uppskrivn 12750 Uppskrivn EK 40000
Rörelseresultat 30000  Lager 48000 Årets vinst 6850
Avskrivningar -3750  Lager uppskrivn -400 Köpkraftsförlust 2500
Köpkraftsdiff -2500  Kassa 62000 Skulder 20000
Oreal. prisdiff -16900   149350  149350
Nettoresultat 6850      

Anläggningstillgångens bruttovärde var i början av året 30000 och det 
uppjusterade bruttovärdet vid slutet av året är 45000. I balansräkningen 
värderas anläggningstillgången till justerat bruttovärde minus de extra 
avskrivningarna på 1500 och resultaträkningens avskrivning på 3750. 
Lagret värderas i balansräkningen till uppskrivet värde justerat för den 
ökade kostnaden för sålda varor. Då kassan och skulderna är monetära, 
justeras inte dessa värden. Aktiekapitalet ska, enligt IAS 29, omräknas till 
den på balansdagen gällande värdeenheten. Därmed har det egna kapitalet 
skrivits upp med 40000 vilket innebär att också resultatet blir lägre.  

Köpkraftsförlusten kommer från det faktum att de monetära tillgångarna är 
större än de monetära skulderna. Förlusten beräknas på följande sätt och 
inkluderas i resultatet: 

Beräkning av genomsnittlig köpkraftsdifferens   
  Historisk kostnad Köpkraftskorrigerad
IB Monetära nettotillgångar 10000 12500
Försäljning  80000 80000
Inköp varulager  -48000 -48000
UB Monetära nettotillgångar 42000 44500
Köpkraftdifferens   -2500

I detta förenklade fall härrör köpkraftsförlusten enbart från det faktum att 
de ingående monetära nettotillgångarna är positiva. Hade istället företaget 
haft mer monetära skulder än tillgångar skulle en köpkraftsvinst ha uppstått. 
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I litteraturen (jmfr Kam 1990, Deegan 2000, Whittington 1983) finns några 
faktorer som pekar på att köpkraftsjusterade värden borde användas. 
Fördelarna med metoden är tätt sammanlänkade med historiska 
anskaffningsvärden då tillgångarnas värdering utgår från dessa värden. 

1. Det är logiskt att tänka sig att tillgångar köpta vid olika tillfällen ska 
kunna adderas för att ge ett informationsvärde för läsaren. 

2. Eftersom pengar också är en vara utsätts de för förändringar i tillgång 
och efterfrågan. Därför förändras också värdet på pengarna vilket 
betyder att måttstocken som används inte är konstant. Därför måste 
värdena köpkraftsjusteras. 

3. Informationen som behövs för att korrigera för köpkraftsförlust är 
relativt lättillgängliga. 

Metoden har också fått mycket kritik från olika håll. 

1. Det är lätt för läsaren att sammanblanda köpkraftsjusterade värden med 
verkliga värden. Eftersom människor inte är vana att tänka i 
köpkraftsjusterade siffror kan detta leda till förvirring och 
missuppfattningar när det gäller det redovisade resultatet. 

2. Initialkostnaderna för att implementera ett köpkraftskorrigeringssystem 
är höga. Den fortsatta användningen av systemet kostar dock lite. 

3. När de historiska anskaffningsvärden justeras med ett prisindex, tas det 
bara hänsyn till inflationen och inte till förändringar av 
marknadspriserna såsom när en justering enligt återanskaffningsvärde 
eller försäljningsvärde görs. Vid en justering med prisindex, blir också 
avskrivningarna på tillgångarna högre vilket leder till ett lägre redovisat 
resultat. (Whittington et al, 1997) 

Trots den kritik som modellen fått utstå är det denna typ av 
inflationsjustering som rekommenderas av International Accounting 
Standard Board och köpkraftsjusteringen är också den metod som är mest 
använd internationellt. 



Teoretisk referensram 

 36

3.5.4 Återanskaffningsvärden13 

Utgångspunkten för redovisning enligt återanskaffningsvärden är att ett 
företag som verkar i en miljö där prisnivån ökar sparar pengar på att 
anskaffa en tillgång vid en tidigare tidpunkt. Skulder bör därmed av samma 
skäl betalas vid en så sen tidpunkt som möjligt. Redovisningen går till så 
att tillgångar värderas enligt återanskaffningsvärdet, vilket innebär att det 
redovisade resultatet representerar både realiserade och orealiserade 
intäkter (Deegan, 2000). Detta innebär till exempel att en fastighet vars 
återanskaffningsvärde ökar under året kommer att tas upp i 
balansräkningen till det pris som det skulle kosta att köpa samma fastighet 
igen vid årets slut. Skillnaden mellan fastighetens ingående värde minus 
avskrivningar och det utgående värdet minus avskrivningar är en 
orealiserad värdeökning som tas upp som en intäkt i resultaträkningen. När 
sedan fastigheten säljs kommer denna orealiserade värdeökning att istället 
bli en realiserad värdeökning vilket endast innebär en omflyttning mellan 
ett intäktskonto och ett kassakonto. Avskrivningarna på värdeökningen 
påverkar också föregående perioder vilket innebär att det redovisade 
resultatet justeras i efterhand. (Kam, 1990) 

I grundexemplet antas återanskaffningsvärdet för anläggningstillgången 
vara 45000 uv. Denna tillgång har alltså följt den allmänna 
prisutvecklingen. Återanskaffningsvärdet för lagret antas den 31 december 
vara 1400 uv per styck. När dessa värden används får resultat och 
balansräkningar följande utseende: 

Återanskaffningsvärde RR  Återanskaffningsvärdesbaserad BR 31 dec 
Försäljning 80000  AT 45000 AK 80000
KSV (Ø värde) -52000  Ack avskr -4500 Årets resultat 58500
Rörelseresultat 28000  Lager 56000 Skulder 20000
Avskrivningar (Ø värde) -3750  Kassa 62000  
Real.värdeförändr. lager 12000   158500  158500
Real. värdeförändr. AT 750    
Res. e real. värdeförändr. 37000    
Oreal värdeförändr. lager 8000    
Oreal. värdeförändr. AT 13500    
Nettoresultat 58500    

                                           
13 Se bilaga 4 
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Kostnaden för sålda varor har beräknats utifrån vad det skulle ha kostat i 
genomsnitt att återanskaffa dem under året, alltså (1200+1400)/2 uv per 
styck. Avskrivningarna i resultaträkningen har beräknats med hänsyn till 
den underliggande tillgångens genomsnittliga återanskaffningsvärde. 
Lagrets realiserade värdeförändring är skillnaden mellan det genomsnittliga 
återanskaffningsvärdet och det historiska anskaffningsvärdet. Denna 
beräkning har gjorts även för anläggningstillgången. Summan av 
avskrivningarna och den realiserade värdeförändringen i resultaträkningen 
är densamma som de ackumulerade avskrivningarna i balansräkningen. 
Den orealiserade värdeförändringen av lagret är värdeökningen på de 40 
enheter som anskaffats till historisk kostnad under året men som ännu inte 
sålts. Den orealiserade värdeökningen på anläggningstillgången består av 
den del av värdeökningen som ännu inte skrivits av. 

Trots att metoden innebär ett byte av tidpunkten för när intäkter realiseras 
anser anhängarna av metoden ändå att följande fördelar finns (ibid): 

1. Orealiserade värdeökningar representerar ett verkligt ekonomiskt 
fenomen som uppkommit under perioden och som därför ska erkännas 
under perioden. Resultatet ska baseras på det som skett, inte på de 
intentioner som företagsledningen har för framtiden. 

2. Jämförbarheten mellan olika enheter blir bättre eftersom en enhet med 
gamla tillgångar inte redovisar ett bättre resultat än ett företag med nya 
tillgångar. 

3. Resultatet som framkommer när metoden används är en indikation på 
företagets långsiktiga ekonomiska bidrag och att produktionsprocessen 
är effektiv. När avkastningen på kapitalet är högre än den avkastning 
som kapitalet kunnat få på en annan investering är produktionen effektiv. 
Detta betyder att kapitalförstörande verksamheter lättare kommer att 
urskiljas. 

Kritikerna av metoden kommer från både anhängare av historiska 
anskaffningsvärden och från anhängare av nettoförsäljningsvärden (ibid): 

1. För en anläggningstillgång som ska användas i verksamheten och 
generera pengar är det ointressant hur dess marknadspris fluktuerar. 
Risken finns att den orealiserade vinsten aldrig realiseras och därmed 
resulterar i en framtida förlust. 



Teoretisk referensram 

 38

2. Återanskaffningsvärdet är inte ett objektivt värde. 
Återanskaffningsvärdet kan vara svårt att ta fram och även om det finns 
en fungerande marknad för den aktuella typen av tillgång måste det 
ändå göras en subjektiv bedömning av tillgångens fördelar och 
nackdelar jämfört med en liknande tillgång. 

3. De nya tillgångarna som ersätter de gamla kan komma att vara mer 
tekniskt avancerade och de gamla tillgångarnas återanskaffningsvärde 
representerar då inte anskaffningsvärdet på de nya tillgångarna. 

3.5.5 Nettoförsäljningsvärde14 

Modellen associeras med namn som Raymond Chambers och Robert 
Sterling och bygger på föreställningen att företagets överlevnad beror på 
dess möjlighet att anpassa sig till förändrade omständigheter. För att 
anpassning ska kunna ske måste företaget ha tillgång till kontanter och 
därför ska redovisningen visa på förhållandet mellan tillgångarna, 
skulderna och det egna kapitalet i de kontanter som kan lösgöras vid en viss 
tidpunkt. Tidpunkten för detta visar på företagets omedelbara förmåga att 
anpassa sig. Därför sker värderingen till marknadsvärde, det vill säga 
försäljningspris vilket innebär att nettoresultatet innehåller orealiserade 
värdeförändringar. 

För grundexemplet har det antagits att anläggningstillgången kan säljas för 
40000 uv i slutet av året. Enheterna i lagret har vid årets slut ett 
försäljningspris på 2200 per styck. Grundexemplets balans- och resultat-
räkning får följande utseende när värdering sker till nettoförsäljningspris: 

Nettoförsäljningsvärde RR  Nettoförsäljningsvärde BR  
Försäljning 80000  AT 40000 AK 80000
Inköp -48000  Lager 48000 Årets resultat 50000
Rörelseresultat 32000  Kassa 62000 Skulder 20000
Värdeförändr. lager 8000   150000  150000
Värdeförändr. AT 10000    
Nettoresultat 50000    

Inköpen värderas till den historiska anskaffningskostnaden för de enheter 
som köpts in under året, alltså inte de enheter som sålts. Värdeförändringen 

                                           
14 Se bilaga 5 
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av lagret är skillnaden mellan försäljningsvärdet på balansdagen och 
försäljningsvärdet den 1 januari. Anläggningstillgångens värdeförändring 
beräknas på samma sätt.  

Nettoförsäljningsvärde som metod för att värdera tillgångar och skulder har 
vissa fördelar. Sterling och Chambers försvarar sin metod med följande (i 
Kam, 1990): 

1. Metoden att använda försäljningspris är bättre eftersom detta ger mer 
användbar information. Detta beror på att den är mer pålitlig, relevant 
och rätt tidsmässigt.  

2. Styrkan med metoden är att alla poster värderas vid samma tidpunkt och 
att resultaträkningen visar på nettotillgångarnas förändrade köpkraft. 

Även denna metod har fått en hel del kritik från olika håll (ibid): 

1. Försäljningspriset är bara intressant om bolaget är tänkt att likvideras 
och kan även vara svåruppskattat om tillgången inte handlas på en 
effektiv marknad. 

2. Metoden innebär en förändrad syn på när intäkter uppkommer eftersom 
de skulle redovisas då tillgången anskaffas och inte när den avyttras 
(Deegan, 2000). 

3. Försäljningspriset visar inte på tillgångens verkliga värde såsom värdet 
av dess användning. En tillgång som ett företag väljer att behålla måste 
vara mer värd än sitt försäljningspris eftersom den annars skulle ha sålts. 
En tillgång som har ett försäljningspris på noll eftersom inget annat 
företag kan använda den kan ändå generera kassaflöden till företaget.  

4. Tillgångarna sålda var för sig kan ha ett lägre värde än tillgångar som 
säljs som ett kollektiv. Immateriella tillgångar, såsom goodwill, kan inte 
finnas i denna metod eftersom dessa inte kan säljas separat.   

3.5.6 Jämförelse med IAS 29 

Den internationella rekommendation som behandlar redovisning av 
verksamheter i höginflationsländer är IAS 29 och kommer att gälla svenska 
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börsnoterade koncerner från första kvartalet 2005. Där anges att ett företag 
som rapporterar i ett höginflationslands valuta ska, oberoende av hur 
tillgångarna är värderade, uttryckas i den på balansdagen gällande 
värdeenheten. Detta innebär att alla poster ska omräknas med det allmänna 
prisindex som råder för anskaffningstidpunkten eller 
omvärderingstidpunkten och vinst eller förlust på de monetära 
nettotillgångarna och skulderna ska redovisas separat i resultaträkningen 
och därmed inkluderas i nettoresultatet. Denna metod stämmer överens 
med den ovan diskuterade köpkraftsjusteringen. 

Enligt IAS 29 får rapporter som baseras på återanskaffningsvärden 
användas. De poster som värderas enligt återanskaffningsvärdet ska inte 
inflationsjusteras eftersom de redan uttrycks i på balansdagen gällande 
värdeenheten. Övriga poster ska dock justeras enligt köpkraftsförändringen 
vilket innebär att olika värderingsmetoder används för olika poster. För 
resultaträkningar som är baserade på återanskaffningsvärden gäller ändå att 
de ska inflationsjusteras med ett allmänt prisindex.  

3.6 Klassificering 

Det finns olika anledningar till att företag väljer att investera i 
utlandsverksamheter. En anledning kan vara att företaget väljer att starta ett 
försäljningsbolag utomlands för att komma in på marknaden. En annan 
anledning kan vara att företaget vill ha produktion utomlands på grund av 
lägre kostnader, riskminimering eller av finansieringsskäl. (Eriksson, 2002)  

Eftersom syftet med och synen på utlandsverksamheten varierar finns det 
olika sätt att behandla dotterbolagen på i omräkningsprocessen. Relationen 
mellan utlandsverksamheten och det rapporterande företaget är avgörande 
för val av klassificering som integrerat eller självständigt men gränsen 
mellan de båda typerna är inte klar och ofta kräver klassificeringen en 
ingående bedömning. Definitionsmässigt anses en självständig 
utlandsverksamhet vara en verksamhet som inte utgör en integrerad del av 
det rapporterande företagets verksamhet. (FARs samlingsvolym, 2002) 
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3.6.1 Integrerat 

I RR8 anges att en utlandsverksamhet som är integrerad påverkar 
moderbolagets kassaflöden direkt, ett exempel är ett försäljningsbolag. Den 
integrerade utlandsverksamheten ses som en förlängning eller en del av 
moderbolaget. Utlandsverksamheten har en stark relation till moderbolaget 
genom till exempel att dess input kommer i huvudsak från moderbolaget 
samt att moderbolaget står för större delen av dotterföretagets finansiering. 
Ofta är de interna transaktionernas andel omfattande. 

3.6.2 Självständigt 

En självständig utlandsverksamhet ses som en nettoinvestering i en 
utländsk rörelse, alltså en enhet som själv ackumulerar kassamedel och tar 
upp lån (Nobes och Parker, 2000). En valutaförändring påverkar inte direkt 
moderbolagets kassaflöden från den löpande utlandsverksamheten utan 
snarare moderbolagets investering i utlandsverksamheten. I RR8 punkt 15 
anges ett antal indikationer på att en utlandsverksamhet ska klassificeras 
som självständig till exempel att utlandsverksamheten drivs med en hög 
grad av självständighet, att de interna transaktionerna utgör endast en 
mindre del av verksamheten samt att verksamheten är i hög grad 
självfinansierad eller finansierad genom lokal upplåning.  

3.7 Omräkningsmetoder 

I litteraturen (Eriksson, 2002 och Arwidi, 1989) anges fyra olika 
omräkningsmetoder; dagskursmetoden (Current Method), monetära 
metoden (Monetary-Nonmonetary Method), temporalmetoden (Temporal 
Method) och CNC-metoden (Current-Noncurrent Method). I RR 8 hänvisar 
Redovisningsrådet till dagskursmetoden och den monetära metoden. 
Redovisningsrådets monetära metod är dock inte den internationellt kallade 
Monetary-Nonmonetary Method utan temporalmetoden. Skillnaden ligger i 
att det i temporalmetoden tas hänsyn till omvärderingar av tillgångar 
(Eriksson, 2002).  
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3.7.1 Definition på olika valutabegrepp 

För att få en överblick över de olika metoderna och hur de fungerar följer 
här en sammanfattning av olika valutabegrepp. 

• Lokal valuta definieras som det enskilda landets officiella valuta. 

• Rapportvaluta är den valuta som de finansiella rapporterna är upprättade 
i. I Sverige ska rapportvalutan vara antingen svenska kronor eller euro 
(jmfr ÅRL 2:6 och BFL 4:6).  

• Funktionell valuta är den valuta som används i företagets primära 
ekonomiska omgivning. Normalt är den funktionella valutan i 
självständiga utlandsverksamheter samma som den lokala valutan. För 
utlandsverksamheter i höginflationsländer kan dock den funktionella 
valutan skilja sig från den lokala. Ett exempel är inom oljeindustrin där 
produkterna handlas i US-dollar vilket kan vara en indikation på att 
detta ska vara den funktionella valutan. 

• Bokföringsvalutan är den valuta som den utländska verksamheten 
bokför i och denna valuta kan skilja sig från den funktionella valutan. 

3.7.2 Dagskursmetod 

Enligt dagskursmetoden ska alla tillgångar och skulder, inklusive goodwill, 
värderas enligt balansdagskurs. Detta innebär att värderingen ändras mellan 
räkenskapsåren. Aktiekapitalet omräknas med historisk kurs. 
Resultaträkningen, inklusive avskrivningar, ska räknas om enligt 
transaktionsdagskurs, det vill säga att intäkter och kostnader ska värderas 
enligt kursen den dag de uppstår. Rent praktiskt får en approximation av de 
enskilda kurserna göras. (FARs samlingsvolym, 2002) Enligt Eriksson 
(2002) räknas samtliga poster i resultaträkningen om till årets 
genomsnittskurs eller till transaktionsdagskurs. 

Omräkningsdifferensen som uppstår ska redovisas direkt mot eget kapital 
och ska alltså inte påverka resultatet. Kursdifferenserna uppkommer 
eftersom resultaträkningen och balansräkningen omräknas med olika kurser 
och nettoinvesteringen vid årets början omräknas till en annan kurs än vid 
årets slut. (FARs samlingsvolym, 2002) 
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Vid normal inflation ska dagskursmetoden användas för självständiga 
utlandsverksamheter. Dagskursmetoden ger effekter av 
valutakursförändringar på värdena av samtliga tillgångar och skulder, alltså 
moderbolagets nettoinvestering. Detta innebär att det är det egna kapitalet 
som är exponerat för valutakursförändringar (Deegan, 2002). 
Omräkningsdifferensen på denna nettoinvestering förs direkt mot eget 
kapital eftersom den ses som en orealiserad värdeförändring och därför inte 
ska påverka resultatet. (FARs samlingsvolym, 2002) 

3.7.3 Monetär metod 

Den monetära metoden skiljer mellan monetära och ickemonetära 
tillgångar och skulder. Detta motiveras med att det bara är de monetära 
posterna som är utsatta för kursrisker. (Eriksson, 2002) Dessa poster ska 
värderas till balansdagskurs. De ickemonetära tillgångarna och skulderna 
samt aktiekapitalet ska istället värderas till historisk kurs om de är bokförda 
till anskaffningsvärde i utlandsverksamhetens redovisning. Är de istället 
vid något tillfälle omvärderade, till exempel till verkligt värde, så ska 
kursen vid omvärderingstidpunkten användas. (FARs samlingsvolym, 
2002) Detta kommer från den internationellt använda temporalmetoden. 

I resultaträkningen omräknas posterna till transaktionsdagens kurs vilket 
normalt motsvaras av vägd genomsnittskurs för året. För avskrivningar 
gäller att de omräknas med den underliggande tillgångens antingen 
historiska kurs eller omvärderingskurs. (ibid) Omräkningsdifferensen som 
uppstår ska redovisas i resultaträkningen för den period som de 
uppkommer.  

