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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En av de grundläggande principerna inom redovisningsrätten är jämförbarhetsprincipen 

vilken innebär att företags redovisningar dels ska vara jämförbara över tiden i 

förhållande till sina egna tidigare årsredovisningar, dels att företag ska kunna jämföras 

med varandra och därför behöver redovisa enligt samma redovisningsprinciper i så stor 

utsträckning som möjligt.  

Innebörden av jämförbarhetsprincipen blir därför bl a ett krav på konsekvens vilket 

innebär att företag som huvudregel ska använda sig av samma redovisningsprinciper 

från år till år och att dessa endast under vissa förutsättningar får bytas. Om ett företag 

skulle ha möjlighet att byta redovisningsprinciper hursomhelst skulle det nämligen bli 

mycket svårt att överblicka hur företaget har utvecklats från ett år till ett annat och det 

skulle även ge företagen en alltför stor möjlighet att styra sin redovisning till att visa de 

siffror som är mest önskvärda. 

För att upprätthålla jämförbarheten finns det därför vissa regler för att begränsa att 

företag byter redovisningsprinciper, men även för att styra upp hur redovisningen av 

bytet ska gå till i det fallet att ett byte av redovisningsprinciper faktiskt sker. I den 

svenska redovisningslitteraturen ägnas dessa regler inte särskilt mycket utrymme utan 

nämns endast kortfattat vilket kan ge uppfattningen att byte av redovisningsprincip inte 

är något som föranleder särskilt stora problem. I praktiken är dock både revisorer, 

skatterådgivare, redovisningskonsulter m fl överens om att byte av redovisningsprincip 

är ett mycket komplext område som förorsakar en hel del problem, inte minst 

redovisningstekniskt. Dessutom är reglerna på området inte helt tydliga och det kan 

diskuteras exempelvis vad som är byte av redovisningsprincip, när ett byte 

överhuvudtaget få ske och vilka de skattemässiga konsekvenserna blir vid ett byte av 

redovisningsprincip. 

Med anledning av att området kring byte av redovisningsprincip är så komplext, men att 

det ändå inte blivit grundligt belyst i den svenska litteraturen ansåg jag att det skulle 

vara intressant att skriva en uppsats om byte av redovisningsprincip som dels beskriver 

de redovisningsrättsliga regler och rekommendationer som finns kring 
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jämförbarhetsprincipen och byte av redovisningsprincip och dels belyser och diskuterar 

en del av de frågor och problem som kan uppkomma i samband med byte av 

redovisningsprincip. 

Jag har dock valt att inte enbart fokusera på den svenska redovisningsrätten, utan att 

även undersöka regler kring byte av redovisningsprincip i en utländsk rättsordning, 

nämligen Tyskland. Detta eftersom komparativ rätt bland annat medför en ökad 

förståelse för ett annat lands rättsordning, för att den möjliggör att se på den svenska 

rätten från en ny synvinkel och gör det lättare att identifiera exempelvis för- och 

nackdelar med den. Vidare för att det är intressant att se vilka erfarenheter som har 

gjorts och vilka problem och diskussioner som har uppstått i det andra landet kring, i det 

här fallet, byte av redovisningsprincip. Komparativ rätt kan även vara användbart för att 

ge ledning vid tolkning av det egna landets rätt.1  

Att jag valde Tyskland beror dels på att det är ett land vars rättsordning jag är mycket 

intresserad av och har vissa förkunskaper i, och dels på att Tyskland är ett av de 

viktigare länderna på redovisningsrättsområdet och som har betydande likheter med 

Sverige. Att göra en komparation fann jag dessutom särskilt intressant eftersom 

redovisningen är föremål för en stark harmonisering och internationalisering och det 

kunde vara av intresse att se om denna harmonisering har fått genomslag på regler 

gällande byte av redovisningsprincip.  

En konsekvens av harmoniseringen är att noterade koncerner i EU från och med 2005 

ska upprätta sina koncernredovisningar enligt internationella redovisningsstandarder, 

IAS/IFRS2. På grund av detta redogör jag även för IAS 83 som behandlar byte av 

redovisningsprincip med mera för att kunna diskutera bland annat vilka förändringar 

denna standard innebär för den svenska och tyska redovisningen av byte av 

redovisningsprincip och för att kunna jämföra denna med de svenska och tyska 

rekommendationerna kring byte av redovisningsprincip.  