Vid normal inflation ska monetära metoden användas för integrerade 
utlandsverksamheter. Eftersom en integrerad utlandsverksamhet ses som en 
del av moderbolaget ska värdeförändringarna på de monetära tillgångarna 
ses som realiserade och därmed påverka resultatet. Det kan likställas med 
att moderbolaget själv verkat i ett höginflationsland. Då skulle de monetära 
tillgångarna förlora i värde vilket skulle betraktas som en realiserad 
värdeförändring. De ickemonetära tillgångarna anses inte vara realiserade 
eftersom de inte förbrukats eller avyttrats. Därför räknas de om till historisk 
kurs och påverkar alltså varken resultatet eller det egna kapitalet. (ibid) 
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3.7.4 Sammanställning av dagskursmetod och monetär metod 

I den nedan följande figuren visas på skillnaderna mellan dagskursmetod 
och monetär metod. De kursbeteckningar som används är:  

• Historisk kurs (H) som i balansräkningen betecknar den kurs som rådde 
vid det tillfälle då posten uppkom, till exempel när en fastighet köpts. 

• Balansdagskurs (B) betecknar den kurs som råder vid bokslutstillfället, 
alltså det tillfälle när själva omräkningen och konsolideringen görs. 

• Omvärderingskurs (O) betecknar den kurs som rådde vid det tillfälle då 
en specifik post omvärderats, till exempel en omvärdering av ett 
varulager. 

• Transaktionsdagskurs (T) är samma som historisk kurs men betecknar 
att det är fråga om kursen vid ett tillfälle under det gångna 
räkenskapsåret. 

Balansräkning       

Tillgångar  Dagskursmetod Monetär metod 
 Materiella och immateriella AT   
   Anskaffningsvärdering B H 
   Omvärdering B O 
  Långfristiga fordringar B B 
  Varulager     
   Anskaffningsvärdering B H 
   Omvärdering B O 
  Kortfristiga fordringar B B 
  Kassa och bank B B 
        
Skulder och eget kapital    
  Aktiekapital  H H 
  Omräkningsdifferens restpost - 
  Årets resultat  från RR till RR 
  Långa och korta skulder B B 
        
Resultaträkning     
  Intäkter  T T 
  Kostnader exkl avskrivningar T T 
  Avskrivningar  T O/H 
  Omräkningsdifferens - restpost 
  Årets resultat   T från BR 
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Såsom tabellen visar påverkar skillnaderna mellan metoderna framförallt 
balansräkningen då resultaträkningen i båda fallen räknas om med 
transaktionsdagskurs för att ge en korrekt bild av de händelser som inträffat 
under året. Aktiekapitalet ska tas upp till det värde som det är upptaget till i 
moderbolagets balansräkning. Detta beror på att när konsolideringen görs 
ska moderns aktier i dotterföretaget elimineras. Det bör tilläggas att 
koncernbokslut görs om varje år utan hänsyn till de ingående värdena. 

3.8 Omräkning av dotterföretag vid hög inflation 

Vid omräkning av dotterbolag som verkar i höginflationsländer är 
omräkningsmetoderna något annorlunda. Även när det gäller dotterbolag i 
höginflationsländer har klassificeringen betydelse för hur omräkning ska 
ske.  

3.8.1 Självständiga utlandsverksamheter 

Resultat- och balansräkningar för självständiga utlandsverksamheter i 
länder med hög inflation ska enligt RR8 först inflationsjusteras och sedan 
omräknas med dagskursmetoden. Alternativet är att omräkning av icke 
inflationsjusterade balans- och resultaträkningar sker med den monetära 
metoden. Enligt RR 8 får moderbolaget välja vilken av metoderna som ska 
användas. 

3.8.1.1 Dagskursmetod på köpkraftsjusterade räkenskaper15 

Den dagskursmetod som används är samma som för dotterföretag i icke 
höginflatoriska länder förutom att balansdagskursen ska användas för 
resultaträkningen istället för transaktionsdagskurs. Då ett utländskt 
dotterföretags räkenskaper inflationsjusterat efter köpkraftsförändringar 
innebär detta att resultaträkningen som justerats till årets genomsnittliga 
köpkraft ändå i valutaomräkningen räknas om till balansdagskurs.  

                                           
15 Se bilaga 7 
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I räkneexemplet har valutakursen mellan utländsk valuta och 
moderbolagets valuta antagits den 1 januari vara 1 uv för 1 mv. På 
balansdagen är kursen 0,4 uv för 1 mv. Årsgenomsnittet är följaktligen 0,7 
uv per mv.  

Den inflationsjusteringsmodell som kommer att bli krav för svenska 
koncerner från 2005 är köpkraftskorrigeringen och den är också mest 
internationellt använd. De köpkraftskorrigerade resultat- och 
balansräkningarna i 3.5.2 får följande utseende när de omräknas med 
dagskursmetoden: 

Resultaträkning  Balansräkning    
Försäljning 32000  AT 10800 AK 80000
KSV -20000  AT uppskrivn 5100 Resultat 2740
Rörelseresultat 12000  Lager 19200 Omräkn. diff -32000
Avskrivningar -1500  Lager uppskrivn -160 Köpkraftsdiff 1000
Köpkraftsdiff -1000  Kassa 24800 Skulder 8000
Oreal. Prisdiff -6760   59740  59740
Nettoresultat 2740    

Resultaträkningen är omräknad med balansdagskurs, alltså 0,4. Detta 
innebär att eftersom den inflationsjusterats till den genomsnittliga prisnivån 
härrör omräkningsdifferensen enbart från det faktum att aktiekapitalet 
värderas till det värde som står i moderföretagets balansräkning. 
Uppvärderingen av det egna kapitalet är en del av den orealiserade 
prisförändringen.  

En variant på dagskursmetoden är den modifierade dagskursmetoden som 
innebär att omräkningsdifferensen istället för att föras mot det egna 
kapitalet läggs som en post i resultaträkningen. Denna metod innebär att 
omräkningsdifferensen inte redovisas separat i balansräkningen utan blir en 
del av resultatet.  

3.8.1.2 Monetär metod på icke inflationsjusterade räkenskaper16 

Ett alternativ till den ovan beskrivna metoden är att använda den monetära 
metoden på icke inflationsjusterade resultat- och balansräkningar. Om det 
inflationsindex som använts avviker från relevanta prisförändringar ska 
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denna metod användas. Detta beror på att ett felaktigt index kan ge stora 
avvikelser från de verkliga köpkraftsförändringarna.  

I den monetära metoden görs balansräkningen först. De monetära 
tillgångarna räknas om med balansdagskurs och de ickemonetära räknas 
om med historisk kurs. Årets resultat blir en restpost som förs till 
resultaträkningen för att beräkningen av omräkningsdifferensen ska kunna 
ske. 

Resultaträkning   Balansräkning   
Försäljning 56000  AT 27000 AK 80000
KSV -54400  Lager 33600 Årets resultat -2600
Rörelseresultat 1600  Kassa 24800 Skulder 8000
Avskrivningar -3000   85400  85400
Omräkningsdiff -1200    
Nettoresultat -2600    

I resultaträkningen räknas försäljningen och kostnaden för sålda varor om 
med transaktionsdagskurs. Kostnad sålda varor beräknas därmed utifrån 
både historisk kurs, genomsnittskurs och balansdagskurs beroende på 
denna posts olika komponenter. Avskrivningarna räknas om med den 
historiska kursen, precis som den underliggande tillgången. 
Omräkningsdifferensen blir därmed en restpost i resultaträkningen.  

Utlandsverksamheter i höginflationsländer kan ha en annan valuta än den 
lokala valutan som så kallad funktionell valuta. Den funktionella valutan är 
ofta då en valuta som är stabil, till skillnad från den lokala valutan. Då 
bokföringen sker i den lokala valutan är det enligt RR8 acceptabelt att 
redovisningen omräknas till den funktionella valutan med den monetära 
metoden. Därefter omräknas detta med dagskursmetoden till rapportvaluta. 
Kursförändringen mellan bokföringsvaluta och funktionell valuta anses 
vara en approximation för ett inflationsindex. Denna tvåstegsmetod är 
samma omräkningsmetod som FASB rekommenderar för dotterföretag i 
länder med normal inflation. 

3.8.2 Integrerade utlandsverksamheter 

Anledningen till att en integrerad utlandsverksamhet definieras just som 
integrerad är att dess transaktioner med moderbolaget utgör en betydande 
del av verksamheten (Williams, 2003). Därmed blir följden att den 
funktionella valutan för utlandsverksamheten blir samma som 
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moderbolagets funktionella valuta. Detta betyder att om den integrerade 
utlandsverksamheten bokför i en annan valuta än den funktionella ska dess 
redovisning omräknas enligt monetära metoden till moderbolagets 
rapportvaluta vilket ger samma resultat- och balansräkningar som ovan. 

3.9 Nya regler från 2005 

Redovisningsrådets Rekommendation nummer 8 är redan väl anpassad till 
IASBs internationella rekommendationer. Trots detta finns det några 
väsentliga skillnader som de börsnoterade svenska koncernerna kommer att 
vara tvungna att ta hänsyn till från och med första kvartalet 2005.  

IASB anger att alla företag som upprättar finansiella rapporter i samma 
höginflationslands valuta bör tillämpa standarden från samma tidpunkt. 
IAS 29 anger dock att en koncern inte ska vänta på att andra företag ska 
börja tillämpa standarden, utan den ska användas från början av den 
rapportperiod som företaget anser att landet har drabbats av hög inflation.  

Bedömningen av när hög inflation föreligger eller ej ska även fortsatt göras 
av det enskilda företaget. I IAS 29 punkt 37 anges det att alla företag som 
redovisar i samma valuta bör använda samma index. Dock anges det i IAS 
29 punkt 10 att eftersom inflationsjustering av finansiella rapporter kräver 
användning av vissa metoder och är en fråga om bedömning vilket medför 
att den konsekventa bedömningen från period till period är viktigare än 
exakthet avseende de belopp som ingår i den justerade rapporterna.  

För självständiga utlandsverksamheter som rapporterar i ett 
höginflationslands valuta försvinner möjligheten att använda den monetära 
metoden på icke inflationsjusterade balans- och resultaträkningar. Från och 
med första kvartalet 2005 skall redovisningen inflationsjusteras enligt IAS 
29. Det kommer inte längre att vara tillåtet att approximera ett 
inflationsindex genom att först räkna om till funktionell valuta i form av till 
exempel US-dollar och därefter använda dagskursmetoden. IASB kräver att 
koncernerna använder ett allmänt prisindex som återspeglar förändringar i 
köpkraft. Om det under sällsynta omständigheter inte finns ett sådant att 
tillgå, får en uppskattning göras som baseras på förändringar i växelkurs 
mellan rapportvalutan och en relativt stabil utländsk valuta.  



Teoretisk referensram 

 49

I nuläget har svenska företag möjlighet att välja att rapportera i svenska 
kronor eller euro. Med IAS 21 kommer det vara fritt för en svensk koncern 
att redovisa i den valuta som företaget anser vara lämplig. Kravet är att 
upplysningar lämnas om skälet till att en annan valuta har valts än den 
valuta som används i det land där företaget har sitt säte. 

För integrerade verksamheter gäller även fortsatt att de ska räknas om med 
den monetära metoden som om transaktionerna i utlandsverksamheten hade 
utgjort transaktioner i det rapporterande företaget.  

3.10 Kapitelsammanfattning 

Den teoretiska referensramen ska ge läsaren en ökad förståelse för ämnet 
och ge en teoretisk grund för att tillsammans med empirin svara på 
undersökningsfrågorna. En av frågorna är tänkbara orsaker till 
koncernernas val av omräkningsmetod för dotterföretag i 
höginflationsländer. För att svara på denna fråga har olika faktorer som kan 
påverka redovisningen diskuterats tillsammans med intressentmodellen, 
agentteorin och olika lands- och företagsspecifika faktorer. Dessutom har 
valutaförändringar och samband mellan valutor klartgjorts. 

En annan av undersökningsfrågorna är vilka metoder koncernerna använder 
och därför har olika inflationsjusteringsmodeller och möjliga 
omräkningsmetoder diskuterats tillsammans med klassificeringen av 
dotterföretagen.  Detta har mynnat ut i vilka metoder som finns tillgängliga 
för koncernerna när det gäller omräkningen av dotterföretag i 
höginflationsländer. Den sista undersökningsfrågan behandlar skillnaden 
mellan de rekommendationer som gäller svenska börsnoterade koncerner 
idag och de som genom ett EU-beslut kommer att gälla för dessa företag 
från och med 2005. Dessa skillnader har diskuterats i slutet av den 
teoretiska referensramen.   
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4 Svensk och internationell kontext 

För att få en förståelse för de problem som uppstår när verksamhet bedrivs 
i länder med olika ekonomiska förutsättningar och redovisningstraditioner 
redovisas det i detta kapitel för den svenska ekonomiska utvecklingen och 
för de förutsättningar som råder i tre länder med hög inflation där svenska 
koncerner har dotterföretag; Rumänien, Turkiet och Argentina. 

4.1 Svensk kontext 

Sverige har under stora delar av 1900-talet varit ett stabilt land befriat från 
såväl inbördeskrig som krig med andra länder (Schön, 2000). God 
utveckling efter andra världskriget gav Sverige ett försprång jämfört med 
andra länder. Tillväxten var hög under 50-talet och fortsatte på höga nivåer 
även under 60-talet. Under 70-talet bidrog oljekriser och påföljande 
inflation till minskad lönsamhet, ökad statsskuld, statsbudgetens underskott 
och ett antal devalveringar. (www.landguiden.se, 040511) De största 
valutorna i världen och även den svenska släpptes fri och innebar att 
kronan deprecierades mot många andra valutor. Under de senaste tjugo 
åren har Sverige haft en inflation på mindre än 10 % årligen. De sista tio 
åren har prisutvecklingen varit mycket moderat med nivåer på runt 1 − 2 % 
(www.scb.se, 040315).  

De viktigaste lagarna på redovisningsområdet är bokföringslagen och 
årsredovisningslagen. Ett viktigt begrepp i den svenska traditionen är god 
redovisningssed. Inom svensk redovisning finns sedan länge en 
redovisningstradition som betonar försiktighet snarare är en verklig 
värdering av företaget tillgångar. Den svenska redovisningen har sitt 
ursprung i den kontinentala traditionen men har på senare år blivit alltmer 
inspirerad av den anglosaxiska traditionen. Detta får bland annat effekten 
att Sverige idag allt mer går mot att företaget skall visa en rättvisande bild 
för de olika intressentgrupperna. Sedan 1997 finns begreppet rättvisande 
bild överordnat begreppet god redovisningssed. Båda dessa begrepp är 
dock underordnade lagstiftningen. Som ett led i harmoniseringen har även 
lagstiftningen, som har den romerska rätten som bas, anpassats efter den 
internationella.(Thomasson, 2000) Den svenska redovisningen är till stora 
delar kopplad med beskattningen. 
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Det viktigaste normerande organet inom svensk redovisning är den privata 
organisationen Redovisningsrådet. Den statliga regleringen är fortfarande 
efter ett årtionde av privatiseringar och avregleringar omfattande sett från 
ett internationellt perspektiv och Sverige har en hög grad av politisk 
stabilitet (Fagerström, 2002).  

4.2 Internationell kontext 

Finansiell redovisning är ett sätt för de olika intressenter att få information 
om vad som händer i ett företag. De företag som väljer att göra affärer i 
andra länder måste förstå de skillnader som finns mellan olika länder 
eftersom den lokala redovisning som görs i utlandet påverkar koncernens 
val av omräkningsmetod. Exempel på faktorer som påverkar ländernas syn 
på redovisning är skillnader i kultur, sättet att göra affärer och politiska 
förutsättningar. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är växelkurser, 
risker och inflation. Alla dessa faktorer påverkar den internationella 
redovisningen och det är av stor vikt att företagsledningen är medveten om 
detta när företaget verkar på en internationell arena. (Choi, 2002) Mellan 
1992 och 1997 ökade antalet utländska bolag som var noterade på den 
amerikanska börsen med 455 till 872 (Fagerström, 2002) vilket indikerar 
behovet av att harmonisera redovisningen internationellt. 

Svenska koncerner har dotterföretag i bland annat följande 
höginflationsländer; Rumänien, Turkiet och Argentina. Dessa länders 
kontext påverkar koncernernas redovisning. 

4.2.1 Rumänien 

Från att kommunismen knappt existerat i Rumänien växte den sig efter 
andra världskriget allt starkare med överbefälhavaren Nicolae Ceausescu i 
spetsen. Svågerpolitik, betydande felsatsningar och lån tagna utomlands 
resulterade i att räntorna steg. Exporten sjönk då de rumänska varorna inte 
kunde konkurrera på världsmarknaden, inflödet av utländskt kapital 
minskade och den rumänska befolkningen fick allt mindre pengar.  

Ceausescus styre föll 1989, och övergången från planekonomi till 
marknadsekonomi har gått trögt och resulterat i att löner, konsumtion och 
investeringar minskat. Denna trend vände dock år 2000 när inflationen gick 
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ner till nivåer på 40% mot 1977 års nivå på 150%. Dagens nivå ligger på en 
nivå kring 14%. (www.landguiden.se, 040511) Rumäniens politiska system 
är fortfarande instabilt med en stor andel korruption och det är vanligt med 
förändringar i det legala systemet (www.ipsnews.net, 040520). 

Det legala systemet i Rumänien har sin grund i den romanska rätten. Den 
rumänska redovisningen har historiskt varit fokuserad på två olika 
funktioner; att ge staten information samt att ligga till grund för företagens 
skatteinbetalningar. Detta har inneburit att redovisningen inte är anpassad 
för andra intressenter såsom aktieägare, långivare och andra potentiella 
investerare. (www.pwcglobal.com, 040511)  

Det organ som reglerar och ger ut rekommendationer i Rumänien är en 
statlig myndighet vid namn Ministry of Public Finance, MOF. De ansvarar 
också för att samla in statistik, planering och indrivning av skatt. Detta 
medför att kopplingen mellan redovisning och beskattning är tydlig i 
Rumänien. (www.worldbank.org, 040511)  

Ett nytt redovisningssystem, Romanian Accounting Regulation, influerat av 
fransk redovisning och av IASB lanserades 1994. MOF gav 2001 ut No 94 
som ska harmonisera Rumänien med övriga Europa. No 94 saknar dock 
viktig information om koncernredovisning och hög inflation. 
Rekommendationen förväntas börja gälla 2005, och tills dess gäller 
Rumäniens nuvarande redovisningssystem RAR. (www.pwcglobal.com, 
040511) 

4.2.2 Turkiet 

Turkiets historia har kantats av inbördeskrig, naturkatastrofer och 
finansiella kriser. Mutor och bestickning är ett stort problem och våren 
2002 uppskattades den informella ekonomin till 45 % av BNP. Den 
ekonomiska, politiska och geografiska instabiliteten har resulterat i att 
Turkiet under stora delar av 1900-talet brottats med stora ekonomiska 
problem. Bruttonationalprodukten är den lägsta i OECD-länderna 17  och 
jordbruket subventioneras till stora delar av samma organisation. 
Ekonomiska skillnader mellan olika regioner i landet råder och de 

                                           
17 Organization for Economic Co-operation and Development 
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strukturella problemen i Turkiet är omfattande. Under 1980-talet började 
den turkiska staten avveckla det statliga ägandet och 1999 ägde staten 
knappt hälften av den ekonomiska verksamheten. (www.landguiden.se, 
040318) 

Turkiet har under 1900-talet haft stora problem med alltför hög inflation 
och ett viktigt mål har varit att få bukt med denna (www.affarsdata, 
040301). Inflationstrenden har vänt och i februari 2004 var inflationen i 
Turkiet den lägsta sedan 1970-talet. Turkiet är nu på god väg att uppfylla 
de inflationskrav som ställts av IMF18. (www.landguiden.se, 040318)  

I den turkiska lagstiftningen, som har sitt ursprung i den romanska rätten, 
finns inget skrivet om hur företagens redovisning ska utföras. För de 
publika aktiebolagen finns det ett privat normgivande organ, Capital 
Market Board, som arbetar med harmoniseringen till IASBs 
rekommendationer (www.iasplus.com, 040520). Den praktiska 
tillämpningen av de regler som gäller finns i skattelagstiftningen. Detta 
innebär att det finns ett starkt samband och en nära koppling mellan 
redovisning och beskattning i Turkiet, vilket medför att den 
värderingsgrund som används är historisk anskaffningskostnad.  

På senare tid har en process med målet att skapa en mer standardiserad 
redovisningspraxis kommit igång men vägen mot tillämpning av IASBs 
rekommendationer är lång. (PricewaterhouseCoopers, 1999) De största 
bristerna finns i inflationsredovisningen och koncernredovisningen. 
Rekommendationer angående dessa områden har diskuterats ända sedan 
2001 men inget beslut har tagits. 

4.2.3 Argentina 

Argentinas nutidshistoria kantas av militärkupper, korruption och en 
omfattande byråkrati som skapar brister i det demokratiska systemet. 
(www.landguiden.se, 040318) I slutet av 1800-talet började Argentina 
exportera livsmedel och råvaror till Europa vilket medförde att tillväxten i 
landet ökade. Före första världskrigets början var Argentina efter 

                                           
18 International Monetary Fund 
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Storbritannien det mest urbaniserade landet och ett av världens tio rikaste 
länder. (www.affarsdata, 040318) 

Argentinas ekonomi har de senaste årtiondena varit karuselliknade. I mitten 
av 80-talet låg inflationen på över 1000 % vilken sedan vände och kring 
millenniumskiftet rådde deflation. Denna vände igen till en inflation på ca 
40 % under 2002. I början av 1980-talet minskade Argentinas BNP på 
grund av att internationaliseringen finansierades med stora utländska lån. 
Detta ledde till att valutan blev övervärderad och importen ökade. På längre 
sikt klarade inte landet konkurrensen från övriga exportländer vilket 
resulterade i att valutan devalverades, vilket i sin tur ledde till en ökning av 
inflationstakten. (www.landguiden.se, 040318) 

Det legala systemet i Argentina har sin grund i den romanska rätten som 
européerna importerade till Sydamerika. De 
redovisningsrekommendationer och principer som Argentina följer har 
däremot influerats mest av USA. Rekommendationerna och principerna 
skiljer sig inte speciellt mycket från västländernas. Den privata 
organisationen the Argentine Federation of Professional Councils of 
Economic Sciences har gett ut Technical Pronouncement No. 7 där de 
principer och rekommendationer som Argentina följer finns.  

Vid värdering av tillgångar utgår de från nuvärdesbaserad värdering och 
inventarier värderas utifrån återanskaffningsvärde. Inflationsredovisningen 
som måste tillämpas innebär att alla enheter måste redovisa i den vid 
periodens slut gällande värdeenheten. Detta innebär en 
köpkraftskorrigering liknande IASBs rekommendation IAS 29. På grund av 
inflationsredovisningen är kopplingen mellan redovisning och beskattning 
svag i Argentina. (Price Waterhouse, 1995) 
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4.3 Sammanfattning 

För att ge en sammanfattande bild av den svenska och internationella 
kontexten redovisas de olika ländernas skillnader när det gäller ekonomisk 
stabilitet, redovisningstradition, kopplingen mellan skatt och redovisning, 
de normerande organen, legalt system samt politisk system i tabellen nedan. 

 Sverige Rumänien Turkiet Argentina 

Stabilitet Stabilitet Instabilitet Instabilitet Instabilitet 

Redovisnings-
tradition 

Kontinental Kontinental Kontinental Anglosaxiskt 

Beskattning Koppling Koppling Koppling Svag koppling 

Normerande 
organ 

Privat Statligt Privat Privat 

Legalt system Romansk 
rätt 

Romansk rätt Romansk 
rätt 

Romansk rätt 

Politiskt 
system 

Statlig 
reglering 
utan 
korruption 

Korruption 
och ofta 
förekommand
e förändringar 

Korruption 
och 
strukturella 
problem 

Korruption 
och ofta 
förekommand
e förändringar 
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5 Empiri 

Den första delen av det empiriska materialet består av resultatet av den 
skrivbordsstudie som genomförts av de undersökta koncernernas 
årsredovisningar från 2003. De bolag som studerats närmare är de 13 
svenska koncerner med dotterföretag i höginflationsländer som var 
noterade på Stockholmsbörsen den sista december 2003. Den andra delen 
av det empiriska materialet utgörs av en sammanställning av svaren på den 
utsända enkäten. Den sista delen av empirin, simuleringarna, redovisas i 
nästa kapitel. 

5.1 Studium av årsredovisningar 

I skrivbordsstudien av årsredovisningarna studerades vilken 
omräkningsmetod koncernerna använder, i vilken post 
omräkningsdifferensen läggs, hur dotterföretagen klassificerats och vilken 
definition som koncernerna använt på hög inflation. 

Den totala populationen som undersökts uppgår till 13 företag, alla är stora 
och välkända företag. De har en genomsnittlig omsättning på 74 miljarder 
svenska kronor och den sammanlagda omräkningsdifferensen för alla 
koncernernas dotterbolag uppgår till -23,4 miljarder svenska kronor19. I 
denna omräkningsdifferens ingår även dotterbolag med verksamhet i 
normalinflatoriska länder. 

Av de tretton bolagen är nio noterade på fler börser än Stockholmsbörsen. 
De tre vanligaste utländska börserna att vara noterad på är 
Helsingforsbörsen HEX, London Stock Exchange och New York 
NASDAQ där fyra, åtta och respektive fem av koncernerna är noterade. 
Andra börser där bolagen är representerade är Börse Düsseldorf, Deutsche 
Börse I Frankfurt, Börsen AG I Hamburg, Euronext i Paris, Swiss 
Exchange i Schweiz och New York Stock Exchange. 
(www.stockholmsborsen.se, 2004-05-12) 

Dessa 13 bolag använder den svenska kronan som rapportvaluta men tre av 
koncernerna lämnar tilläggsinformation i form av resultat- och 

                                           
19 Se bilaga 6 
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balansräkningar och kassaflödesanalyser i euro. De tretton företagen 
använder olika omräkningsmetoder för sina dotterföretag i länder med hög 
inflation vilket är sammanställt i tabellen nedan. 

Företag Metod Påverkar 

Assa Abloy Monetär metod Resultatet 
Atlas Copco Monetär metod Resultatet 
Electrolux 1) Omräkning till funktionell valuta 1) Resultatet 
 2) Dagskursmetod 2) Resultatet 
Ericsson 1) Monetär metod till US-dollar 1) Resultatet 
 2) Dagskursmetod till SEK 2) Eget kapital 
Sandvik 1) Monetär metod till Euro/US-dollar 1) Resultatet 
 2) Dagskursmetod till SEK 2) Eget kapital 
Scania 1) Monetär metod till Euro/US-dollar 1) Resultatet 
 2) Dagskursmetod till SEK 2) Eget kapital 
Seco Tools 1) Monetär metod till US-dollar 1) Resultatet 
 2) Dagskursmetod till SEK 2) Eget kapital 
Skanska Inflationsjustering och dagskursmetod Eget kapital 
SKF Monetär metod Olika poster i RR 
SCA 1) Monetär metod till Euro/US-dollar 1) Resultatet 
 2) Dagskursmetod till SEK 2) Eget kapital 
Telia Sonera Inflationsjustering och dagskursmetod Eget kapital 
Trelleborg 1) Monetär metod till euro/US-dollar 1) Resultatet 
 2) Dagskurs med balansdagskurs 2) Eget kapital 
Volvo Monetär metod Resultatet 

Tabell 2 Sammanställning över vilken omräkningsmetod som de undersökta 
koncernerna använder och var omräkningsdifferensen redovisas 

Enligt den information som fanns tillgänglig i årsredovisningarna 
klassificerade samtliga 13 bolag sina utländska dotterföretag i 
höginflationsländer som självständiga. Hos koncernerna är den vanligaste 
metoden att först räkna om med den monetära metoden till den funktionella 
valutan och sedan använda dagskursmetoden för att räkna om till svenska 
kronor. Sju av de 13 koncernerna använde denna tvåstegsmetod som enligt 
Redovisningsrådet approximerar en inflationsjustering. Den näst vanligaste 
metoden är den monetära metoden vilken används av 4 av koncernerna. 
Bara två koncerner, Skanska och Telia Sonera, använder dagskursmetoden 
på redan inflationsjusterade räkenskaper. Den kurs som används på både 
balansräkningen och resultaträkningen är balansdagskursen. Telia Sonera 
är en svenskägd koncern men då delar av koncernen är till ursprung finskt 
redovisar koncernen också enligt IASBs rekommendationer. Detta innebär 
att den inflationsjustering och omräkning som gjorts ska stämma överens 
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med IAS 21 och 29. Telia Sonera redovisar under förändringen av eget 
kapital en post med namnet inflationsjustering som 2003 uppgick till 2427 
miljoner svenska kronor. Denna motsvaras av uppsatsens term 
köpkraftsdifferens.  

Ingen av koncernerna uppgav vilka kriterier som användes för att 
bestämma om ett dotterföretag verkar i ett land med hög inflation. Inte 
heller uppgav koncernerna vilka länder som under räkenskapsåret 2003 
klassificerats som höginflatoriska. Dock gav Assa Abloy Rumänien som 
exempel på ett höginflationsland under 2003. Tre av koncernerna; Sandvik, 
Seco Tools och SCA, räknar om dotterföretag som om de verkade i 
höginflationsländer om landets devalveringsrisk har varit eller är hög, eller 
om andra faktorer gör att instabiliteten är stor.  

SKF använder den monetära metoden för att räkna om men 
omräkningsdifferensen ligger inte som en egen post eller i det finansiella 
nettot, utan har fördelats på de poster som differensen härrör till. Detta 
innebär dels att den sammanlagda differensen blir svår att finna för läsaren 
men också att den konsoliderade informationen och de beräknade 
nyckeltalen blir mer korrekta. 

Electrolux använder sig av en modifierad dagskursmetod i det andra steget 
i omräkningen. Skillnaden är att istället för att omräkningsdifferensen 
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas den i resultaträkningen. Detta 
innebär att ökningen eller minskningen av eget kapital i länder med särskilt 
hög inflation redovisas i sin helhet i koncernens resultaträkning vilket i sin 
tur innebär att när resultatet förs över till balansräkningen kommer denna 
inte att bli en synlig del av det egna kapitalet.  

5.2 Enkätundersökning 

Enkäten, som i sin helhet finns i appendix 1, besvarades av sju koncerner 
varav en enkät fylldes i vid en personlig intervju. De svar som angivits av 
respondenterna är sammanställda i följande avsnitt. 
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5.2.1 Länder med hög inflation och antal dotterföretag 

Då koncernerna själva avgör om ett land har hög inflation eller ej är det 
intressant att veta vilka länder som just dessa koncerner definierat som 
höginflatoriska. Svaren inbegrep 13 länder varav det vanligaste landet att 
ha dotterföretag i var Rumänien då fem av sju koncerner uppgav att de har 
dotterföretag där. Fyra koncerner hade dotterföretag i Turkiet. I Peru hade 
två koncerner dotterföretag vilket också var fallet för Zimbabwe och 
Serbien/Montenegro. I övriga länder, Argentina, Colombia, Ecuador, 
Ghana, Litauen, Ryssland, Venezuela, Vietnam och Zambia, var endast en 
av dessa sju koncerner representerad.   

De sju koncernerna hade olika antal dotterföretag i dessa 
höginflationsländer. Den koncern som hade flest dotterföretag i länder med 
hög inflation hade elva stycken sådana och var representerad i åtta länder. 
Fördelningen därefter låg på en koncern med 8 stycken dotterföretag, en 
koncern med 7 stycken, en koncern med 3 stycken, två koncerner med två 
dotterföretag och en koncern med endast ett dotterföretag i ett 
höginflationsland. 

Koncernerna tillfrågades också vilka bedömningsgrunder som de använder 
för att definiera ett land som höginflatoriskt. Det genomgående vanligaste 
svaret, som fem av sju svarade, var att bedömningen gjordes utifrån 
samtliga av IASBs och Redovisningsrådets uppställda kriterier. Fem av 
koncernerna uppgav också att de tog hänsyn till FASBs kriterium på att den 
ackumulerade inflationen under tre år ska överstiga 100%. En av 
koncernerna valde att tillägga att bedömningen också gjordes i samråd med 
revisionsbyrån KPMG och deras internationella klassificeringslista. Denna 
respondent kommenterade också det faktum att det är viss tröghet i 
ändringen av om ett land är höginflatoriskt eller ej. En annan respondent 
uppgav att bedömningen görs mellan koncernredovisningschefen och 
finansavdelningen. 

5.2.2 Klassificering och omräkningsmetod 

Alla koncernerna klassificerade sina dotterbolag i länder med hög inflation 
som självständiga vilket överrensstämmer med den i årsredovisningarna 
givna informationen. På frågan vilka omräkningsmetoder som används för 
dessa dotterbolag angav två koncerner att de använder den monetära 



Empiri 

 60

metoden och fem att de använder tvåstegsmetoden för att approximera en 
inflationsjustering. En av de koncerner som i årsredovisningen angett att de 
använder den monetära metoden har i enkäten svarat att de använder två 
olika metoder; den monetära metoden och tvåstegsmetoden. En annan av 
koncernerna har i årsredovisningen angett att de använder den monetära 
metoden för omräkning av dotterföretag i höginflationsländer men svarar i 
enkäten att de använder tvåstegsmetoden. 

Då ingen av koncernerna som svarat på enkäten använder 
inflationsjustering och omräkning med balansdagskurs har de heller inte 
svarat på vilken inflationsjusteringsmodell de använder. En av 
respondenterna har dock angett att de kommit så långt i anpassningen till 
IASBs rekommendationer att den inflationsjustering som kommer att 
användas är köpkraftskorrigeringen. En annan koncern som använder 
tvåstegsmodellen svarade att de inte förväntar sig att göra några 
förändringar eftersom enheterna i de höginflatoriska länderna är så små att 
de inte påverkar resultatet. Dessutom angav svaranden att en annan orsak 
till att de inte kommer att ändra omräkningsmetod är att när något fungerar 
i ett land är viljan att förändra dotterföretagens redovisning låg om 
förändringen inte tillför något. Svarande tillade också att de självklart 
skulle följa lagar och rekommendationer. 

5.2.3 Kursval 

Två av koncernerna har inte svarat på frågan om vilken kurs de använder 
när de räknar om. Detta kan bero på en missuppfattning om vad frågan 
egentligen innebar. Av de övriga fem koncernerna använder tre stycken 
genomsnittskursen mellan köp- och säljkurserna vid stängning och en 
koncern använder köpkursen vid stängning. Den femte koncernen angav att 
de använder snittkursen klockan 12.00 den sista arbetsdagen i månaden. 

5.2.4 Faktorer som påverkar valet av redovisningsprincip 

Två frågor i enkäten var inriktade på vilka faktorer som påverkar valet av 
omräkningsmetod. Den ena var ställd utifrån vilka faktorer som påverkar 
den egna koncernen och den andra frågan var ställd utifrån vad 
respondenten trodde styrde andra koncerners val av redovisningsmetod. 
Svarsalternativen på frågorna var samma och svaren stämde mycket bra 
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överens frågorna emellan. En koncern angav dock att de trodde att andra 
koncerner tog hänsyn till internationella rekommendationer vid val av 
omräkningsmetod, något som koncernen själv inte angav att de gör. Detta 
kan bero på att denna koncern endast hade ett enda dotterföretag i 
höginflationsländer och därmed ses inte omräkningen av detta dotterföretag 
som något av väsentlig betydelse för koncernen. 

Koncernerna svarade att följande faktorer var viktiga för valet av 
omräkningsmetod: 

Faktor Antal röster 
Svenska rekommendationer 6 st 
Internationella rekommendationer 5 st 
Påverkan på resultat och ställning 3 st 
Praktiska synpunkter 3 st 
Revisorernas åsikt 1 st 

Tabell 3 Faktorer som är viktiga för valet av omräkningsmetod 

En av koncernerna som svarat att påverkan på resultat och ställning har 
betydelse för valet av omräkningsmetod har tillagt att det är viktigt att ge 
en rättvisande bild över företagets verksamhet i ekonomiska termer och 
ekonomisk ställning. En annan koncern har kommenterat samma svar med 
att det ur väsentlighetssynpunkt inte gör någon större skillnad på resultat 
och ställning oavsett vilken omräkningsmetod som används. Övriga 
faktorer i enkäten ansågs inte påverka någon av koncernerna. 

5.2.5 Syn på övergången till IASBs rekommendationer 

Inställningen till övergången till IASBs rekommendationer från och med 
2005 var skild mellan koncernerna. Tre av koncernerna var positivt 
inställda till övergången och angav att det är bra att alla koncerner kommer 
att vara tvungna att använda samma metod. Två av dessa samt en tredje 
koncern tyckte också att det är bra att det kommer klara riktlinjer. Dock 
kommenterade den tredje koncernen vikten av att det ska vara praktiskt 
genomförbart.  

Två av koncernerna var mer negativt inställda till förändringen. En av 
dessa angav att det är bra som det är nu och den andre att förändringen är 
onödigt krånglig och att omräkningen försvåras. Den sista koncernen angav 
också att skillnaden mellan nuvarande och framtida metod är försumbar. 
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Detta svar har också angetts av en av de koncerner som ansåg att det är bra 
med klara riktlinjer. De har hänvisat till väsentlighetsprincipen. 

En kommentar angående val av rapportvaluta var att det skulle kunna 
finnas en anledning för just den koncernen att byta rapportvaluta då deras 
största valutor är euro och US-dollar och ett byte till någon av dessa skulle 
innebära att en avsevärd del inte längre skulle behöva räknas om. 

5.2.6 Uppnådd anpassningsnivå 

Generellt har de koncerner som var mest positiva till förändringen också 
kommit längst med anpassningen till IASBs rekommendationer. De 
koncerner som svarat att anpassningen är klar, under kontroll och att de inte 
anser att anpassningen innebär något större problem har svarat positivt på 
frågan om vad de tycker om bytet till IASBs rekommendationer. De två 
koncerner som var mer negativa till förändringen har angett följande svar; 
att vissa dotterbolag fått byta rapporteringsvaluta samt att klassificeringen i 
lokal respektive funktionell valuta är klar. Den ena koncernen som ansåg 
skillnaden mellan framtida metod som försumbar har tillsatt en 
projektgrupp som utreder frågan. Den sista koncernen har angett att de 
ligger långt fram och att deras ekonomer har varit med i en projektgrupp 
och arbetat fram olika delar. 
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6 Simuleringar 

Den sista delen av det empiriska materialet utgör simuleringarna. För att 
åskådliggöra vilka effekter som olika metoder, olika kurser och olik 
kapitalstruktur kan få på ett dotterföretags räkenskaper har ett antal 
simuleringar genomförts i Excel. De simuleringar som bidragit till en 
djupare förståelse och med intressant information är sammanfattade i detta 
kapitel. Simuleringarna har gjorts med utgångspunkt från de metoder som 
är tillåtna enligt nu gällande och framtida rekommendationer. 

6.1 Grundexemplet och dess förutsättningar20 

För att ge läsaren möjlighet att följa de olika simuleringarna följer här 
grundexemplet från 3.5.1 och de förutsättningar som råder. Generellt 
betraktas dotterföretagets valuta ha deprecierats gentemot moderbolagets 
valuta eftersom detta oftast är fallet för svenska koncerner. De 
köpkraftsdifferenser som uppkommer när räkenskaperna inflationsjusteras 
betraktas som en del av det egna kapitalet i balansräkningen. Utifrån ett 
ägarperspektiv är det framförallt resultatet och andelen eget kapital som är 
intressant varför fokus ligger på detta i följande kapitel. 

Under året har 40 enheter sålts för 2000 och lika många enheter har köpts 
in. Inköpspriset var 1200. De 40 enheter som sålts under året hade ett 
ingående lagervärde på totalt 40000. Kassan har ökat från 30000 till 62000. 
Anläggningstillgångarna skrivs av på 10 år. I grundexemplet, när alla 
belopp redovisas enligt historiska anskaffningskostnader, får resultat- och 
balansräkning följande utseende: 

Resultaträkning för år 0 Balansräkning för 31 dec år 0  
Försäljning 80000  AT 30000 Aktiekapital 80000
KSV -40000  Ack avskrivn -3000 Årets vinst 37000
Rörelseresultat 40000  Lager 48000 Skulder 20000
Avskrivningar -3000  Kassa 62000  
Nettoresultat 37000   137000  137000

Dessa resultat- och balansräkningar köpkraftskorrigeras enligt metoden 
presenterad i 3.5.3 eftersom det är denna metod som är vanligast samt är 
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den metod som rekommenderas i IAS 29. Resultat- och balansräkningarna 
får därmed följande utseende: 

Köpkraftskorr. RR  Köpkraftskorrigerad BR  
Försäljning 80000  AT  27000 AK 80000
KSV -50000  AT uppskrivn 12750 Uppskrivning EK 40000
Rörelseresultat 30000  Lager 48000 Årets vinst 6850
Avskrivningar -3750  Lager uppskrivn -400 Köpkraftsförlust 2500
Köpkraftsdiff -2500  Kassa 62000 Skulder 20000
Oreal. prisdiff -16900   149350  149350
Nettoresultat 6850      

Köpkraften har förändrats med 50% under året vilket innebär att en 
köpkraftskorrigering ger en uppskrivning av icke monetära tillgångar och 
skulder. 