                                                 
1 Se Bogdan (2003) för utförligare anledningar till varför komparationer kan vara användbara. 
2 IAS står för International Accounting Standards, numera kallade IFRS - International Financial 
Reporting Standards. De upprättas av det internationella redovisningsorganet International Accounting 
Standards Board (IASB) (tidigare kallad IASC – International Accounting Standards Committee). 
3 IAS 8 ”Periodens nettoresultat, fundamentala fel och byten av redovisningsprinciper” 
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1.2 Problemformulering 

•  Hur ser de svenska och tyska regler och rekommendationer som finns kring byte 

av redovisningsprincip ut, och vilken är deras innebörd? 

•  Vad finns det för likheter och skillnader mellan den svenska och den tyska 

redovisningsrätten vad gäller byte av redovisningsprincip och vilka 

komplikationer har uppstått i de båda rättsordningarna?  

•  Hur förhåller sig de relevanta svenska och tyska rekommendationerna, RR 5 och 

DRS 13, till IASB:s rekommendation om byte av redovisningsprinciper, IAS 8, 

och vad kommer övergången till redovisning enligt IAS att innebära vad gäller 

byten av redovisningsprinciper?  

•  Finns det brister i regler och rekommendationer kring byte av 

redovisningsprincip och på vad sätt skulle dessa kunna åtgärdas?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är dels att fastställa vilka regler och rekommendationer som finns 

kring byte av redovisningsprincip i svensk och tysk rätt och vad de innebär, dels att 

jämföra dessa för att diskutera kring deras likheter och skillnader och för- och 

nackdelar. I den mån brister föreligger är mitt syfte att komma med förslag till 

förbättringar. Vidare är syftet att analysera vilken innebörd övergången till redovisning 

enligt IAS kan komma att ha vad gäller byten av redovisningsprincip.  

1.4 Disposition och metod 

I de följande kapitlen, två och tre, beskriver jag de svenska respektive de tyska regler 

och rekommendationer som finns kring byte av redovisningsprincip. För att kunna göra 

detta beskriver jag översiktligt även vissa andra grundläggande redovisningsprinciper 

såsom kravet på redovisning enligt god redovisningssed och kravet på en rättvisande 

bild.  

Därefter redogör jag i det fjärde kapitlet kortfattat för EG:s förordning 1606/2002 som 

kräver att alla noterade europeiska företag ska upprätta sin koncernredovisning enligt 
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internationella redovisningsstandarder, IAS/IFRS, vilket följs av en beskrivning av 

reglerna i den standard som behandlar byte av redovisningsprincip – IAS 8. 

I kapitel 5 gör jag en övergripande jämförelse av de svenska och tyska reglerna, vilken 

även utgör utgångspunkt för den fortsatta jämförelsen och analysen. Denna består av 

kapitel 6 som handlar om vad som är ett byte av redovisningsprincip, kapitel 7 som 

diskuterar kring tillåtligheten att byta redovisningsprinciper och kapitel 8 som behandlar 

redovisningen av byte av redovisningsprincip. I dessa kapitel gör jag en grundligare 

jämförelse och analys av de svenska och tyska reglerna respektive de tre 

redovisningsrekommendationerna RR 5, DRS 13 och IAS 8 och diskuterar deras för- 

och nackdelar samt vilka eventuella problem som kan uppstå. 

Slutligen i kapitel 9 sammanfattar jag det jag kommit fram till i de föregående kapitlen 

och försöker tydliggöra svaren på mina frågor i problemformuleringen. 

För att kunna genomföra ovanstående har jag använt mig av lagtext, rekommendationer 

och standarder, förarbeten, lagkommentarer, redovisningslitteratur och artiklar i 

tidskrifter på redovisningsområdet. Framställningen och mina slutsatser bygger främst 

på en logisk-lexikalisk tolkning av det skrivna material som finns kring byte av 

redovisningsprincip snarare än på en empirisk-teknisk studie, vilket innebär att jag 

noggrant studerat vad som står i lagar och rekommendationer och i princip har gjort en 

bokstavstolkning av det som står, men även försökt väga in vad normgivarna kan ha 

haft för syfte med reglerna. Någon empirisk studie omfattande intervjuer om 

exempelvis företags inställning till byte av redovisningsprincip och andra former av 

empiriska undersökningar har jag inte genomfört.4  Detta val har jag gjort av praktiska 

skäl eftersom en empirisk studie kring byte av redovisningsprincip i både svensk och 

tysk rätt skulle vara mycket svår att genomföra och dessutom innebära ett mer 

omfattande arbete än vad som ryms inom denna uppsats ramar. Det är dock viktigt att 

läsaren är medveten om detta eftersom slutsatserna jag drar eventuellt skiljer sig i viss 

mån från de slutsatser som skulle kunna ha dragits om en empirisk undersökning hade 

genomförts. Vidare är det viktigt att påpeka att mina begränsade praktiska erfarenheter 

och min begränsade kunskap inom tysk redovisningsrätt har föranlett vissa svårigheter i 

                                                 
4 Med undantag för några telefonsamtal med exempelvis revisorer och en person på Bokföringsnämnden 
vilka inte kan anses omfattande nog för att ge något särskilt signifikant empiriskt underlag. 
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skrivandet av denna uppsats och att det inte är uteslutet att mer erfarenhet och kunskap 

skulle kunna leda fram till andra tolkningar och slutsatser.  

1.5 Avgränsningar 

Trots att både Sverige och Tyskland har ett nära samband mellan redovisning och 

beskattning kommer jag i denna uppsats inte att gå in på eventuella skattemässiga 

konsekvenser av byten av redovisningsprincip.5  

                                                 
5 Intresserade läsare hänvisas vad gäller svensk rätt till Henriksson och Schröders artikel ”Skattemässiga 
konsekvenser av byte av redovisningsprincip” i Skattenytt nr 3 2000. 
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2 Svenska regler kring byte av redovisnings-
princip 

I detta kapitel redogör jag för den svenska normgivningen kring byte av 

redovisningsprincip. Inledningsvis beskriver jag övergripande principer för att därefter 

gå in på jämförbarhetsprincipen som är grunden till reglerna om byte av 

redovisningsprincip. Vidare beskriver jag vad som gäller vid byte av 

redovisningsprincip enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 5 Redovisning av 

byte av redovisningsprincip. 

2.1 Redovisningsprinciper i årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagens (ÅRL) andra kapitel innehåller allmänna bestämmelser om 

årsredovisning. I detta ställs bland annat olika principer för årsredovisningen upp, vilka 

kan delas in en grupp om tre huvudprinciper, och en grupp med andra grundläggande 

redovisningsprinciper. Huvudprinciperna anges i ÅRL 2 kap 2 och 3 §§ och är att 

årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt, att den ska upprättas enligt god 

redovisningssed och att den ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat. De övriga grundläggande principerna, vilka anges i ÅRL 2 kap 4 § och som 

egentligen kan anses ingå i principen om god redovisningssed, är fortlevnadsprincipen, 

jämförbarhetsprincipen, försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, post för post-

principen, principen om kvittningsförbud och kontinuitetsprincipen.6 I de följande 

avsnitten kommer jag att redogöra för kravet på en redovisning enligt god 

redovisningssed, kravet på en redovisning som ger en rättvisande bild och slutligen 

kravet på att redovisningen ska vara jämförbar eftersom det är dessa krav som är av 

störst vikt i samband med byte av redovisningsprincip. 

2.1.1 God redovisningssed 

Kravet på god redovisningssed finns i ÅRL 2 kap 2 § som stadgar att: 

”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed.” Vad god redovisningssed innebär är inte närmare preciserat i 

                                                 
6Benämningarna är tagna från Dahlin, Lundén, Smitterberg (2001), s 202 f. Vissa författare använder 
andra benämningar, se t ex Lönnqvist (2002). 
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lagtexten, men enligt förarbetena till 1976 års bokföringslag är god redovisningssed ”en 

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga”7. God redovisningssed kan därmed innebära olika saker i olika 

branscher och vad olika organisationer uttalar i sina rekommendationer har betydelse 

för vad som är god redovisningssed.8 Vidare har, i förarbeten till årsredovisningslagen, 

lagstiftaren definierat begreppet både som rådande praxis och som rekommendationer 

från normgivande organ. Dessutom öppnar förarbetena upp för att det i vissa enskilda 

fall kan bli nödvändigt att avvika ifrån rekommendationer, allmänna råd och vedertagen 

praxis för att ge en rättvisande bild och att detta då ändå är god redovisningssed.9  

Anledningen till att lagstiftaren i lag hänvisar till god redovisningssed är för att undvika 

att låsa fast tolkningar och praxis med detaljerade bestämmelser samtidigt som 

företagen får krav på sig hur de ska redovisa.10 Genom hänvisningen till god 

redovisningssed fylls lagen ut på de områden där det inte ansetts möjligt att skapa 

detaljregler i lag, till exempel för att praxis är oklar eller på grund av att utvecklingen 

snabbt skulle göra en lag innehållande sådana regler inaktuell.11  

Det är Bokföringsnämnden som har ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. 