6.2 Dagskursmetod och monetär metod i ett 
normalland21 

Även när dotterföretaget verkar i ett land med normal inflationstakt ger de 
två olika möjliga omräkningsmetoderna konsekvenser på resultat- och 
balansräkningarna. Den historiska kurs som används nedan är 1, 
balansdagens kurs är 0,96 och därmed blir den genomsnittliga kursen för 
året 0,98. 

Resultaträkning för år 0 Dagskursmetod Monetär metod
Försäljning 78400 78400
KSV -39200 -40960
Rörelseresultat 39200 37440
Avskrivningar -2940 -3000
Omräkningsdiff - -80
Nettoresultat 36260 34360

Som resultaträkningarna visar blir resultatet högre när dagskursmetoden 
används. Detta beror på att när den monetära metoden används omvärderas 
de ingående komponenterna i kostnad sålda varor till respektive 
komponents transaktionsdagskurs. Den mindre negativa 
omräkningsdifferensen när den monetära metoden används kommer från 
det faktum att de icke monetära tillgångarna värderas enligt de högre 
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historiska kurserna som rådde när dessa poster uppkom. När 
dagskursmetoden används uppkommer omräkningsdifferensen från 
skillnaden i det egna kapitalet samt från det faktum att resultaträkningen 
omräknas med snittkurs. 

Balansräkning 
Dagskurs-

metod 
Monetär 

metod
Dagskurs

-metod 
Monetär 

metod
AT 25920 27000 Aktiekapital 80000 80000
Lager 46080 47040 Årets vinst 36260 34360
Kassa 59520 59520 Omräkningsdiff -3940 
  Skulder 19200 19200
 131520 133560 131520 133560

Det egna kapitalets andel av balansomslutningen är mindre när dagskursen 
används trots det högre resultatet. Detta beror på den större negativa 
omräkningsdifferensen. Att omräkningsdifferenserna är negativ i båda 
fallen beror på att andelen monetära tillgångar under året är större än 
andelen monetära skulder. När valutan i dotterföretagslandet deprecieras 
innebär detta att alla monetära poster förlorar i köpkraft.  

6.3 Jämförelse mellan olika 
valutaomräkningsmetoder22 

Enligt nuvarande rekommendationer finns det för självständiga 
dotterföretag i höginflationsländer tre omräkningsmetoder; att 
inflationsjustera och sedan använda dagskursmetoden, att använda den 
monetära metoden på icke inflationsjusterade räkenskaper eller att göra en 
tvåstegsomräkning för att på så sätt approximera ett inflationsindex.  

6.3.1 Dagskursmetod och monetär metod 

Beroende på om dotterföretagets land klassificeras som höginflatoriskt eller 
ej får det stora konsekvenser för balans- och resultaträkningarna. Därför har 
en omräkning gjorts nedan med icke inflationsjusterade siffror.  

Den främsta skillnaden framkommer i resultaträkningen där 
dagskursmetoden på icke inflationsjusterade siffror ger ett resultat på 
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25900 och resultatet för inflationsjusterade och med balansdagskurs 
omräknade siffror blir 2740. Anledningen till denna stora skillnad är att i 
det första fallet tas det inte hänsyn till köpkraftsförlusten.   

I exemplet omräknas också den inflationsjusterade resultaträkningen med 
balansdagskursen vilket är ett krav både enligt Redovisningsrådet och 
IASB. Då resultaträkningen inflationsjusterats enligt årets genomsnittliga 
köpkraft är det logiskt att testa vilka konsekvenser som uppkommer när 
istället snittkursen används. Resultaträkningen ska visa på en periods 
händelser och balansräkningen ska ge en ögonblicksbild av företagets 
ställning vid en viss tidpunkt. 

När istället snittkursen används för resultaträkningen ger detta ett högre 
resultat vilket är en naturlig konsekvens av att den använda växelkursen är 
högre. Även omräkningsdifferensen skiljer sig åt men för övrigt är dessa 
två metoder lika. När omräkning sker med den monetära metoden används 
inte inflationsjusterade siffror utan de beräknas på historiska 
anskaffningsvärden. Detta är en helt annan metod än de övriga eftersom 
den monetära metoden grundas i det faktum att det bara är de monetära 
tillgångarna som förlorar i köpkraft vid inflation. Därför är det också bara 
dessa som räknas om med balansdagskurs. När denna metod används på 
grundexemplet ger detta en negativ omräkningsdifferens såsom även de tre 
andra alternativen vilket beror på exemplets positiva monetära 
nettotillgångar.  

 
Dagskurs-

metod 
Inflationsjusterad 
+ balansdagskurs

Inflationsjusterad 
+ snittkurs 

Monetär 
metod

Försäljning 56000 32000 56000 56000
KSV -28000 -20000 -35000 -54400
Rörelseresultat 28000 12000 21000 1600
Avskrivningar -2100 -1500 -2625 -3000
Omräkn diff   -1200
Köpkraftsdiff  -1000 -1750 
Oreal prisvinst  -6760 -11830 
Nettoresultat 25900 2740 4795 -2600

Det är bara den monetära metoden som ger ett negativt nettoresultat. Detta 
beror på att den negativa omräkningsdifferensen ligger i resultaträkningen 
istället för i det egna kapitalet såsom är fallet när dagskursmetoden används. 
Dagkursmetoden använd på icke inflationsjusterade siffror ger det allra 
bästa resultatet vilket beror på att ingen hänsyn tagits till förlorad köpkraft. 
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Dagskurs- 

metod 
Inflationsjusterad 
+ balansdagskurs

Inflationsjusterad 
+ snittkurs 

Monetär 
metod

AT 10800 10800 10800 27000
AT uppskrivn  5100 5100 
Lager 19200 19200 19200 33600
Lager upps. -160 -160 
Kassa 24800 24800 24800 24800
 54800 59740 59740 85400
   
AK 80000 80000 80000 80000
Årets resultat 25900 2740 4795 -2600
Omräkningsdiff -59100 -32000 -34055 
Köpkraftsdiff  1000 1000 
Skulder 8000 8000 8000 8000
 54800 59740 59740 85400

Den största skillnaden finns i omräkningsdifferensen. Spridningen ligger 
mellan -59100 och -1200. Dessa poster påverkar andelen eget kapital, 
antingen direkt eller indirekt. Balansomslutningen för de inflationsjusterade 
och med dagskursmetoden omräknade tillgångarna är knappt 5000 mer än 
för de ojusterade siffrorna omräknade med balansdagskurs. Dessa 5000 
utgör de orealiserade värdeförändringarna för anläggningstillgångarna och 
varulagret. När den monetära metoden används som omräkningsmetod 
innebär detta en större balansomslutning vilken härstammar från det faktum 
att historiska kurser används för alla icke monetära tillgångar och skulder 
och den historiska kursen var högre än balansdagskursen. Andelen eget 
kapital förändras också beroende på vilken metod som används. När endast 
dagskursmetoden används är andelen eget kapital 85%, dagskursmetoden 
med balansdagskurs och snittkurs ger 87% och den monetära metoden ger 
91%.  

6.3.2 Tvåstegmetoden 

En omräkningsmetod som också är tillåten att tillämpa är tvåstegsmetoden 
där dotterföretagets balans- och resultaträkningar som är utsatta för hög 
inflation räknas om med den monetära metoden till en stabil funktionell 
valuta. Omräkningsdifferensen från denna omräkning blir en post i 
resultaträkning och påverkar därför resultatet. Steg två är att räkna om den 
funktionella valutan till rapportvaluta genom att använda dagskursmetoden. 
Differensen därifrån förs direkt till det egna kapitalet. 
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Tabellen visar valutakurserna mellan lokal valuta och funktionell valuta 
samt mellan funktionell valuta och rapportvaluta. 

  Balansdagskurs Ø-kurs Historisk kurs
Lokal valuta/funktionell valuta 0,5 0,75 1
Funktionell valuta/rapportvaluta 0,8 0,9 1

Kursdifferensen mellan lokal valuta och funktionell valuta är stor vilket 
indikerar att dotterföretagets land har hög inflation. Kursdifferensen mellan 
funktionell valuta och rapportvaluta är mindre då dessa två valutor är mer 
stabila. Kursdifferenserna ger tillsammans samma effekt på en lokal enhet 
valuta som när kursdifferensen mellan lokal valuta och rapportvaluta är 0,4. 

I det första steget har den monetära metoden använts vilket innebär att 
omräkning skett med genomsnittskurs för resultaträkningen förutom för 
kostnad sålda varor som har beräknats utifrån ingående posters 
transaktionskurser. I balansräkningen har de monetära posterna räknats om 
med balansdagskurs och övriga poster med respektive historisk kurs.  

Monetär metod till funktionell valuta    
Försäljning 60000  AT 27000 Aktiekapital 80000
KSV -52000  Lager 36000 Årets vinst 4000
Rörelseresultat 8000  Kassa 31000 Skulder 10000
Avskrivningar -3000   94000  94000
Omräkningsdifferens -1000      
Nettoresultat 4000      

I steg två används dagskursmetoden vilket innebär att resultaträkningen 
inklusive omräkningsdifferensen från steg ett räknas om till snittkurs. 
Balansräkningen räknas om till balansdagskurs.   

Dagskursmetod till rapportvaluta     
Försäljning 57000  AT 21600 Aktiekapital 80000
KSV -46800  Lager 28800 Årets vinst 3600
Rörelseresultat 7200  Kassa 24800 Omräkningsdiff -16400
Avskrivningar -2700   Skulder 8000
Omräkningsdifferens -900   75200  75200
Nettoresultat 3600      

Resultatet när tvåstegsmetoden används blir positivt, 3600, vilket ligger 
ungefär lika med resultatet av inflationsjustering och dagskursmetoden. 
Omräkningsdifferenserna uppgår till sammanlagt -17300 och andelen eget 
kapital är 89%. De monetära tillgångarna och skulderna får samma värde 
oavsett vilken omräkningsmetod som använd, jämför med simuleringarna i 
6.1.3.1. 
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Beroende på vilken metod som används och om dotterföretagets 
verksamhetsland bedöms vara höginflatoriskt eller inte får detta 
konsekvenser för resultatet och det egna kapitalet, de poster som ur 
ägarsynpunkt är de viktigaste. 

6.4 Omräkningsdifferensens placering 

En internationellt använd metod är den modifierad dagskursmetod där 
omräkningsdifferensen läggs i resultaträkningen istället för 
balansräkningen.  En stor omräkningsdifferens ger alltså motsvarande 
effekt på årets resultat vilket åskådliggörs i resultaträkningarna nedan. 
Nettoresultatet blir lika oberoende av om snittkurs eller balansdagskurs 
används för omräkning av resultaträkningen. Detta beror på att 
omräkningsdifferensen justerar just för resultaträkningens skillnader i kurs.  

 
Inflationsjustering 
+ balansdagskurs

Differens 
i RR

Inflationsjustering 
+ snittkurs 

Differens 
i RR

Försäljning 32000 32000 56000 56000
KSV -20000 -20000 -35000 -35000
Rörelseresultat 12000 12000 21000 21000
Avskrivningar -1500 -1500 -2625 -2625
Omräkningsdifferens -32000  -34055
Köpkraftsdifferens -1000 -1000 -1750 -1750
Orealiserad prisdiff -6760 -6760 -11830 -11830
Nettoresultat 2740 -29260 4795 -29260

När omräkningsdifferensen läggs i resultaträkningen får detta stora effekter 
på resultatet, från att ha varit lågt men dock positivt blir resultatet fem 
gånger så stort och dessutom negativt. Andelen eget kapital påverkas inte 
av en sådan transaktion då det endast är fråga om omflyttning mellan olika 
poster i det egna kapitalet. 

6.5 Soliditeten23 

Beroende på om dotterföretaget finansierats med övervägande del 
ägarkapital eller övervägande del lånekapital får detta effekter när 
omräkning sker. I nedanstående beräkningar har den ingående soliditeten 
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förändrats så att aktiekapitalet utgör 20000 och skulderna 80000 istället för 
det omvända som gäller i grundexemplet. Detta innebär en sänkning av 
soliditeten24 från 80% till 20% i början av året.  

6.5.1 Ändrad soliditet för inflationsjustering och 
balansdagskurs 

Ändringen av passivsidans struktur ger olika konsekvenser när 
räkenskaperna inflationsjusterats och sedan omräknats med 
balansdagskursen såsom både Redovisningsrådet och IASB 
rekommenderar. Även om snittkursen används ger detta principiellt samma 
utslag, dock med ett högre resultat som beror på den högre växelkursen. 

Inflationsjustering + balansdagskurs Oförändrad soliditet Förändrad soliditet
Försäljning 32000 32000
KSV -20000 -20000
Rörelseresultat 12000 12000
Avskrivningar -1500 -1500
Köpkraftsdifferens -1000 5000
Orealiserad prisdifferens -6760 5240
Nettoresultat 2740 20740

Resultatet blir betydligt högre när skuldernas andel ökar och det egna 
kapitalets andel minskat. Detta beror på att de monetära skulderna är större 
än de monetära tillgångarna vilket innebär att årets köpkraftsförlust istället 
blir en köpkraftvinst. Dessutom blir den orealiserade prisvinsten positiv när 
soliditeten förändras eftersom uppskrivningen av aktiekapitalet blir mindre. 
Resultatmässigt tjänar det fiktiva företaget på att sänka sin soliditet. 

Skulder och EK Oförändrad soliditet Förändrad soliditet 
AK 80000 20000 
Resultat 2740 20740 
Omräkningsdifferens -32000 -8000 
Köpkraftsdifferens 1000 -5000 
Skulder 8000 32000 
Summa 59740 59740 

Omräkningsdifferensen som redovisas i balansräkningen blir mindre 
eftersom andelen aktiekapital minskar. Detta beror på att när 

                                           
24 Soliditeten beräknas genom att dela andelen eget kapital med andelen totalt kapital. 
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balansdagskursen används för alla inflationsjusterade poster är den enda 
posten som fortfarande räknas om med historisk kurs aktiekapitalet. 
Andelen eget kapital ökar i båda fallen men en ingående lägre andel ger en 
större effekt på resultatet. Soliditeten går från 80% till 85% i det första 
fallet och från 20% till 55% i det andra.  

6.5.2 Ändrad soliditet omräknad med monetär metod 

Även när omräkning sker med den monetära metoden får en ändrad 
soliditet stora konsekvenser för det rapporterade resultatet. 
Omräkningsdifferensen blir kraftigt positiv vilket beror på att de i första 
fallet positiva monetära nettotillgångarna med den ändrade soliditeten blir 
negativa. Detta betyder att när valutan deprecieras ger detta en vinst i form 
av skuldernas lägre värde. 

Monetär metod Oförändrad soliditet Förändrad soliditet 
Försäljning 56000 56000 
KSV -54400 -54400 
Rörelseresultat 1600 1600 
Avskrivningar -3000 -3000 
Omräkningsdifferens -1200 34800 
Nettoresultat -2600 33400 

Nettoresultatet ökar med 36000 vilket utgör exakt valutakursförändringen 
på de monetära nettotillgångarna. Ingående monetära nettotillgångar i 
grundexemplet var 10000 vilket ger en förlust på 6000 när valutan faller 
från 1 till 0,4. I exemplet med förändrad soliditet är de negativa monetära 
nettotillgångarna 50000 vilket ger en vinst på 30000. Den totala differensen 
utgör 36000 vilket utgör skillnaden i nettoresultatet. 

Andelen eget kapital förändras i samma riktning som när omräkning sker 
med balansdagskursen på inflationsjusterade siffror. Ökningen av andelen 
eget kapital är högre när den ingående soliditeten är lägre.  

Sammanfattningsvis ger en ändrad soliditet stor skillnad för resultatet 
oberoende av vilken omräkningsmetod som tillämpas. Detta beror på 
köpkraftsvinster på de negativa monetära nettotillgångarna. Vid en 
appreciering istället för en depreciering skulle förhållandet ha blivit det 
omvända, resultatet skulle med båda omräkningsmetoderna ha minskat. 
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6.6 Val av köp- sälj- eller genomsnittkurs25 

Beroende på om företaget väljer att använda köp- sälj eller snittkurs för den 
aktuella dagen får fluktuationer i valutan effekter på de inflationsjusterade 
och med balansdagskurs omräknade beloppen. En så liten skillnad som 
2,5% upp eller ner får approximativt samma effekt på det redovisade 
resultatet. Om kursen 0,39 används istället för 0,4 som i grundexemplet 
innebär denna skillnad på 2,5% att resultatet minskar med cirka 2,5%. Är 
då resultatet betydande kan skillnaderna bli mycket stora. En kurs som 
istället ligger 2,5% över grundexemplets kurs ger en approximativ ökning 
av resultatet på 2,5%.  

Inflationsjustering + 
balansdagskurs Kurs 0,40 Kurs 0,39 Kurs 0,41 

Försäljning 32000 31200 32800 
KSV -20000 -19500 -20500 
Rörelseresultat 12000 11700 12300 
Avskrivningar -1500 -1463 -1538 
Köpkraftsdifferens -1000 -975 -1025 
Orealiserad prisdifferens -6760 -6591 -6929 
Nettoresultat 2740 2672 2809 

Då olika kurser används, förändras också både resultatet och 
balansomslutningen beroende på kursen. Inbördes förhållanden mellan 
posterna, såsom andelen eget kapital förändras däremot inte. Dock innebär 
de olika kurserna att värdet på moderbolagets nettoinvestering påverkas. 

När omräkning sker med den monetära metoden istället med förändrad 
balansdagskurs men med oförändrad genomsnittskurs påverkas även här 
resultatet.  Skillnaden blir dock större än med ovanstående 
omräkningsmetod, resultatet förändras med 16% när balansdagskursen 
ändras med 2,5%. Detta beror på att beräkningen av kostnad sålda varor 
tillsammans med omräkningsdifferensen och den ändrade 
balansdagskursen ger ett stort genomslag då utgående balans på varulagret 
beräknas till ett förändrat värde. 

                                           
25 Se bilaga 10 
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Monetär metod  Kurs 0,4 Kurs 0,39 Kurs 0,41 

Försäljning 56000 56000 56000 
KSV -54400 -54880 -53920 
Rörelseresultat 1600 1120 2080 
Avskrivningar -3000 -3000 -3000 
Omräkningsdifferens -1200 -1140 -1260 
Nettoresultat -2600 -3020 -2180 

Omräkningsdifferensen förändras med 5% mot kursförändringarna på 2,5%. 
Även monetära tillgångar och skulder påverkas av den ändrade 
balanskursen vilket innebär att de monetära nettotillgångarna förändras 
med just de 2,5% som kursen förändras med. 

6.7 Monetära eller ickemonetära tillgångar26 

För att se effekterna av en förändring av förhållandet mellan monetära och 
ickemonetära tillgångar har varulagret ökats med ingående balans 10000 
och kassan minskats med lika mycket. Denna förändring ger, när 
räkenskaperna inflationsjusterats och omräknats med balansdagskurs, bland 
annat en förändring i den orealiserade prisdifferens som inte blir en lika 
stor negativ post. Eftersom andelen ickemonetära tillgångar ökas innebär 
detta att varulagret innehåller en ökad andel orealiserad prisdifferens vilket 
också skulle också vara förhållandet om det var anläggningstillgångarna 
som ökats istället. 

Prisdifferensen består dels av värdeökningen på varulagret och 
anläggningstillgångarna, dels av det uppskrivna aktiekapitalet. Eftersom 
varulagret nu är större blir också uppskrivningen större. Värdeökningen på 
varulagret kommer att realiseras i framtiden när enheterna i varulagret säljs.  

I exemplet försvinner köpkraftsdifferensen då de monetära 
nettotillgångarna under året i det förändrade exemplet uppgår till noll.

                                           
26 Se bilaga 11 
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Inflationsjustering + balansdagskurs Oförändrade OT Förändrade OT 

Försäljning 32000 32000
KSV -20000 -20000
Rörelseresultat 12000 12000
Avskrivningar -1500 -1500
Köpkraftsdifferens -1000 0
Orealiserad prisdifferens -6760 -4760
Nettoresultat 2740 5740

Resultatet blir högre när varulagret ökar och kassan minskar. Detta beror på 
att de monetära tillgångarna minskar och därmed minskar också 
köpkraftsförlusten på dessa. Den orealiserade prisdifferensen beräknas på 
de ickemonetära tillgångarnas värdeökning jämfört med de monetära 
tillgångarna och därefter dras uppskrivningen av det egna kapitalet av. Då 
de ickemonetära tillgångarnas andel ökat, ger detta en mindre negativ 
orealiserad prisdifferens. 

När omräkning sker med den monetära metoden vänds det negativa 
resultatet till ett positivt när fördelningen mellan de monetära och de icke 
monetära tillgångarna förändras. En av anledningarna till att 
omräkningsdifferensen blir så positiv är det negativa rörelseresultatet. 
Nettoresultatet blir en restpost från balansräkningen när den monetära 
metoden används och därmed blir omräkningsdifferensen restposten i 
resultaträkningen. 

Det negativa rörelseresultatet har att göra med att den ökade kostnaden att 
ha varor liggande i lager slår igenom på kostnaden för sålda varor i 
resultaträkningen. 

Monetär metod Oförändrade OT Förändrade OT 

Försäljning 56000 56000 
KSV -54400 -60400 
Rörelseresultat 1600 -4400 
Avskrivningar -3000 -3000 
Omräkningsdifferens -1200 10800 
Nettoresultat -2600 3400 

Med den monetära metoden förlorar företaget i form av ett lägre 
rörelseresultat vilket dock justeras längre ner i resultaträkningen med den 
betydligt högre omräkningsdifferensen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vid en depreciering ger en 
minskad andel monetära tillgångar ett högre resultat för företaget 
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oberoende av vilken omräkningsmetod som tillämpas. Effekterna på 
resultatet är dock större när den monetära metoden används än när 
inflationsjustering görs och omräkning sker med balansdagskursen. I det 
första fallet ökar resultatet med 231% mot 109% i det andra fallet. 

6.8 Sambandet mellan inflation och växelkurser27 

Simuleringen har gjorts för att testa vid vilken kurs omräkningsdifferensen 
blir noll. När omräkningen av inflationsjusterad balans- och resultaträkning 
görs med balansdagskursen inträffar detta när kursen är 2/3. Detta ger ett 
högre resultat eftersom en högre kurs används.   

Inflation = växelkurs Balansdagskurs 0,4 Balansdagskurs 0,67 

Försäljning 32000 53333 
KSV -20000 -33333 
Rörelseresultat 12000 20000 
Avskrivningar -1500 -2500 
Köpkraftsförlust -1000 -1667 
Orealiserad prisvinst -6760 -11267 
Nettoresultat 2740 4566 

Omräkningsdifferensen blir noll eftersom köpkraftsjusteringen som görs 
motsvarar växelkursförändringen. Eftersom de monetära nettotillgångarna 
är positiva ger en depreciering av dotterbolagets valuta en förlust av 
köpkraft. När omräkning sedan sker blir omräkningsdifferensen noll 
eftersom växelkursen anteciperar inflationen.  

Tillgångar 0,4 0,67 Skulder och EK 0,4 0,67 
AT 10800 18000 AK 80000 80000 
AT Uppskrivn 5100 8500 Resultat 2740 4567 
Lager 19200 32000 Omräkningsdiff -32000 0 
Lager uppskrivn -160 -267 Köpkraftsförlust 1000 1667 
Kassa 24800 41333 Skulder 8000 13333 
 59740 99567  59740 99567 

En inflationsnivå som överstiger den relativa valutakursutvecklingen skulle 
i grundexemplet där de monetära tillgångarna är större än de monetära 
skulderna innebära en positiv omräkningsdifferens. Detta beror på att när 
den relativa inflationen är högre än den relativa växelkursförändringen så 

                                           
27 Se bilaga 12 
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innebär det att dotterföretagets valuta förlorar relativt moderbolagets valuta. 
En inflationsnivå som understiger den relativa valutakursutvecklingen 
skulle följaktligen ge upphov till en negativ omräkningsdifferens under 
förutsättning att de monetära tillgångarna är större än de monetära 
skulderna. 

När även den monetära omräkningsmetoden testas med den växelkurs som 
i det förra fallet gav omräkningsdifferens noll innebär detta inte att 
omräkningsdifferensen försvinner men den blir avsevärt lägre än när 
balansdagskursen 0,4 används. Då balansdagskursen är 2/3 ger detta en 
snittkurs på 5/6, approximativt 0,83. Resultatet ökar från -2600 till 15000 
och detta innebär också att balansomslutningen blir större.  

Monetär metod Balansdagskurs 0,4 Balansdagskurs 0,67 

Försäljning 56000 66667 
KSV -54400 48000 
Rörelseresultat 1600 18667 
Avskrivningar -3000 -3000 
Omräkningsdifferens -1200 -667 
Nettoresultat -2600 15000 

För att omräkningsdifferensen ska bli noll när den monetära metoden 
används måste växelkursutvecklingen vara obefintlig, det betyder att 
omräkningsdifferensen endast är noll när den historiska kursen är samma 
som balansdagskursen och inge förändringar upp eller ner har skett under 
året. 
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7 Analys 

I detta kapitel kommer undersökningsfrågorna att besvaras och 
dispositionen följer därför undersökningsfrågornas ordning. Först 
besvaras vilka metoder som de undersökta koncernerna använder och vilka 
konsekvenser som dessa metoder får. Sedan tas tänkbara orsaker till 
koncernernas val av omräkningsmetod upp och sist diskuteras skillnaden 
mellan nu gällande svenska rekommendationer och IASBs 
rekommendationer. 

7.1 Använda metoder och dess konsekvenser 

Vid omräkning av utländska dotterföretag uppstår i de allra flesta fall en 
omräkningsdifferens som påverkar resultat och ställning. Effekter uppstår 
oavsett om dotterföretaget verkar i ett land med hög eller låg inflation men 
differenserna blir större när inflationen är hög. Bedömningen av om hög 
inflation råder eller inte får därför effekter på resultat och ställning. 

Omräkning av dotterföretag i höginflationsländer ska enligt 
Redovisningsrådet omräknas med ett av tre möjliga alternativ. Det första 
alternativet är att inflationsjustera och sedan räkna om balans- och 
resultaträkningar med balansdagskursen. Den andra metoden är 
tvåstegsmetoden som används som en approximation för ett inflationsindex. 
Den tredje metoden är den monetära metoden använd på icke justerade 
resultat- och balansräkningar. 

Förutom valet av omräkningsmetod måste företagen också välja om köp-, 
sälj- eller genomsnittskurs ska användas. Även detta val ger effekter på 
resultat och ställning. 

7.1.1 Hög inflation eller inte 

Koncernerna som svarat på enkäten angav att de följer IASBs och 
Redovisningsrådets rekommendationer när de bedömer om ett land har hög 
inflation eller inte. Som beräkningen i 6.1.2 visar får valet av 
omräkningsmetod konsekvenser för dotterbolagens resultat och ställning 
även när kursdifferenserna är små, i beräkningen har kursen ändrats med 
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2,5 %. När dagskursmetoden används uppstår en omräkningsdifferens på -
3940 vilket utgör 11% av det omräknade redovisade resultatet. När den 
monetära metoden används blir omräkningsdifferensen mindre, endast -80, 
men det redovisade resultatet med den monetära metoden blir 5% lägre än 
när dagskursmetoden används.  

När hög inflation råder blir skillnaderna ännu större. För ett företag såsom 
det simuleringarna är gjorda på ger beräkningen presenterad i stycke 6.1.3 
en omräkning med dagskursmetoden utan inflationsjustering ett tio gånger 
så högt resultat som en omräkning med dagkursmetoden på 
köpkraftsjusterade siffror. Detta betyder att bedömningen av om hög 
inflation råder eller inte får stora effekter på resultat och ställning. Därmed 
ger också skillnaderna i balans- och resultatvärden betydelse för 
jämförbarheten mellan koncerner. 

En av koncernerna har påpekat trögheten i byte av metod när ett land går 
från att vara höginflatoriskt till att bli ett normalland och tvärtom. Denna 
tröghet har tre orsaker. För det första är inte bedömningen av om ett land 
har hög inflation eller inte kristallklar vilket innebär att en specifik tidpunkt 
när vissa förhållanden är uppfyllda är svår att konstatera. För det andra 
finns det också problem med att officiella köpkraftsindex ofta kommer en 
viss tid i efterhand. För det tredje säger konsekvensprincipen att byte av 
metod ska göras när förutsättningarna är långsiktigt förändrade.  Dessa tre 
faktorer kan ha varit skäl till att IASB ställt upp de olika kriterierna för 
bedömning av hög inflation. Konsekvenserna av denna tröghet är att 
koncernerna har viss valfrihet när det gäller vid vilken tidpunkt som 
adekvata metoder ska tillämpas. 

Tre av koncernerna har i sina årsredovisningar uppgett att de också 
definierar länder som höginflatoriska om landets devalveringsrisk är eller 
har varit hög och om andra faktorer gör att instabiliteten är stor. En hög 
devalveringsrisk och stor instabilitet som inte bidrar till att köpkraften 
förändras innebär inte att ett land bör definieras som höginflatoriskt. Det 
handlar snarare om vilka risker som verksamheten i landet medför. En hög 
risk innebär att den av investerarna krävda riskpremien blir högre vilket 
enligt ränteparitetsteoremet bör innebära en högre ränta, ett större 
kapitalinflöde till landet och därmed en appreciering av valutan. Dock 
innebär en osäkerhetsfaktor också att investerarna kan dra sig för att 
investera kapital i landet trots att avkastningen är avsevärt högre. Ett sådant 
beteende från investerarna skulle istället medföra ett kapitalutflöde och 
därmed en depreciering av valutan. Då denna devalveringsrisk och 
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instabilitet kan ge två olika effekter på valutan är detta inte en god indikator 
på att landet är höginflatoriskt. 

7.1.2 Inflationsjustering och dagskursmetoden 

Två av tretton koncerner använder dagskursmetoden på inflationsjusterade 
siffror. Beroende på vilken typ av inflationsredovisning som görs ger detta 
olika effekter på balans- och resultaträkningarna, se stycke 3.5.3 till 3.5.5. 
Beräkningarna visar att resultatet blir högre avsevärt högre när 
återanskaffningsvärdering eller nettoförsäljningsvärderingen används än 
när inflationsjusteringen görs med köpkraftsjustering. Detta beror på att i 
de två första modellerna tas även orealiserade värdeökningar upp i 
resultaträkningen vilket innebär en annan intäktsföring. Andelen eget 
kapital skiljer sig inte nämnvärt från de olika metoderna trots de olika 
resultaten dels eftersom andelen skulder är mycket låg, dels på grund av 
uppskrivningen av aktiekapitalet när köpkraftskorrigering görs vilket 
innebär en omflyttning inom det egna kapitalet. Den vanligaste 
inflationsredovisningsmetoden är köpkraftskorrigeringen eftersom den är 
mest lik historiska anskaffningskostnader som de flesta länders redovisning 
är baserad på. Köpkraftsjusteringen är också den metod som IASB 
föreskriver i IAS 29. Internationellt är denna metod vanlig ibland annat i 
Argentina där inflationsredovisning är ett krav.  

Köpkraftsjusteringen i 3.5.3 innebär att balansräkningen justeras till 
balansdagens penningvärde och att resultaträkningen justeras till 
genomsnittlig köpkraft under året. Sedan räknas båda om med 
balansdagskurs. Logiskt borde resultaträkningen istället räknas om med 
snittkurs såsom visas i 6.1.3. Eftersom resultaträkningen ska visa enhetens 
transaktioner under en period innebär en värdering med balansdagens kurs 
att årets händelser uttrycks i en värdeenhet som inte speglar årets händelser. 
Moderbolagets resultaträkning är värderad till de olika posternas köpkraft 
på respektive transaktionsdag och konsolideringen innebär därmed att två 
resultaträkningar med olika värderingsprinciper läggs samman. 
Moderbolagets balansräkning är värderad till historiska kurser och inte till 
balansdagskursen vilket innebär en skillnad mot dotterbolagets 
balansräkning. Å andra sidan är inte moderbolaget utsatt för samma 
inflationstakt vilket innebär att köpkraftsförlusten eller vinsten inte blir lika 
stor. Med hänsyn till väsentlighetsprincipen anses de historiska 
anskaffningsvärdena när låg inflation råder vara en tillräckligt bra 
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approximation även om det rent teoretiskt vore mest korrekt att också 
köpkraftskorrigera moderbolagets räkenskaper. En sådan korrigering skulle 
undvika problemet med att poster upptagna till olika värdeenheter läggs 
samman.  

Enligt ränteparitetsteoremet kan inte en valuta på lång sikt trendmässigt 
apprecieras eller deprecieras mot en jämförelsevaluta utan justering mellan 
valutorna kommer att ske genom ränteförändringar. Detta innebär att 
valutorna bara trendmässigt kan fluktuera sinsemellan vilket är ett 
argument för att omräkningsdifferenserna inte ska påverka resultatet utan 
föras mot eget kapital. Därmed är detta ett argument för dagskursmetoden. 
Realisationsprincipen går i linje med dagskursmetoden eftersom 
omräkningsdifferensen inte påverkar resultatet. Dessutom är 
dagskursmetoden i linje med kongruensprincipen eftersom en 
omräkningsdifferens inte innebär någon förmögenhetsöverföring och 
därmed ska den inte redovisas i resultaträkningen.  

Om istället valutan trendmässigt apprecieras eller deprecieras såsom enligt 
köpkraftsparitetsteoremet borde istället omräkningsdifferensen resultatföras 
för att inte en allt större positiv eller negativ omräkningsdifferens ska 
ackumuleras i det egna kapitalet. Därmed finns det ett visst försvar för den 
modifierade dagskursmetoden.  

Köpkraftsdifferensen som uppstår vid köpkraftsjusteringen är mer 
irreversibel och görs också med hänsyn på ingående värden. Det är därmed 
mer troligt att denna skillnad kommer att realiseras i framtiden och därmed 
är det också rätt att resultatföra denna differens. Dock går denna intäkts- 
eller kostnadsföring emot försiktighetsprincipen. 

7.1.2.1 Sambandet mellan inflation och växelkurs 

När räkenskaperna köpkraftsjusteras och räknas om med balansdagskurs 
blir omräkningsdifferensen noll under förutsättning att 
växelkursförändringen korrekt anteciperar skillnaderna i inflationen mellan 
länderna. I grundexemplet innebär detta att när dotterföretagets valuta har 
deprecierats till 2/3 av moderbolagets valuta blir omräkningsdifferensen 
noll. Detta beror på att inflationen i dotterföretaget har gett en 
köpkraftsjustering på +50 %, tillgångarnas värde har alltså skrivits upp med 
50 %. En tillgång värd 100 i början av året justeras upp till 150 med 
köpkraftsjusteringen. När sedan omräkning sker och dotterbolagets valuta 
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har tappat 1/3 av sitt värde, 50 av 150, innebär det att köpkraftsjustering 
och omräkning tar ut varandra. Skillnaden i inflation och 
växelkursutveckling mellan de båda länderna åskådliggörs därmed endast i 
köpkraftsdifferensen i resultaträkningen. När valutakursutvecklingen inte 
fullständigt anteciperar inflationen kommer skillnaden i växelkurs och 
inflation att delas upp på två olika differenser, köpkraftsdifferensen och 
omräkningsdifferensen. 

Den relativa växelkursen mellan dotterföretagets land och moderbolagets 
land innehåller även inflationen i moderbolagslandet. När då 
dotterföretagets balans- och resultaträkningar köpkraftsjusteras och räknas 
om till moderbolagets valuta justeras dessa även för inflationen i 
moderbolagslandet. Därför borde en justering med skillnaden i inflation 
mellan moder- och dotterföretaget göras och inte med dotterföretagets 
absoluta inflation. När justering sker med den absoluta skillnaden i 
inflation och balansdagens kurs används blir konsekvensen på de 
konsoliderade räkenskaperna att olika värdeenheter blandas.  

7.1.3 Monetär metod 

Det andra omräkningsalternativet är att räkna om dotterföretagens balans- 
och resultaträkningar med den monetära metoden, se 6.1.3.1. Fyra av 
tretton koncerner använder denna metod som uttrycker en annan syn på 
dotterföretaget än dagskursmetoden. Den monetära metoden justerar endast 
för kursdifferenser på de monetära tillgångarna och skulderna eftersom det 
är dessa som är utsatta för kursrisker. Detta innebär att 
omräkningsdifferensen härrör från dels de olika kurserna i 
resultaträkningen och dels skillnaden mellan ingående och utgående kurs 
på de monetära nettotillgångarna. Övriga tillgångar och skulder omräknas 
till de historiska kurserna precis som om moderbolaget själv innehaft 
tillgångarna och skulderna. Detta innebär dels att olika värdeenheter 
används i dotterföretagets räkenskaper men också att samma 
värderingsgrund föreligger för de olika posterna i dotterföretagets och 
moderföretagets redovisning.  

När inflationen i dotterföretagets land är hög innebär det enligt både 
köpkraftsparitetsteoremet och ränteparitetsteoremet att kurserna på kort sikt 
kan utvecklas mycket olika. Enligt köpkraftsparitetsteoremet har en valuta 
samma köpkraft när den används i dotterföretagets land som om den skulle 
användas i moderbolagets land. Därför behöver inte dotterföretagets 
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räkenskaper justeras för skillnaden i köpkraft eftersom 
valutaförändringarna justerar för hela skillnaden om omräkningen av alla 
posterna gör enligt historisk kurs. 

Skillnaderna i köpkraften kan enligt köpkraftsparitetsteoremet ha en 
trendmässig utveckling vilket leder till att valutan trendmässigt kan 
apprecieras eller deprecieras mot moderbolagets valuta. Det finns därmed 
ett skäl att redovisa omräkningsdifferenserna i resultaträkningen för att 
undvika att dessa inte göms undan i det egna kapitalet, såsom blir 
konsekvensen av den monetära metoden.  

Om dotterbolaget omräknad med den monetära metoden anses som 
självständigt är en resultatföring av omräkningsdifferenserna inte i enlighet 
med realisationsprincipen. När självständighet föreligger bör dotterbolaget 
betraktas som en nettoinvestering vilket innebär att kursdifferenserna inte 
realiseras förrän nettoinvesteringen säljs. Att då resultatföra 
omräkningsdifferenserna blir felaktigt. Omräkningsdifferensen från den 
monetära metoden beror inte enbart på förändringar under perioden utan på 
hela den kursutveckling som varit ända sedan tillgångarna anskaffades. Om 
den enda tillgången som dotterföretaget innehar är en anläggningstillgång 
anskaffad för tio år sedan och de enda skulderna som bolaget har är 
monetära härrör sig omräkningsdifferensen från den kursutveckling som 
skett under de senaste tio åren. Eftersom det i koncernbokslutet inte tas 
hänsyn till den ingående balansen utan görs från början varje år innebär en 
resultatföring av tio års omräkningsdifferens att dotterbolagets resultat 
innehåller en del omräkningsdifferens som inte hör till perioden. Detta är 
ett brott mot kongruensprincipen eftersom kursutvecklingen under tio år 
inte kan anses som en förmögenhetsöverföring tillhörande en period. Skulle 
omräkningsdifferensen delas upp i en del tillhörande den aktuella perioden 
skulle en resultatföring av denna innebära ett brott mot 
realisationsprincipen.  

7.1.4 Tvåstegsmetoden 

Det sista omräkningsalternativet är att approximera en inflationsjustering 
genom att först använda den monetära metoden och räkna om till en stabil 
utländsk valuta och sedan använda dagskursmetoden för att räkna om till 
moderbolagets rapportvaluta. Denna metod är den vanligaste bland 
koncernerna, sju av tretton använder tvåstegsmetoden. Metoden går ut på 
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att först räkna om dotterbolagets balans- och resultaträkningar med den 
monetära metoden till den funktionella valutan. Denna valuta är normalt 
US-dollar eller euro för de svenskägda dotterbolagen. Differensen från 
denna omräkning ska redovisas i resultaträkningen. I nästa steg används 
dagskursmetoden för att räkna om mellan den funktionella valutan och 
rapportvalutan. Differensen från denna omräkning ska redovisas i det egna 
kapitalet. Metoden innebär att två olika omräkningsdifferenser kommer att 
redovisas i räkenskaperna, se stycke 6.1.3.2. Tvåstegsmetoden får 
konsekvensen att ett dotterföretag i till exempel Turkiet betraktas som ett i 
ett euroland integrerat bolag eftersom omräkningen till den funktionella 
valutan sker med den monetära metoden. Därmed ses det turkiska bolaget 
som en nettoinvestering i euro för moderföretaget.   