Anledningen till att Bokföringsnämnden inrättades var att staten inte ansåg det hållbart 

att helt överlåta det på enskilda intressen att bestämma innebörden i vad som ska 

betraktas som god redovisningssed.12 Även Finansinspektionen har rätt att utfärda råd 

vad gäller redovisningen i finansiella företag och av Bokföringsnämnden och 

Finansinspektionen får Redovisningsrådet mandat att utarbeta uttalanden avseende den 

offentliga redovisningen. Redovisningsrådets normgivning tar främst sikte på företag 

som är börsnoterade eller som på grund av sin storlek har ett stort allmänt intresse.13 

Varken Bokföringsnämndens eller Redovisningsrådets rekommendationer är bindande i 

strikt juridisk mening. De har dock mycket stor betydelse för vad det är som utgör god 

redovisningssed.14 Det är viktigt att här påpeka att Bokföringsnämnden och 

Redovisningsrådet skiljer sig åt och har olika målsättningar. Bokföringsnämnden tar 

                                                 
7 Prop 1975:104 s 148 
8 Dahlin m fl (2001) s 200 
9 Prop 1995/96:10 del II, s 10 ff 
10 Lönnqvist (2002) s 25 
11 Artsberg (2003) s 128 
12 Artsberg (2003) s 128 
13 Svensson (2000) s 37 ff 
14 Svensson (2000) s 42 
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mer självständig ställning och gör mer tydliga specialregler för sina typer av företag än 

vad Redovisningsrådet gör. Särskilt sedan beslutet av EU att föreskriva redovisning 

enligt IAS/IFRS för noterade företag har Redovisningsrådets roll ändrats. Det tar inte 

längre fram nya normer, utan arbetar mer med tillämpnings och efterlevnadsfrågor.15 I 

denna uppsats ligger mitt fokus främst på noterade företags redovisning varför  

Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden om god redovisningssed är 

viktigast. 

Så långt som möjligt måste en traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra 

författningar på området ligga till grund för att avgöra vad som är god redovisningssed. 

Vid tolkningen ska föreskrifterna läsas i ljuset av syftena med dem och de allmänna 

principer som reglerna ger uttryck för. Skulle en utfyllande tolkning vara nödvändig bör 

denna ha förankring i faktiskt förekommande bokföring vilken därmed ger uttryck för 

förekommande redovisningssed. Om vissa metoder att bokföra eller redovisa utgör en 

vidareutveckling av de redovisningsprinciper som anges i lag och godtas i praxis, men 

de ännu inte har fått genomslag i praxis, så bör de tillmätas stor betydelse. 

Redovisningsseden måste dock uppfylla vissa kvalitetskrav. Här kommer ”god”-

aspekten i begreppet god redovisningssed in. Exempelvis ska utöver bokförings- och 

redovisningsaspekter, även civilrättsliga och skattemässiga aspekter vägas in i 

bedömningen.16 

När det behövs klargörande uttalanden för att slå fast vad som är god redovisningssed 

överlämnas detta till ett normgivande organ. Viktigt är dock att detta inte är 

normgivande i regeringsformens mening utan att det i sista hand är domstol som 

bestämmer vad som är god redovisningssed. De kvalificerade normgivande organens 

uttalanden bör dock ändå tillmätas mycket stor betydelse när ställning ska tas till vad 

som är god redovisningssed.17 Vidare framhålls uttalanden av olika 

branschorganisationer som viktiga när branschers särförhållanden måste beaktas.18 

Ett problem med att definitionen av god redovisningssed hänvisar till en faktiskt 

förekommande praxis är att det finns rekommendationer som avviker från vad som är 

tillämpad praxis. Rekommendationerna ger då per definition inte uttryck för god 

                                                 
15 Artsberg (2003) s 131 f 
16 Svensson (2000) s 71 f 
17 Svensson (2000) s 72 f 
18 Artsberg (2003) s 128 
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redovisningssed, samtidigt som de är ämnade att skapa god redovisningssed.19 Man kan 

fråga sig om uttrycket god redovisningssed därför i viss mån blir mer och mer olämpligt 

ju längre arbetet mot en harmoniserad redovisning världen över fortskrider. I alla fall är 

det så att sed-aspekten mer och mer tunnas ut. 

Kortfattat ska årsredovisningen, för att uppfylla kravet på god redovisningssed, dels 

följa råd och anvisningar från Bokföringsnämnden respektive Redovisningsrådet, dels 

följa den praxis som finns bland kvalitativt representativa bolag.20  

2.1.2 Rättvisande bild 

Kravet på rättvisande bild har tagits in i svensk lagstiftning eftersom det ingår i EG:s 

bolagsdirektiv. Kravet finns i ÅRL 2 kap 3 § som stadgar att: ”Balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild 

av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, 

skall det lämnas tilläggsupplysningar.”  

Begreppet rättvisande bild finns inte preciserat i lagstiftningen, men i förarbetena till 

ÅRL uttalades att begreppet utgör ett ”...krav på att balansräkningen, resultaträkningen 

och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan ekonomisk information att 

läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av bolagets ekonomiska situation.”21 Utöver 

detta har, trots många försök och att det skrivits mängder om begreppet, inte någon 

enighet kunnat nås om en tydlig definition eller förklaring av vad begreppet står för. 

Begreppet kommer från det brittiska ”true and fair view” som uttrycker att det är 

viktigt att redovisningen inte bara är sann, utan att den även är rättvis. I den svenska 

översättningen har betoningen också lagts på just ”det rättvisa” eftersom det krävs en 

rättvisande bild. Att redovisningen ska vara sann och bygga på fakta är en självklarhet, 

men det är viktigt att tänka på att det är möjligt att luras utan att ljuga genom att 

presentera fakta på ett ofullständigt eller olämpligt sätt vilket kravet på en rättvisande 

bild avser att förhindra.22  

                                                 
19 Thorell (1996) s 105 
20 Lönnqvist (2002) s 25 
21 Prop 1995/96:10 del 2 s 11 
22 Artsberg (2003) s 156 



 15

Begreppet rättvisande bild utgår ifrån det enskilda företagets situation och kan innebära 

att om en företagsledning inte anser att god redovisningssed ger en rättvisande bild kan 

bilden antingen korrigeras genom att upplysa särskilt om det som är missvisande eller så 

finns möjligheten att välja ett annat sätt att redovisa på även om detta skulle strida mot 

råd eller rekommendationer från normgivande organ. Om ett annat redovisningssätt 

väljs, måste företaget i noter motivera på vilket sätt som denna redovisningsmetod gör 

redovisningen mer rättvisande.23 

I vissa regelsystem, t ex i England, utgör begreppet ett så kallat ”overriding”-begrepp, 

vilket innebär att kravet på rättvisande bild till och med går över kravet på att följa 

lagstiftningen. Om ett företag anser att redovisningsreglerna i ett visst fall inte ger en 

rättvisande bild, utan att redovisningen blir mer rättvisande om företaget bryter mot 

lagen, så ska detta göras enligt ”overriding”-synsättet. I svenska ÅRL har dock inte 

”overriding”-regeln inkluderats trots att en sådan finns i 4:e EG-direktivet.24 

Anledningen är att rättssäkerheten måste bevaras. Upprättar ett företag sin redovisning 

enligt lagstiftningen måste det kunna vara säkert på att det har handlat juridiskt korrekt 

– det skulle skapa stor rättsosäkerhet med en regel som skapar en skyldighet att avvika 

från lagstiftningen om den inte skulle ge en rättvisande bild. I Sverige anses därmed att 

en redovisning upprättad enligt lagstiftningen automatiskt ger en rättvisande bild.25  

2.1.3 Jämförbarhetsprincipen 

För att kunna ha någon användning av informationen i en årsredovisning är det normalt 

sett nödvändigt att kunna jämföra det redovisade resultatet och företagets ställning med 

något annat, det måste sättas i relation till något. Om årsredovisningen innehåller 

information som kan jämföras med motsvarande information från andra företag eller 

från samma företag en tidigare period ökar nämligen användbarheten av den väsentligt. 