I det första steget beräknas kostnaden för sålda varor utifrån de olika 
posternas transaktionsdagskurser. Detta innebär att denna post påverkas av 
förändringar i såväl genomsnittskurs som balansdagskurs. I steg två räknas 
kostnad sålda varor om i sin helhet med genomsnittskurs.  Detta gör att 
beroende på hur dotterföretaget väljer att lägga lager och hur mycket lager 
som finns vid början av en period förändras nettoresultatet. I förlängningen 
betyder detta att företaget kan påverka sitt rörelseresultat och storleken på 
omräkningsdifferensen genom att förändra lagerhållningen.  

Metoden är mycket lik den monetära metoden eftersom det är just den som 
används när omräkningen sker från en höginflatorisk valuta till den 
funktionella valutan som är en stabil valuta. Effekterna av 
dagskursmetoden blir mindre eftersom kursdifferenserna mellan funktionell 
valuta och rapportvaluta är mindre. Några av posterna i resultaträkningen, 
till exempel kostnad sålda varor och avskrivningar, värderas till olika 
kurser i de två stegen. I balansräkningen värderas de icke monetära 
tillgångarna till historisk kurs och sedan till balansdagskurs. Dessa 
skillnader utgör inflationsapproximationen. Omräkningsdifferensen från 
steg ett är beloppsmässigt ungefär lika stort som köpkraftsdifferensen när 
inflationsjustering och balansdagskurs används vilket ger ett synbart 
samband mellan metoderna. Den totala omräkningsdifferensen är betydligt 
mindre trots att alla poster utom försäljningen får en annan värderingsgrund 
än den har i den ursprungliga valutan.  
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7.1.4.1 Omräkningsdifferensernas placering 

En av koncernerna använder en tvåstegsmetod där omräkningsdifferensen 
från den först använda monetära metoden läggs i resultaträkningen såsom 
är rekommenderat. Dock väljer denna koncern att även lägga 
omräkningsdifferensen från den i steg två använda dagskursmetoden i 
resultaträkningen. Effekten av en sådan transaktion är att 
omräkningsdifferensen inte blir synlig i det egna kapitalet utan kommer att 
utgöra en del av årets resultat. Detta får en stor effekt på det bokförda 
resultatet vilket förändras från 3600 till -12800. Det blir ingen effekt på 
andelen eget kapital eftersom det endast är en fråga om omflyttning mellan 
olika poster i det egna kapitalet. 

Simuleringarna har gjorts utifrån förutsättningen att dotterföretagets valuta 
deprecierats gentemot moderbolagets valuta. Detta ger en negativ 
omräkningsdifferens när de monetära nettotillgångarna är positiva. Hade 
istället dotterföretagets valuta apprecierats eller de monetära 
nettotillgångarna varit negativa hade en positiv omräkningsdifferens 
uppkommit. När en positiv differens läggs i resultatet ger det 
dotterföretaget ett bättre resultat trots att ingen egentlig transaktion har 
skett. Att lägga omräkningsdifferensen i resultaträkningen istället för 
balansräkningen innebär ett principiellt avsteg från synen på det 
självständiga dotterföretaget som en nettoinvestering. Nettoinvesteringen 
ska inte intäktsföras förrän den har realiserats. När omräkningsdifferensen 
från dagskursmetoden läggs i resultaträkningen innebär detta att den i 
läsarens ögon betraktas som realiserad. Dessutom går intäktsföringen emot 
kongruensprincipen eftersom alla förmögenhetsförändringar ska föras över 
resultaträkningen men den uppkomna omräkningsdifferensen är inte en 
förmögenhetsförändring utan endast en restpost.  

7.1.5 Jämförelse mellan metoderna 

Resultatet när tvåstegsmetoden används blir högre, både jämfört med 
inflationsjustering och omräkning med balansdagskurs och också när den 
monetära metoden används. Högst resultat får en omräkning med 
snittkursen på en inflationsjusterad resultaträkning vilken inte är en tillåten 
metod enligt Redovisningsrådet. Skillnaderna visar att det finns incitament 
för koncernerna att använda en viss omräkningsmetod beroende på vilket 
resultat som önskas.  



Analys 

 85

När hög inflation råder urholkas det bokförda värdet i dotterföretaget då 
köpkraften drastiskt går ner. Skulle köpkraftsparitetsteoremet vara en 
fullständig sanning vore den monetära metoden att föredra. Eftersom 
växelkurserna förändras inte enbart på grund av köpkraftsdifferenser är en 
köpkraftskorrigering av dotterföretagets resultat- och balansräkningar rätt 
att göra. Detta är mer korrekt än att behålla de historiska 
anskaffningsvärdena ojusterade. Alternativen att välja att värdera tillgångar 
och skulder antingen till återanskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde 
är inte att föredra då dessa går emot både realisationsprincipen och 
kongruensprincipen. Därmed återstår alternativet att köpkraftsjustera de 
historiska anskaffningsvärdena.  

Köpkraftskorrigerade värden bygger på samma värderingsgrund som de 
historiska anskaffningsvärdena. Köpkraftsdifferensen är prisskillnader på 
de icke monetära tillgångarna och skulder och är av den art att de kommer 
att realiseras när tillgången säljs eller används för förädling i verksamheten. 
Dock bör det observeras att de köpkraftskorrigerade värdena inte 
representerar några verkliga värden. Köpkraftsdifferensen ska enligt ovan 
resonemang redovisas i resultaträkningen.  

Vid omräkning av dotterföretaget balans- och resultaträkning bör 
dagskursmetoden användas eftersom balansdagskursen ger det värde som 
en valutaväxling av tillgångsvärdena skulle ge moderbolaget på 
balansdagen. Resultaträkningen bör räknas om med snittkurs eftersom 
resultaträkningen ska visa på enhetens transaktioner under året och inte 
värdet av dessa på balansdagen. De köpkraftsjusterade värdena 
representerar inte verkliga värden men då alternativet för omräkning vore 
att använda den monetära metoden är dagskursmetoden den bättre. 
Användningen av den monetära metoden när hög inflation råder ger 
tillgångar som inte har någon koppling till verkliga värden. 

Det finns olika faktorer som talar för att omräkningsdifferensen ska läggas 
antingen i det egna kapitalet eller i resultaträkningen. När moderföretagets 
valuta och dotterföretagets valuta fluktuerar sinsemellan bör 
omräkningsdifferensen läggas i det egna kapitalet eftersom dessa på sikt 
kommer att ta ut varandra. Motsatsen är då att när valutorna trendmässigt 
förändras bör omräkningsdifferensen läggas i resultaträkningen. Trots detta 
bör inte omräkningsdifferensen redovisas i resultaträkningen även vid en 
trendmässig utveckling eftersom detta går emot realisationsprincipen och 
kongruensprincipen. Enligt realisationsprincipen ska inte en intäkt 
resultatföras förrän den är tämligen säker. Enligt kongruensprincipen ska 
alla förmögenhetsförändringar redovisas över resultaträkningen. Då en 
omräkningsdifferens endast är en restpost för att balansräkningen ska vara i 
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balans är den därmed varken en intäkt eller en förmögenhetsförändring. 
Differensen ska därmed föras mot eget kapital.  

7.1.6 Val av köp-, sälj eller snittkurs 

Det är inte bara bedömningen om dotterföretagets land har hög inflation 
och val av omräkningsmetod som ger påverkan på dotterföretagets resultat 
och ställning utan också vilken kurs som används vid omräkningen. 
Koncernerna använder antingen genomsnittskursen mellan köp- och 
säljkurs vid stängning, köpkursen vid stängning eller genomsnittskursen 
klockan 12.00. Vid kraftiga kursdifferenser under dagen och skillnader 
mellan köp och säljkurs ger kursvalet effekter på dotterföretagets resultat 
och ställning. Ett exempel på hur köp- och säljkurs kan skilja sig är den 
turkiska liran som den 16 april hade en skillnad på 10 %. Även i 
simuleringen i 6.1.6 visas effekten av en så liten kursdifferens som 2,5 %. 
Med inflationsjustering och dagskursmetoden ger detta en skillnad i 
resultatet på 2,5 % och med den monetära metoden förändras resultatet 
med 16 %. Detta innebär att företaget har möjlighet att påverka resultatet 
på önskat sätt. Konsekvensprincipen begränsar dock möjligheten att välja 
fritt då samma typ av kurs ska användas över tiden.   

7.2 Tänkbara orsaker till koncernernas val av 
omräkningsmetod 

Med utgångspunkt från Törnkvists (1986) undersökning har frågan om 
vilka faktorer som påverkar koncernernas val av omräkningsmetod ställts. 
Dessutom finns det ett antal interna såväl som externa faktorer som kan 
påverka valet av omräkningsmetod vid hög inflation.  

7.2.1 Koncernernas angivna orsaker 

Av de åtta svarsalternativen i enkäten var det fem faktorer som 
respondenterna uppgav påverkade deras val av omräkningsmetod och 
också de som respondenterna trodde påverkar andra koncerner i sina val. 
Dessa fem faktorer var svenska rekommendationer, internationella 
rekommendationer, praktisk hänsyn, påverkan på resultat och ställning 
samt revisorernas åsikt. 
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Flertalet koncerner angav att de svenska rekommendationerna påverkar 
deras val av omräkningsmetod. De svenska rekommendationerna är en 
grundsten för den svenska kontext i vilken koncernerna verkar. 
Årsredovisningslagen hänvisar till god redovisningssed, något som 
åtminstone delvis definieras genom Redovisningsrådets rekommendationer. 
Dessutom är koncernerna noterade på Stockholmsbörsen vilket betyder att 
de i noteringsavtalet har förbundit sig att följa rekommendationerna.  

Internationella rekommendationer är också en viktig faktor för koncernerna 
att ta hänsyn till. Detta beror på att koncernerna har verksamhet i utlandet 
och därmed påverkas av de olika ländernas regler och 
redovisningstraditioner. De normerande organen är en viktig aktör på den 
internationella arenan, framförallt i de länder såsom Argentina där 
utformningen av redovisningen flyttats från den legala makten till de 
normerande organen, såsom också är fallet i Sverige. 

Svaren att praktiska synpunkter är viktiga för valet av omräkningsmetod 
indikerar att omräkningen av dotterföretag i höginflationsländer är något 
som företagen är tvungna att göra och något där kostnaden måste jämföras 
med den nytta som informationen ger. För koncerner med små 
dotterföretag i höginflationsländer som representerar en mycket liten del av 
koncernens resultat och ställning, innebär väsentlighetsprincipen att 
kostnaden överstiger nyttan och därmed kan en  billigare och enklare metod 
väljas. 

Två av koncernerna har uppgett att hur valet av omräkningsmetod påverkar 
företagets resultat och ställning är en av faktorerna som styr detta val. Ett 
av svaren kommenterades med att det är viktigt att ge en rättvisande bild av 
företagets verksamhet i ekonomiska termer. Denna formulering kan 
härledas från FASBs true and fair view vilket indikerar det internationella 
inflytandet som finns på svenska koncerner. Det är möjligt att inte fler 
koncerner angivit faktorn påverkan på resultat och ställning på grund av att 
det ses som lite väl hårddraget och företagsfokuserat. En annan faktor som 
kan ha påverkat koncernernas svar är väsentlighetsprincipens konsekvenser 
som diskuterats ovan. 
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7.2.2 Interna faktorer och effekt på resultat och ställning 

Olika företagsspecifika faktorer påverkar valet av omräkningsmetod och de 
viktigaste faktorerna är sammanfattade i tabell 1. Dessa faktorer indikerar 
företagets funktionella valuta och klassificeringen av dotterföretagen. 
Bedömningen av hur integrerat dotterföretagets kassaflöde är med moderns, 
vem som sätter försäljningspriser och vilken marknad dotterföretaget säljer 
på får effekter för vilken omräkningsmetod som ska användas. Även 
kostnadsstruktur, finansieringsform och andelen transaktioner med externa 
parter ger indikationer på vilken valuta som ska betraktas som 
dotterföretagets funktionella valuta. Alla undersökta koncerner har 
klassificerat sina dotterföretag i höginflationsländer som självständiga 
vilket innebär att den funktionella valutan för alla dotterföretag är 
respektive lokal valuta.  

Andra interna faktorer som kan påverka valet av redovisningsmetod är att 
de redovisningsansvariga i ett företag kan välja den redovisningsmetod som 
ger det högsta resultatet om deras löner är kopplade till resultatet i ett så 
kallat incitamentsprogram. Även ägare och långivare fokuserar på resultatet 
eftersom ägarna vill ha så bra avkastning som möjligt på sina insatta pengar 
och långivarna vill att riskerna i bolaget är så låga som möjligt. Resultatet 
kan påverkas av vilken omräkningsmetod som väljs.  

Långivarna är också intresserade av soliditeten vilken också kan påverkas 
av vilken omräkningsmetod som väljs. När en stor omräkningsdifferens 
uppstår ger detta en positiv effekt på andelen eget kapital trots att ingen 
förmögenhetsförändring skett. Resultat och soliditet står i 
motsatsförhållande eftersom en hög skuldsättningsgrad ger upphov till en 
högre avkastning. Såsom simuleringen i 6.1.5 visar ger en lägre soliditet ett 
högre resultat. Enligt debt/equity hypothesis väljer ett företag med hög 
skuldsättningsgrad redovisningsmetoder som genererar ett högre resultat 
för att långivare ska fokusera på detta istället för på den kreditrisk som en 
hög skuldsättningsgrad innebär. Att lägga en positiv omräkningsdifferens i 
resultaträkningen är ett sätt att påverka resultatet.  

De undersökta koncernerna är alla välkända svenska koncerner vilket 
innebär att de är utsatta för ett visst tryck från intressenterna. Political cost 
hypothesis utgår ifrån att företag väljer en redovisningsmetod som minskar 
resultatet för att intressenternas tryck ska bli lägre. Liksom det finns 
möjlighet att påverka resultatet positivt genom att välja en 
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omräkningsmetod som ökar detsamma finns också möjligheten att minska 
resultatet. När ett dotterföretags valuta deprecieras gentemot moderbolagets 
valuta och dotterföretaget har positiva monetära nettotillgångar uppstår en 
negativ omräkningsdifferens som kan vara av betydande belopp, se till 
exempel simuleringarna i 6.1.3 där inflationsjusterade balans- och 
resultaträkningar omräknade med balansdagskurs ger upphov till en 
omräkningsdifferens som utgör 54% av balansomslutningen.  

På grund av informationsasymmetri har inte aktieägare fullständig kontroll 
över hur företagets resultat och ställning uppkommer. Detta problem ökar 
ju mer internationell verksamhet koncernen har eftersom avståndet mellan 
ägare och verksamheten ökar vilket åskådliggörs i figur 5. Ju större andel 
av verksamheten som bedrivs utomlands desto svårare är det för ägarna att 
skaffa sig information om de olika dotterbolagen. Eftersom ägaren 
investerar ett kapital är det viktigt för att denne ska våga satsa samt låta 
investeringen vara kvar att den information som kommer till ägarna ger en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning. För att ägarna ska 
kunna göra övervägda investeringsbeslut är det viktig att jämförbarheten 
även mellan de börsnoterade koncernerna är så god som möjligt. Ett bidrag 
till att göra jämförbarheten bättre är IASBs inskränkningar av vilka 
metoder som får användas vid omräkning av dotterföretag i 
höginflationsländer. 

7.2.3 Externa faktorer 

De länderspecifika faktorerna kan skilja sig mycket åt mellan olika länder 
och olika omräkningsmetoder kan användas beroende på vilken lokal 
redovisning som dotterföretagslandet har. För ett fiktivt moderföretag med 
ett dotterföretag i Rumänien, ett i Turkiet och ett i Argentina är 
förutsättningarna olika. Det gemensamma draget mellan både det svenska 
moderbolaget och dotterföretagen är att lagsystemet i alla fyra länder har 
samma ursprung, de bygger på den romanska rätten som är mer inriktad på 
detaljerade lagar än praxisstyrning. Däremot har maktförflyttningen mellan 
den legala makten och de normerande organen varit tydlig i både Sverige 
och Argentina där rekommendationer om omräkning och även delvis 
inflationsjustering tagits fram. De tre dotterföretagsländerna har det 
gemensamma draget att ekonomisk instabilitet råder men i Rumänien och 
Turkiet finns inga rekommendationer som behandlar varken 
inflationsjustering eller omräkning av utländska dotterföretag. 
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Att ha dotterföretag i andra länder innebär att hänsyn måste tas till olika 
redovisningssystem. Utvecklingen av redovisningen i ett land kan kopplas 
till redovisningstraditionen. I till exempel Argentina är 
inflationsredovisningen ett krav vilket har inneburit att kopplingen mellan 
redovisning och beskattning är svag. Detta innebär i förlängningen att den 
finansiella informationen som kommer aktieägarna tillhanda har påverkats 
av en intressent mindre. Ju färre intressenter som koncernen måste ta 
hänsyn till desto lättare blir det att tillfredsställa de intressenter till vilka 
man måste ta hänsyn. Anpassningen till de länderspecifika faktorerna är en 
kostnad för företaget och kan också bidra till att övervaknings- och 
informationskostnader minskar. 

7.3 Skillnader mellan nuvarande och framtida 
rekommendationer 

Harmoniseringen av reglerna som ska gälla för börsnoterade koncerner i 
EU-länderna syftar till att göra redovisningen enhetlig, dels för att 
underlätta för koncernerna men också för att jämförbarheten både 
tidsmässigt inom en koncern och mellan koncerner ska bli bättre. 

7.3.1 Samma tidpunkt och samma index 

IASB lägger ribban högt inte bara när det gäller harmoniseringen mellan 
länder utan också mellan företag i samma land. IAS 21 rekommenderar att 
alla företag börjar använda standarden från samma tidpunkt. Detta betyder 
att när ett land går ifrån att vara ett normalinflationsland till ett 
höginflationsland så bör alla företag inflationsjustera från samma tidpunkt. 
Även det index som ska användas ska vara lika för alla företag i landet. En 
av anledningarna kan vara att tidpunkten för när dotterföretagslandet anses 
vara höginflatoriskt kan få stora konsekvenser för resultatet såsom visats i 
7.1.1. Det framräknade resultatet kommer att bli en del av koncernens egna 
kapital till den del det inte elimineras bort i konsolideringen. Att inte 
rekommendationen tillämpas från samma tidpunkt kan leda till sämre 
jämförbarhet tidsmässigt för den enskilda koncernen och även i 
förlängningen mellan koncerner. 
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7.3.2 Inflationsjustering och IAS 29 

En väsentlig skillnad mellan nuvarande gällande rekommendationer och de 
som ska gälla från 2005 är rekommendationen IAS 29 som behandlar hur 
inflationsredovisning ska ske. I de nu gällande svenska 
rekommendationerna finns det ingen liknande information utan företagen 
har rätt att själva välja vilken inflationsjusteringsmetod som anses 
lämpligast. IASBs rekommendationer har sannolikt sitt ursprung i det 
faktum att de har ambitionen att skapa gångbara internationella 
rekommendationer vilket därmed också inbegriper ett antal länder med 
sämre ekonomisk stabilitet än västvärlden traditionellt har upplevt. 

Begränsningen när det gäller vilken inflationsjusteringsmetod som får 
användas har sin grund i synen på när en intäkt ska anses realiserad. Både 
återanskaffningsmetoden i 3.5.4 och nettoförsäljningsmetoden i 3.5.5 
innebär ett avsteg från realisationsprincipen. Dessutom innebär de båda 
metoderna att värderingen blir subjektiv på ett annat sätt än den historiska 
anskaffningskostnaden omräknad med index. De köpkraftsjusterade 
värdena vilar på samma värderingsgrund som de historiska 
anskaffningskostnaderna och är lättare för läsare att relatera till. Även 
köpkraftsjusteringen innebär ett litet avsteg från realisationsprincipen då 
den orealiserade prisdifferensen tas upp som en intäkt eller kostnad i 
resultaträkningen. Denna prisdifferens är dock något som med stor 
sannolikhet kommer att realiseras i framtiden och det är lättare för läsaren 
att se denna orealiserade prisdifferens i resultaträkningen än ett 
nettoförsäljningsvärde i balansräkningen. 