Det är detta som ligger till grund för den så kallade jämförbarhetsprincipen och den 

brukar anses innefatta dels ett övergripande krav på jämförbarhet, dels ett krav på 

enhetlighet i använda redovisningsprinciper.26 Enhetligheten i använda 

redovisningsprinciper gäller dels liknande sakförhållanden så att de redovisas på samma 

                                                 
23 Lönnqvist (2002) s 26 
24 Artsberg (2003) s 156 
25 Artsberg (2003) s 130 och 157 
26 Thorell (1984) s 97 f 
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sätt, dels över tiden så att samma redovisningsmetoder bibehålles inom året och vidare 

under följande år. Ibland har företag valmöjligheter mellan olika redovisningsprinciper, 

men när valet väl har gjorts, ska som huvudregel de valda principerna tillämpas 

konsekvent så att en jämförbarhet över tiden för just det företaget är möjlig. 

Enhetlighetsprincipen och principen om konsekvens är andra benämningar som 

förekommer när man åsyftar att samma redovisningsprinciper ska användas över tiden 

för att öka jämförbarheten.27 

Jämförbarhetsprincipen syftar till att underlätta för läsaren av årsredovisningen att 

jämföra det aktuella året med tidigare år. Den kommer till uttryck i ÅRL 2 kap 4 § 1 st 

2 p som säger att ”samma principer för värdering, klassificering, och indelning av de 

olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett 

räkenskapsår till ett annat”. Om det inte fanns krav på en konsekvent tillämpning av 

redovisningsprinciper och exempelvis en investerare vill se trender i ett företags 

utveckling, skulle detta vara väldigt svårt eftersom det till exempel inte är särskilt lätt att 

veta om förändrade resultat beror på hur det har gått för verksamheten, det vill säga bra 

eller dåligt, eller på att företaget har bytt värderingsprincip.28 

Utöver detta krav på konsekvens i tillämpningen av redovisningsprinciper ställer ÅRL 

även upp krav på information som ska underlätta jämförelsen av företag från ett år till 

ett annat. Detta görs i 3 kap 5 § som stadgar att för varje post i balans- och 

resultaträkningen ska motsvarande belopp för det närmast föregående räkenskapsåret 

anges.  

2.2 Byte av redovisningsprincip 

Skulle jämförbarhetsprincipen tolkas bokstavligt skulle dock redovisningen aldrig 

kunna ändras vilket skulle leda till en helt fastlåst redovisningspraxis,29 där 

redovisningen måste ske på samma sätt trots att detta inte är det bästa. Det skulle till 

exempel kunna vara så att ett företag har hamnat i en annan situation och behöver 

särskilja en ny verklighet och därför behöver redovisa något på ett annat sätt än tidigare. 

Därför finns det vissa möjligheter att byta redovisningsprinciper och detta regleras 

                                                 
27 Se t ex Thorell (1996) s 122 och Artsberg (2003) s 158 f 
28 Lönnqvist (2002) s 27 
29 Lönnqvist (2002) s 27 
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bland annat i Redovisningsrådets rekommendation nr 5 ”Redovisning av byte av 

redovisningsprincip” (RR 5) som jag kommer att redogöra för nedan.  

Även i ÅRL 2 kap 4 § 2 st framgår det att redovisningsprinciper under vissa 

förutsättningar får bytas. Där står nämligen att det är tillåtet att avvika från vad som 

sägs i första stycket om det finns särskilda skäl och avvikelsen är förenlig med kraven 

på god redovisningssed och rättvisande bild. Redan innan RR 5 och ÅRL kom till ansåg 

Thorell i sin avhandling att det självklart är så att om en redovisningsprincip innebär en 

tydligt bättre och mer upplysande resultatberäkning än en annan, så bör ett företag välja 

denna princip oavsett vilka principer som tidigare använts. Jämförbarhetskravet ska ses 

som ett hinder för att principerna förändras och byts ut oavbrutet. En ny princip måste, 

med andra ord, verkligen ge en bättre bild av företaget.30  

Enligt förarbetena till ÅRL ska den möjlighet att byta redovisningsprincip som 

lagtexten anger tolkas restriktivt. Som exempel på när byte av redovisningsprincip kan 

ske nämns ny lagstiftning, ny redovisningspraxis och när nyförvärvade dotterbolag 

behöver anpassa sin redovisning till moderbolagets. Tillämpningsfrågan överlämnas 

dock till praxis med en hänvisning till RR 5 p 7.31 

Om företag av någon anledning måste byta redovisningsprincip framkommer det av bl a 