Konkretiseringen av hur inflationsredovisningen ska ske samt vilket index 
som ska användas får konsekvensen att jämförbarheten mellan koncerner 
och mellan dotterföretag inom samma koncern åtminstone visuellt ökar. 
IASB lämnar dock öppet för företagen att själva till viss del bedöma 
tillämpningen av den köpkraftskorrigering som rekommenderas. I 
rekommendationen anges att tillgångar värderade till återanskaffningsvärde 
också ska uttryckas i den på balansdagen gällande värdeenheten vilket 
praktiskt innebär att ingen köpkraftsjustering ska göras. Det 
handlingsutrymme som företagen har kvar ska ge dem möjlighet att kunna 
ge en rättvisande blid av verksamheten trots att förutsättningarna i 
dotterföretagens olika länder kan vara mycket skilda åt. 
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7.3.3 Val av rapportvaluta 

En tredje nyhet som IASBs rekommendation innebär är att företagen 
kommer att få möjlighet att välja vilken rapportvaluta som de ekonomiska 
rapporterna presenteras i. Det enda kravet som ställs upp är att skälen till 
ett val av rapportvaluta som skiljer sig från valutan i det land där företaget 
har sitt säte ska uppges. En möjlig konsekvens av detta kan vara att svenska 
koncerner med stor verksamhet i till exempel USA kommer att välja att 
rapportera i US-dollar. Andra svenska koncerner kan komma att redovisa i 
euro om verksamheten till stor del bedrivs i euroländer. För en koncern 
som har en övervägande del av intäkter och kostnader i euro och US-dollar 
skulle ett byte av rapportvaluta innebära att en avsevärd del av 
räkenskaperna inte längre skulle behöva räknas om. Ett byte skulle i 
initialfasen ge upphov till ökade kostnader men eventuellt skulle den 
långsiktiga nyttan överstiga dessa. Ett byte till euro eller US-dollar som 
rapportvaluta skulle kunna innebära att vad som  anses vara väsentligt 
förändras då kostnaderna för omräkningen blir lägre. 

För en svensk koncern skulle ett byte av rapportvaluta göra att avståndet 
mellan koncernledning och dotterföretag med samma rapportvaluta minska. 
Avståndet mellan de svenska aktieägarna och koncernen skulle dock kunna 
bli större under förutsättning att Sverige inte byter valuta till euron. Ett 
större avstånd kan ge upphov till ökade informationskostnader när den 
svenska läsaren saknar känsla för euron och dess värde. 

Även bolag noterade på andra börser än Stockholmsbörsen kan ha ett 
intresse i att välja en annan rapportvaluta än den svenska. Av de tretton 
företag som ingår i populationen är nio noterade på en eller flera utländska 
börser. Många av dessa börser ligger i euroländer. Beroende på hur 
noteringsavtalen ser ut på respektive börs måste eventuellt svenska 
koncerner noterade på dessa börser redovisa enligt andra 
rekommendationer. Harmoniseringen ger effekten att de europeiska 
börsernas reglemente kommer att närma sig varandra. Detta gör att 
kostnaden för att vara noterad på en europeisk börs minskar vilket 
eventuellt i förlängningen kan betyda att noteringar på europeiska börser 
ökar bland de svenska koncernerna.  

Något som talar emot att flertalet svenska koncerner skulle välja att 
redovisa i en annan valuta än den svenska kronan är att trots den möjlighet 
som finns idag att använda euron som rapportvaluta har ingen av de tretton 
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undersökta koncernerna valt detta. Tre av koncernerna har dock valt att 
som tilläggsinformation bifoga balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys i euro. Redovisningen har inte gjorts i euro utan alla 
poster har endast räknats om med en bestämd kurs.  

7.3.4 Inskränkta valmöjligheter av omräkningsmetod 

Tillämpningen av IASBs rekommendationer kommer att innebära är att 
valmöjligheterna minskar gällande omräkningsmetod av dotterföretag i 
höginflationsländer. Den monetära metoden använd på icke 
inflationsjusterade resultat- och balansräkningar försvinner som 
omräkningsalternativ. Även tvåstegsmetoden att först räkna om till en 
stabilare funktionella valuta med den monetära metoden och sedan använda 
dagskursmetoden för att räkna om till svenska kronor försvinner. Denna 
metod innebär visserligen en approximation på ett inflationsindex men är 
inte likvärdig den inflationsjusteringsmetod som rekommenderas i IAS 29.  

Tvåstegsmetoden ska skiljas från den möjligheten som ett dotterföretag i ett 
höginflationsland har att välja att använda en stabilare valuta som 
rapportvaluta om IASBs rekommendationer gäller i dotterföretagets land. 
När så är fallet är inte längre dotterföretagets valuta utsatt för hög inflation 
och därför blir inte heller IAS 29 tillämplig. Det kvarstår dock en liten 
möjlighet att använda en stabil utländsk valuta för att approximera ett 
inflationsindex. Det är då frågan om mycket sällsynta omständigheter där 
ett tillräckligt bra allmänt prisindex inte finns att tillgå. Denna regel står i 
strid med konsekvensprincipen men kan väl motiveras eftersom ett felaktigt 
index kan få stora konsekvenser på dotterföretagets resultat och ställning. 

Konsekvenserna av åtstramningen när det gäller metodval innebär att en 
koncern med dotterföretag i höginflationsländer endast ges ett alternativ; att 
inflationsjustera redovisningen i den lokala valutan och sedan räkna om 
både resultat- och balansräkning med balansdagskursen. Av de tretton 
undersökta koncernerna är det bara två som redan nu tillämpar 
inflationsjustering och dagskursmetoden. Övriga elva använder antingen 
tvåstegsmetoden eller den monetära metoden. För dessa koncerner kommer 
omställningen till IASBs rekommendationer att innebära förändringar både 
på koncernnivå men också för de enskilda dotterföretagen. Eftersom 
dotterföretagen är anpassade till både sina egna och moderns kontextuella 
faktorer innebär en förändring av moderföretagets förutsättning också att 
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dotterföretagets förutsättningar förändras. Vissa koncerner utryckte dock i 
enkäten att ingen förändring kommer att ske på grund av väsentlighetsskäl. 
Dotterföretagen i höginflationsländer anses vara så små att deras påverkan 
på koncernens resultat och ställning inte är väsentlig. 
Väsentlighetsprincipen är en av de grundläggande principerna inom 
redovisning och denna kommer även efter 2005 att gälla. Koncernernas 
handlingsutrymme att välja omräkningsmetod kvarstår därmed till viss del. 

Klara riktlinjer för vilken metod som koncernerna ska använda och hur 
denna metod ska genomföras ger en vinst för ägarna i form av lägre 
agentkostnader. När informationsasymmetrin minskar då aktieägarna vet 
att företagsledningen endast kan använda en metod för att räkna om 
väsentliga poster minskar också övervakningskostnaderna och kostnaderna 
för att söka kompletterande information. Att samma omräkningsmetod 
kommer att användas av alla börsnoterade svenska koncerner innebär också 
att den relativa risken med att investera i ett företag eller ett annat minskar. 
Detta betyder i sin tur att ägarnas avkastningskrav, där riskpremien är en 
beståndsdel, minskar och därmed blir också företagens kapitalkostnad lägre.  
Vissa av koncernerna har svarat att det är bra med klara riktlinjer och att 
alla bolag måste använda samma metod. Detta har troligtvis sin grund både 
i en förenkling genom att inget val behöver göras och att koncernerna har 
insett de lägre transaktionskostnaderna som detta innebär. Klara regler och 
samma regler för alla innebär att avståndet mellan ägare och 
koncernledning minskar och därmed minskar också 
övervakningskostnaderna. Dessutom blir det en fördel att alla moderbolag i 
koncerner som redovisar enligt IASB kommer att använda samma 
omräkningsmetod. En harmonisering till IASBs regler också i de länder där 
koncernerna har dotterföretag skulle innebära att avståndet mellan 
dotterföretag och moderföretag minskade och därmed också 
transaktionskostnaderna. 

De koncerner som ser mest positivt på implementeringen av IASBs regler 
är också de som kommit längst med processen att anpassa sig. Detta kan 
bero på att ett byte av de rekommendationer som koncernerna ska följa 
innebär ett stort arbete och att efterhand som anpassningen sker blir också 
synen på det nya alltmer positiv. Inställningen kan också bero på i vilka 
länder som koncernerna har dotterföretag. För en koncern med verksamhet 
i Argentina innebär ett byte till IASBs rekommendationer en mindre 
omställning än för en koncern med verksamhet i Turkiet eller Rumänien. 
Argentina har traditionellt sett en väl utvecklad inflationsjusterad 
redovisning med stor inspiration från bland annat amerikanska FASB. 
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Rumänien såväl som Turkiet har få och ofullständiga regelverk som inte 
behandlar valutaomräkning eller hög inflation. För koncerner med 
dotterföretag i dessa länder som ännu inte följer internationella 
rekommendationer borde kravet på redovisning enligt IASB från 2005 
innebära en stor omställning. 
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8 Slutsatser  

I följande kapitel kommer undersökningens slutsatser att presenteras. Varje 
stycke inleds med den aktuella undersökningsfrågan.  

8.1 Använda metoder och dess konsekvenser 

Vilka metoder för valutaomräkning av dotterföretag i höginflationsländer 
använder svenska koncerner och vilka konsekvenser får detta? 

Av tretton koncerner använder sju stycken tvåstegsmetoden för att 
approximera en inflationsjustering, fyra koncerner använder den monetära 
metoden och två koncerner använder dagskursmetoden på 
inflationsjusterade resultat- och balansräkningar. I uppsatsen fiktiva 
dotterföretag ger tvåstegsmetoden ett högre resultat än både 
köpkraftsjusteringen omräknad med balansdagskurs och omräkning med 
den monetära metoden. Omräkningen med den monetära metoden ger ett 
negativt resultat, vilket inte de andra två metoderna gör. Den monetära 
metoden ger också den högsta andelen eget kapital och tvåstegsmetoden 
den näst högsta andelen. 

Vid omräkning av utländska dotterföretag uppstår en omräkningsdifferens 
som påverkar resultat och ställning. Denna differens blir större när 
dotterföretaget är utsatt för hög inflation. Omräkningsmetoderna vid 
normal och hög inflation skiljer sig till viss del från varandra och får olika 
konsekvenser. Därmed blir bedömningen av om hög inflation råder eller 
inte viktig. Bedömningen görs av de enskilda koncernerna och eftersom 
kriterierna inte är särskilt specifika finns det möjlighet för koncernerna att 
påverka resultat och ställning. 

Omräkningsdifferensen från den till transaktionsdagskurs 
köpkraftsjusterade resultaträkningen ska enligt Redovisningsrådet och 
IASB räknas om med balansdagskurs. Det är tveksamt om denna kurs är 
rätt att använda eftersom konsekvensen blir att dotterföretagets 
resultaträkning är uttryckt i en annan värdeenhet än moderbolagets. Det 
logiska vore att använda snittkurs på resultaträkningen. Dagskursmetoden 
på köpkraftsjusterade räkenskaper är förenlig med realisationsprincipen och 
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kongruensprincipen eftersom omräkningsdifferensen redovisas i det egna 
kapitalet. 

Den monetära metoden ger en redovisning där samma värderingsgrund 
används för såväl dotterföretag som moderföretag. Då 
omräkningsdifferensen läggs i resultaträkningen betraktas den som 
realiserad vilket inte är förenligt med varken realisationsprincipen eller 
kongruensprincipen. Detta betyder att nettoinvesteringens värde påverkas 
av omräkningsdifferensen som tas upp till det ackumulerade värdet i 
resultaträkningen. 

Tvåstegsmetoden är en kombination av dagskursmetoden och den monetära 
metoden men eftersom konsekvenserna av omräkningen från lokal valuta 
till rapportvaluta blir större har den mest gemensamt med den monetära 
metoden. Detta betyder att den går emot både kongruens- och 
realisationsprincipen. 

En möjlighet som koncernerna har att påverka resultat och ställning är valet 
av vilken kurs som ska användas vid omräkningen; köp-, sälj- eller 
snittkurs. När dotterföretagens valutor fluktuerar mycket även under dagen 
ger tidpunkten när kursen bestäms skillnader i de omräknade balans- och 
resultaträkningar. Två identiskt lika företag där ett räknas om med köpkurs 
och ett med säljkurs kan ge betydande konsekvenser för dotterföretagets 
resultat oavsett vilken omräkningsmetod som används.  

Enligt författarna är köpkraftsjusterade resultat- och balansräkningar 
omräknade med snitt- respektive balansdagskurs den mest korrekta 
metoden för omräkning av dotterföretag i hög inflation.  

8.2 Tänkbara orsaker till koncernernas val av 
omräkningsmetod 

Vilka tänkbara orsaker finns det till koncernernas val av omräkningsmetod 
för dotterföretag i höginflationsländer? 

Det finns flera tänkbara orsaker till koncernernas val av omräkningsmetod. 
Dessa orsaker kan delas in i internt påverkade och externa påverkade 
faktorer. Till de externa orsakerna hör de svenska rekommendationerna och 
den goda redovisningsseden. Det är dessa faktorer som har skapat den 
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svenska redovisningstraditionen och de utgör en stor del av den svenska 
kontext som koncernerna verkar i. 

En annan extern faktor är den internationella kontexten i vilken de olika 
dotterföretagen verkar. Den politiska och ekonomiska stabiliteten, de lokala 
lagarna och redovisningstraditionerna påverkar dotterföretagets redovisning 
och därmed också valet av omräkningsmetod för detta dotterbolag. 

Några faktorer har både en extern och en intern påverkan på valet av 
omräkningsmetod. Internationella rekommendationer påverkar externt då 
de svenska rekommendationerna utgår från både FASBs och IASBs 
rekommendationer. Den interna påverkan kommer från de dotterbolag som 
använder dessa internationella rekommendationer och vars redovisning 
därmed är anpassad till dessa. Koncernens val av omräkningsmetod 
påverkas därmed också indirekt av de internationella rekommendationerna. 

Figur 8 Externa och interna faktorer som påverkar koncernernas val av 
omräkningsmetod för dotterföretag i höginflationsländer 
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Valet av omräkningsmetod beror också på hur detta val påverkar 
koncernens resultat och ställning. Dels finns det externa krav på att en 
rättvisande bild av koncernen ska ges och dessutom ser ägare och långivare 
positivt på ett bra resultat. För koncernens kapitalförsörjning är det därmed 
viktigt att ta hänsyn till dessa intressenters krav. Det finns också andra 
intressenter som är intresserade av koncernens resultat och ställning. 
Resultatet är också viktigt av interna skäl till exempel för jämförelse mellan 
koncernens dotterföretag och för utvärdering av dotterföretagens ledning 
och enhetschefer. 

En intern faktor som påverkar valet av omräkningsmetod är de praktiska 
synpunkterna. Koncernernas kostnad för omräkningen bör inte överstiga 
nyttan som informationen ger både inom koncernen och för intressenterna. 

En annan intern faktor som påverkar koncernernas val av omräkningsmetod 
är vilken funktionell valuta som dotterföretagen i de höginflatoriska 
länderna har. Bedömningen av dotterföretagets funktionella valuta görs av 
koncernen själv. 

8.3 Skillnader mellan nuvarande och framtida 
rekommendationer 

Vilka skillnader finns det mellan nu gällande svensk lagar och 
rekommendationer avseende valutaomräkning av dotterföretag i 
höginflationsländer och IASBs föreslagna rekommendationer? 

Redovisningsrådets rekommendationer är redan väl anpassade till IASBs 
rekommendationer. Det faktum att IASB verkar på en stor internationell 
arena syns dels i tanken att alla koncerner verksamma i ett höginflatoriskt 
land bör tillämpa adekvat inflationsjusteringsmetod och omräkningsmetod 
från samma tidpunkt. Dessutom visar existensen av IAS 29 på ett försök till 
anpassning för stora delar av världen och inte enbart för västländer med 
traditionellt stabil ekonomi.  

Det positiva med gemensamt redovisningssystem torde vara bättre 
jämförbarhet mellan koncernerna. För att underlätta för koncernerna att ha 
internationell verksamhet kommer koncernerna att få välja rapportvaluta. 
Det är tänkbart att på några års sikt kommer byten att ske men två hinder är 
initialkostnaderna och det ökade avståndet till de svenska aktieägarna. Ett 
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skäl till att byta rapportvaluta är att avståndet till de utländska aktieägarna 
kan minska.  

Begränsningen till endast en omräkningsmetod innebär att jämförbarheten 
mellan koncerner blir bättre. Med hänvisning till väsentlighetsprincipen 
kommer inte alla koncerner att byta omräkningsmetod. 

Att klara riktlinjer för inflationsjusteringen och begränsningen till endast en 
tillåten omräkningsmetod för dotterföretag i höginflationsländer innebär 
lägre agentkostnader och lägre transaktionskostnader både för aktieägare 
och för koncernen själv. 
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Bilaga 1, enkät  

Enkät angående valutaomräkning av dotterföretag i höginflationsländer. 

Enkäten måste sparas på till exempel en hårddisk och sedan bifogas med ett e-
postmeddelande för att vi ska kunna se vad Ni har svarat. Vi är mycket tacksamma för 
kommentarer dels runt de ställda frågorna men också gällande annat inom området. 
Plats för kommentarer finns sist i enkäten och svarsområdena har obegränsat med 
utrymme. 

1. Er position inom företaget?  

       

2. I vilka höginflationsländer hade Ni dotterföretag under år 2003? Var vänlig och 
ange alla dessa länder. 

       

3. Hur många dotterföretag hade Ni i höginflationsländer under år 2003? 

       

4. Vilka kriterier används för att bedöma om ett land har hög inflation? Fler än ett svar 
får anges. 

  Den årliga inflationen överstiger ett visst procenttal. Vilket?      

  Den ackumulerade inflationen under tre år överstiger 100%. 

  Bedömningen sker utifrån samtliga av IASBs och Redovisningsrådets 
uppställda kriterier. 

  Annat       

  Kommentarer till frågan       

5. Klassificeringen av dotterföretagen i höginflationsländer görs enligt följande: 

  Alla klassificeras som självständiga. 

  Alla klassificeras som integrerade. 

  Koncernen har både självständiga och integrerade dotterföretag i 
höginflationsländer. 

  Ingen klassificering görs. Gå vidare till fråga 8. 

   Kommentarer till frågan       



 

  

6. Vilken omräkningsmetod tillämpas för de självständiga dotterbolagen i länder med 
hög inflation? 

  Inflationsjustering och sedan omräkning med dagskursmetoden. 
Omräkningsdifferensen påverkar det egna kapitalet. 

  Monetär metod. Omräkningsdifferensen påverkar resultatet.  

  Omräkningen sker först till funktionell valuta enligt monetär metod och sedan 
till rapportvalutan enligt dagskursmetod. Omräkningsdifferensen påverkar i 
första steget resultatet och i det andra steget det egna kapitalet. 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

7. Vilken omräkningsmetod tillämpas för de integrerade dotterbolagen i länder med 
hög inflation? 

  Inflationsjustering och sedan omräkning med dagskursmetoden. 
Omräkningsdifferensen påverkar det egna kapitalet. 

  Monetär metod. Omräkningsdifferensen påverkar resultatet.  

  Omräkningen sker först till funktionell valuta enligt monetär metod och sedan 
till rapportvalutan enligt dagskursmetod. Omräkningsdifferensen påverkar i 
första steget resultatet och i det andra steget det egna kapitalet. 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

8. Om dotterbolaget/dotterbolagen i höginflationsländer inflationsjusteras innan de 
omräknas, vilken inflationsjusteringsmetod används då? 

  Posterna i balans- och resultaträkning köpkraftskorrigeras genom att historiska 
anskaffningskostnader räknas om med till exempel ett Konsumentprisindex, så 
kallad Current Purchasing Power. 

  Posterna i balans- och resultaträkning redovisas enligt återanskaffningsvärden, 
så kallad Current Cost. 

  Posterna i balans- och resultaträkning redovisas enligt försäljningsvärde, så 
kallad Exit Price. 

  Posterna i balans- och resultaträkning redovisas enligt nettoförsäljningsvärde. 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

9. Vilken dagskurs används för omräkningen av dotterföretag i höginflationsländer? 



 

  

  Köpkursen vid stängning 

  Säljkursen vid stängning 

  Genomsnittlig köpkurs under dagen 

  Genomsnittlig säljkurs under dagen 

  Genomsnittet mellan köp- och säljkurs vid stängning 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

10. Vilka faktorer har störst betydelse för Ert val av omräkningsmetod när det gäller 
dotterföretag i höginflationsländer? Fler än ett alternativ får anges. 

  Praktiska synpunkter 

  Påverkan på resultat och ställning 

  Svenska rekommendationer 

  Internationella rekommendationer 

   Revisorernas åsikt 

  Externa bedömares åsikter 

  Principer i andra bolag 

  Internredovisning inom koncernen 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

11. Vilka faktorer tror Ni har störst betydelse för andra koncerner vid valet av 
omräkningsmetod? Fler än ett alternativ får anges. 

  Praktiska synpunkter 

  Påverkan på resultat och ställning 

  Svenska rekommendationer 

  Internationella rekommendationer 

   Revisorernas åsikt 

  Externa bedömares åsikter 

  Principer i andra bolag 



 

  

  Internredovisning inom koncernen 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

12. Hur ser Ni på IASBs krav på att självständiga dotterföretag i höginflationsländer 
från och med första kvartalet 2005 måste inflationsjusteras enligt IAS 29 och sedan 
räknas om med dagskursmetod? Fler än ett alternativ får anges. 

  Det är bra att det kommer klara riktlinjer. 

  Det är bra att alla bolag måste använda samma metod. 

  Det är onödigt krångligt och försvårar omräkningen. 

  Det innebär en alltför hög kostnad jämfört med nyttan att implementera ett nytt 
system. 

  Det var bra som det var innan. 

  Skillnaden mellan nuvarande metod och framtida metod är försumbar. 

  Annat       

   Kommentarer till frågan       

13. Hur långt har Ni kommit med anpassningen till och förberedelserna inför införandet 
av IAS 2005 när det gäller valutaomräkningen? 

       

14. Övriga kommentarer 

       

Tack för Er medverkan! 

Annika Svensson och Pernilla Krantz 

Frågor? Hör gärna av Er! 

annsv915@student.liu.se, 070-8833430 

perkr692@student.liu.se, 070-4950174 



 

  

Bilaga 2, grundexemplets förutsättningar 
Balansräkning 1 jan år 0  
AT 30000 Aktiekapital 80000
Lager (40 st) 40000 Skulder  20000
Kassa 30000  
 100000  100000

 
Årets händelser: 
Försäljning av 40 st enheter á 2000 löpande under året. 
Inköp av 40 st enheter á 1200 löpande under året. 
Anläggningstillgången skrivs av på 10 år. 
 
Resultaträkning för år 0  
Försäljning 2000*40 80000
KSV -1000*40 -40000
Rörelseresultat  40000
Avskrivningar -3000 -3000
Nettoresultat  37000

 
Balansräkning 31 december år 0     
AT 30000-3000 27000 Aktiekapital 80000 80000
Lager 1200*40 48000 Årets vinst Från RR 37000
Kassa 30000+40*2000-40*1200 62000 Skulder 20000 20000
  137000   137000

 



 

  

Bilaga 3, köpkraftskorrigering 
Prisnivåer  
01-jan 100 
Ø år 0 125 
31-dec 150 

 

 
IB 
Historisk 

UB 
Historisk Debet Kredit

Köpkrafts- 
korrigerad 

Försäljning 80000 80000 
KSV -40000 10000 -50000 
Rörelseresultat 40000 30000 
Avskrivningar -3000 750 -3750 
Omräkninsdifferens  
Köpkraftsförlust 0 2500 -2500 
Orealiserad prisvinst 0 40000 23100 -16900 
Nettoresultat 37000 6850 
  
Tillgångar  
AT 30000 27000 27000 
AT Uppskrivn 13500 750 12750 
Lager 40000 48000 48000 
Lager uppskrivn 9600 10000 -400 
Kassa 30000 62000 62000 
Summa 100000 137000 149350 
Skulder och EK  
AK 80000 80000 80000 
Uppskrivn Ek - 40000 40000 
Resultat 37000 6850 
Omräkningsdiff  
Köpkraftsförlust - 2500 2500 
Skulder 20000 20000 20000 
Summa 100000 137000 76350 76350 149350 

 
Beräkning av köpkraftsförlust/vinst   
  Historisk kostnad Köpkraftskorrigerad 
IB Monetära nettotillgångar 10000 12500 
Försäljning  80000 80000 
Inköp varulager  -48000 -48000 
UB Monetära nettotillgångar 42000 44500 
Köpkraftdifferens  -2500 



 

  

Bilaga 4, återanskaffningsvärdebaserad 
Återanskaffningsvärden 31 dec 
Lager (st) 1400
AT 45000

 
Återanskaffningsvärde RR  
Försäljning 40*2000 80000 
KSV (Ø värde) -40*1300 -52000 
Rörelseresultat  28000 
Avskrivningar (Ø värde) -(3000+45000)/2/10 -3750 
Real.värdeförändr. lager (1400+1200)/2*40-40000 12000 
Real. värdeförändr. AT 3750-3000 750 
Res. e real. värdeförändr.  37000 
Oreal. värdeförändr. lager (1400-1200)*40 8000 
Oreal. värdeförändr. AT (45000-4500)-(30000-3000) 13500 
Nettoresultat 58500 

 
Återanskaffningsvärdesbaserad BR 31 dec    
AT 450000 45000 AK 80000 80000
Ack avskr 45000/10 -4500 Årets res. Från RR 58500
Lager 40*1400 56000 Skulder 20000 20000
Kassa 30000+40*2000-40*1200 62000   
  158500   158500



 

  

Bilaga 5, nettoförsäljningsvärdesbaserad 
Försäljningsvärden 31 dec 
Lager (st) 2200 
AT 40000 

 
Nettoförsäljningsvärde RR  
Försäljning 40*2000 80000 
Inköp -1200*40 -48000 
Resultat 80000-48000 32000 
Värdeförändr. lager 2200*40-2000*40 8000 
Värdeförändr. AT 40000-30000 10000 
Nettoresultat 32000+8000+10000 50000 

 
Nettoförsäljningsvärdesbaserad BR 31 dec    
AT 40000 40000 AK 80000 80000
Lager 2200*40-1000*40 48000 Årets vinst Från RR 50000
Kassa 30000+40*2000-40*1200 62000 Skulder 20000 20000
  150000   150000

 



 

  

Bilaga 6, sammanställning över populationen 

 
Balans-

omslutning Omsättning
Årets 

resultat
Omräknings-

differens 
Inflations-

justering
Assa Abloy 29827 24080 9 -1255 
Atlas Copco 45862 44619 3274 -2194 
Electrolux 77028 124077 4778 -1259 
Ericsson 182372 117738 -10844 -2444 
Sandvik 48397 48810 2788 -1000 
SCA 107356 85338 5075 -2945 
Scania 65839 50581 3034 -614 
Seco Tools 3786 3917 434 -86 
Skanska 16393 132879 2761 -1710 
SKF 36326 41377 2039 -882 
Telia Sonera 194819 82425 9080 -8101 2427
Trelleborg 22856 17960 702 -408 
Volvo 231252 183291 298 -526 



 

  

Bilaga 7, normalland 
Dagskursmetod i normalland, 6.2 
 
Dagskursmetod   
Försäljning 2000*40*0,98 78400
KSV 1000*40*0,98 -39200
Rörelseresultat  39200
Avskrivningar -3000*0,98 -2940
Nettoresultat  36260

 
Tillgångar  Skulder och EK   
AT 27000*0,96 25920 Aktiekapital 80000 80000 
Lager 48000*0,96 46080 Årets vinst Från RR 36260 
Kassa 62000*0,96 59520 Omräkningsdiff Restpost -3940 
  Skulder 20000*0,96 19200 
  131520   131520 

 
Monetär metod i normalland, 6.2 
 
Monetär   
Försäljning 2000*40*0,98 78400
KSV 40960 40960
Rörelseresultat  37440
Avskrivningar -3000*1 -3000
Omräkningsdiff restpost -80
Nettoresultat från BR 34360

 
Tillgångar  Skulder och EK  
AT 27000 27000 Aktiekapital 80000 80000
Lager 48000*0,98 47040 Årets vinst 133560-80000-19200 34360
Kassa 62000*0,96 59520 Skulder 20000*0,96 19200
  133560   133560

 



 

  

Bilaga 8, jämförelse mellan metoder 
Dagskursmetoden på icke köpkraftsjusterade räkenskaper, 6.3.1 
 
Ojusterad dagskursmetod  
Försäljning 80000*0,7 56000
KSV 40000*0,7 -28000
Rörelseresultat  28000
Avskrivningar -3000*0,7 -2100
Nettoresultat  25900

 
Tillgångar   Skulder och EK  
AT 27000*0,4 10800 AK 80000 80000 
Lager 48000*0,4 19200 Årets resultat Från RR 25900 
Kassa 62000*0,4 24800 Omräkningsdiff Restpost -59100 
  Skulder 20000*0,4 8000 
  54800   54800 

 
 
Köpkraftsjusterade värden omräknade med balansdagskurs, 6.3.1 
 
Köpkraftjustering + balansdagskurs  
Försäljning 80000*0,4 32000
KSV -50000*0,4 -20000
Rörelseresultat  12000
Avskrivningar -3750*0,4 -1500
Köpkraftsdiff -2500*0,4 -1000
Oreal prisvinst -16900*0,4 -6760
Nettoresultat  2740

 
Tillgångar   Skulder och EK  
AT 27000*0,4 10800 AK 80000 80000
AT Uppskrivn 12750*0,4 5100 Resultat Från RR 2740
Lager 48000*0,4 19200 Omräkningsdiff Restpost -32000
Lager uppskrivn 400*0,4 -160 Köpkraftsdifferens 2500*0,4 1000
Kassa 62000*0,4 24800 Skulder 20000*0,4 8000
Summa  59740 Summa  59740

 
 



 

  

Köpkraftsjusterade värden med snittkurs i resultaträkningen, 6.3.1 
 
Köpkraftsjustering + snittkurs i RR 
Försäljning 80000*0,7 56000
KSV -50000*0,7 -35000
Rörelseresultat  21000
Avskrivningar -3750*0,7 -2625
Köpkraftsdiff -2500*0,7 -1750
Oreal prisvinst -16900*0,7 -11830
Nettoresultat  4795

 
Tillgångar   Skulder och EK   
AT 27000*0,4 10800 AK 80000 80000
AT uppskrivn 12750*0,4 5100 Årets resultat Från RR 4795
Lager 48000*0,4 19200 Omräkningsdiff Restpost -34055
Lager uppskr 400*0,4 -160 Köpkraftsdiff 2500*0,4 1000
Kassa 62000*0,4 24800 Skulder 20000*0,4 8000
Summa tillgångar 59740 Summa S och EK  59740

 
 
Omräkning med monetär metod av icke justerade värden, 6.3.1 
 
Monetär metod   
Försäljning 80000*0,7 56000
KSV Se nedan -54400
Rörelseresultat  1600
Avskrivningar -3000*1 -3000
Omräkningsdiff -2600-1600+3000 -1200
Nettoresultat Från BR -2600

 
Tillgångar  Skulder och EK   
AT 27000*1 27000 AK 80000 80000 
Lager 48000*0,7 33600 Årets resultat Restpost -2600 
Kassa 62000*0,4 24800 Skulder 20000*0,4 8000 
  85400   85400 

 
KSV lokal valuta      
IB 40000 UB 48000   
Inköp 48000 SVK 40000   
      
KSV moderns valuta      
IB 40000*1 40000 UB 48000*0,4 19200
Inköp 48000*0,7 33600 KSV 73600-19200 54400
  73600   73600

 



 

  

Tvåstegsmetoden, lokal till funktionell valuta, 6.3.2 
 

 
Balansdags-

kurs
Genomsnitts-

kurs 
Historisk 

kurs 
Bokföringsvaluta/funktionell valuta 0,5 0,75 1 
Funktionell valuta/rapportvaluta 0,8 0,9 1 

 
 
Monetär metod till funktionell valuta  
Försäljning 80000*0,75 60000
KSV Se nedan -52000
Rörelseresultat  8000
Avskrivningar -3000 -3000
Omräkningsdifferens Restpost -1000
Nettoresultat Från BR 4000

 
Tillgångar  Skulder och EK  
AT 27000*1 27000 Aktiekapital 80000*1 80000 
Lager 48000*0,75 36000 Årets vinst 94000-80000-10000 4000 
Kassa 62000*05 31000 Skulder 20000*0,5 10000 
  94000   94000 

 
KSV lokal valuta   
IB 40000 UB 48000
Inköp 48000 SVK 40000

 
KSV funktionell valuta    
IB 40000*1 40000 UB 48000*0,5 24000
Inköp 48000*0,75 36000 KSV Till RR 52000
  76000   76000

 
 



 

  

Tvåstegsmetoden, funktionell valuta till rapportvaluta, 6.3.2 
 
Dagskursmetod till rapportvaluta 
Försäljning 60000*0,9 54000
KSV -52000*0,9 -46800
Rörelseresultat  7200
Avskrivningar -3000*0,9 -2700
Omräkningsdiff -1000*0,9 -900
Nettoresultat  3600

 
Tillgångar  Skulder och EK  
AT 27000*0,8 21600 Aktiekapital 80000*1 80000 
Lager 36000*0,8 28800 Årets vinst Från RR 3600 
Kassa 31000*0,8 24800 Omräkningsdiff 75200-8000-3600-80000 -16400 
   Skulder 10000*0,8 8000 
  75200   75200 

 



 

  

Bilaga 9, ändrad soliditet 
Ändrad soliditet för inflationsjustering och balansdagskurs, 6.5.1 
 
Dagskursmetod   
Försäljning 80000*0,4 32000 
KSV 50000*0,4 -20000 
Rörelseresultat  12000 
Avskrivningar -3750*0,4 -1500 
Köpkraftsförlust 12500*0,4 5000 
Orealiserad prisvinst (13500+9600-10000)*0,4 5240 
Nettoresultat  20740 

 
Tillgångar   Skulder och EK   
AT 27000*0,4 10800 AK 80000 20000
AT Uppskrivn 12750*0,4 5100 Resultat Från RR 20740
Lager 48000*0,4 19200 Omräkningsdiff Restpost -8000
Lager uppskrivn -400*0,4 -160 Köpkraftsvinst 12500*0,4 -5000
Kassa 62000*0,4 24800 Skulder 20000*0,4 32000
  59740   59740

 
Köpkraftsdifferens Historisk kostnad Justerat värde 
IB monetärt netto -50000 -62500
Försäljning 80000 80000
Inköp -48000 -48000
UB monetärt netto -18000 -30500
Vinst  12500

 
 
Ändrad soliditet för monetär metod, 6.5.2 
 
Monetär metod  
Försäljning 80000*0,7 56000
KSV Se nedan -54000
Rörelseresultat  1600
Avskrivningar -3000*1 -3000
Omräkninsdifferens Restpost 34800
Nettoresultat Från BR 33400

 
Tillgångar   Skulder och EK   
AT 27000*1 27000 AK 20000 20000 
Lager 48000*0,7 33600 Resultat Restpost 33400 
Kassa 65000*0,4 24800 Skulder 80000*0,4 32000 
  85400   85400 



 

  

 
KSV lokal valuta   
IB 40000 UB 48000
Inköp 48000 SVK 40000

 
KSV moderns valuta     
IB 40000*1 40000 UB 48000*0,4 19200 
Inköp 48000*0,7 33600 KSV Restpost 54400 
  73600   73600 

 



 

  

Bilaga 10, beräkning med olika kurser 
Omräkning med olika kurser, dagskursmetod, 6.6 
 
Dagskursmetod  0,39  0,41 
Försäljning 80000*0,39 31200 80000*0,41 32800 
KSV -50000*0,39 -19500 -50000*0,41 -20500 
Rörelseresultat  11700  12300 
Avskrivningar -3750*0,39 -1463 -3750*0,41 -1538 
Köpkraftsdiff -2500*0,39 -975 -2500*0,41 -1025 
Oreal prisvinst -16900*0,39 -6591 -16900*0,41 -6929 
Nettoresultat  2672  2809 

 
Tillgångar  0,39 Skulder och EK 0,39
AT 27000*0,39 10530 AK 80000 80000
AT uppskrivn 12750*0,39 4973 Resultat Från RR 2672
Lager 48000*0,39 18720 Omräkningsdiff Restpost -3320
Lager uppskrivn -400*0,39 -156 Köpkraftsdiff 2500*0,39 975
Kassa 62000*0,39 24180 Skulder 20000*0,39 7800
Summa  58247 Summa  58247

 
Omräkning med olika kurser, monetär metod, 6.6 
 
Monetär metod  0,39  0,41
Försäljning 80000*0,7 56000 80000*0,7 56000
KSV Se nedan -54880 Se nedan -53920
Rörelseresultat  1120  2080
Avskrivningar 3000*1 -3000 3000*1 -3000
Omräkningsdiff Restpost -1140 Restpost -1260
Nettoresultat Från BR -3020 Från BR -2180

 
Tillgångar  0,39 Skulder och EK 0,39 
AT 27000*1 27000 AK 80000 80000 
Lager 48000*0,7 33600 Resultat Restpost -3020 
Kassa 62000*0,39 24180 Skulder 20000*0,39 7800 
Summa  84780 Summa  84780 

 
KSV moderns valuta      
IB 40000*1 40000 UB 48000*0,39 18720 
Inköp 48000*0,7 33600 KSV Till RR 54880 
  73600   73600 



 

  

Bilaga 11, monetära eller icke monetära tillgångar 
Monetära och icke monetära tillgångar, dagskursmetoden, 6.7 
 
Inflationsjustering och balansdagskurs 
Försäljning 80000*0,4 32000
KSV -5000*0,4 -20000
Rörelseresultat  12000
Avskrivningar -3750*0,4 -1500
Oreal prisdiff -11900*0,4 -4760
Nettoresultat  5740

 
Tillgångar   Skulder och EK   
AT 27000*0,4 10800 AK 80000 80000
AT uppskrivn 12740*0,4 5100 Resultat Från RR 5740
Lager 58000*0,4 23200 Omräkningsdiff Restpost -32000
Lager uppskrivn 46000*0,4 1840 Köpkraftsförlust 0 0
Kassa 52000*0,4 20800 Skulder 20000*0,4 8000
Summa  61740 Summa  61740

 
 
Monetära och icke monetära tillgångar, monetär metod, 6.7 
 
Monetär metod  
Försäljning 80000*0,7 56000
KSV Se nedan -60400
Rörelseresultat  -4400
Avskrivningar -3000*1 -3000
Omräkninsdiff Restpost 10800
Nettoresultat  3400

 
Tillgångar   Skulder och EK   
AT 27000*1 27000 AK 80000 80000 
Lager 10000*1+48000*0,7 43600 Resultat Restpost 3400 
Kassa 52000*0,4 20800 Skulder 20000*0,4 8000 
Summa  91400 Summa  91400 

 
KSV moderns valuta      
IB 50000*1 50000 UB 58000*0,4 23200 
Inköp 48000*0,7 33600 KSV Till RR 60400 
  83600   83600 



 

  

Bilaga 12, inflation och växelkurs 
Sambandet mellan inflation och växelkurs, dagskursmetod, 6.8 
 
Inflation = växelkurs (balansdagskurs) 
Försäljning 80000*2/3 53333
KSV -50000*2/3 -33333
Rörelseresultat  20000
Avskrivningar -3750*2/3 -2500
Köpkraftsförlust -2500*2/3 -1667
Oreal prisdiff -16900*2/3 -11267
Nettoresultat  4567

 
Tillgångar   Skulder och EK  
AT 27000*2/3 18000 AK 80000 80000
AT Uppskrivn 12750*2/3 8500 Resultat Från RR 4567
Lager 48000*2/3 32000 Omräkningsdiff Restpost 0
Lager uppskrivn -400*2/3 -267 Köpkraftsförlust 2500*2/3 1667
Kassa 62000*2/3 41333 Skulder 20000*2/3 13333
Summa  99567 Summa  99567

 
Sambandet mellan inflation och växelkurs, monetär metod, 6.8 
 
Monetär metod   
Försäljning 80000*5/6 66667
KSV Se nedan -48000
Rörelseresultat  18667
Avskrivningar -3000*1 -3000
Omräkninsdiff Restpost -667
Nettoresultat Från BR 15000

 
Tillgångar   Skulder och EK  
AT 27000*1 27000 AK 80000 80000 
Lager 48000*5/6 40000 Resultat Restpost 15000 
Kassa 62000*2/3 41333 Skulder 20000*2/3 13333 
Summa  108333 Summa  108333 

 
KSV moderns valuta     
IB 40000*1 40000 UB 48000*2/3 32000 
Inköp 48000*5/6 40000 KSV Till RR 48000 
  80000   80000 

 