ÅRL 2 kap 4 § 2 st att det är av stor vikt att utförlig information lämnas om detta, till 

exempel om varför bytet av redovisningsprincip har skett och om vilken effekt på 

företagets resultat och ställning som bytet medför. Vidare ska, enligt ÅRL 3 kap 5 § 

2 st, jämförelsetalen för de närmast föregående räkenskapsåren räknas om på de poster 

som omfattas av ändringen av redovisningsprincip så att det är möjligt att jämföra årets 

ställning och resultat med föregående års på ett meningsfullt sätt. Avvikelse från kravet 

på omräkning av jämförelsetalen får dock enligt tredje stycket ske om det finns 

särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. Det är 

ett medvetet val från lagstiftarens sida att inte föreskriva i lagtexten hur omräkningen av 

jämförelsetalen ska göras, eftersom det skulle innebära att lagstiftaren låser fast 

utvecklingen. Regleringen av frågan har därför, med ledning av uttalanden från 

auktoritativa organ, överlåtits på den praktiska tillämpningen .32 

                                                 
30 Thorell (1984) s 102 
31 Prop 1995/96:10 del 2 s 37 och SOU 1994:17 del 1 s 286 f 
32 SOU 1994:17 s 287 
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2.3 RR 5 – Redovisning av byte av redovisningsprincip 

Utöver vad som framkommit ovan, det vill säga 2 kap 4 § och 3 kap 5 § reglerar inte 

ÅRL något om byte av redovisningsprincip, och några närmare regler om hur ett 

eventuellt byte av redovisningsprincip ska gå till och hur effekterna av bytet ska 

redovisas finns inte i lagtexten. 

Redovisningsrådet har dock tagit fram en rekommendation för hur redovisningen av 

byte av redovisningsprincip ska gå till – RR 5 ”Redovisning av byte av 

redovisningsprincip”. Rekommendationen bygger på delar av IAS 8 ” Periodens 

nettoresultat, fundamentala fel och byten av redovisningsprinciper”. I RR 5 p 16 anger 

Redovisningsrådet att RR 5 i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande delar i 

IAS 8. 

RR 5 har som utgångspunkt att information ska vara jämförbar över tiden, vilket blir 

särskilt viktigt när ett företag har bytt redovisningsprinciper. Syftet med 

rekommendationen är enligt RR 5 p 2 ”att klargöra dels hur effekten av byte av 

redovisningsprincip skall redovisas, dels hur gränsdragningen skall göras mellan byte 

av redovisningsprincip och ändringar i uppskattningar och bedömningar”. 

Anledningen till att gränsdragningen är viktig är för att redovisningskonsekvenserna blir 

annorlunda beroende på om det är ett byte av redovisningsprincip eller ändringar i 

uppskattningar och bedömningar vilket framgår av RR 5 p 2, 8 och 13.  

2.3.1 Definitioner och gränsdragningar i RR 5 

RR 5 p 4 definierar redovisningsprinciper som ”sådana grundläggande principer, 

redovisningskonventioner och regler som tillämpas vid upprättande av bokslut och 

redovisningshandlingar”.  

Om uppskattningar och bedömningar säger rekommendationen att de ”återspeglar 

sådana antaganden, som måste göras som underlag för mätning inom ramen för 

fastställda redovisningsprinciper”. 

RR 5 p 5 anger några exempel på vad som är att anse som byte av redovisningsprincip 

och vad som är förändrade uppskattningar och bedömningar. De exempel som anges rör 

balansposterna varulager, pågående arbeten och pensionsskulder. För varulager ges som 
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exempel på byte av redovisningsprincip när ett företag byter från en värdering till 

direkta och indirekta kostnader i stället för till enbart direkta kostnader. En förändrad 

uppskattning och bedömning kan vara att metoder för inkuransbedömning ändras. Vad 

gäller pågående arbeten anges som exempel på byte av redovisningsprincip när ett 

företag börjar tillämpa successiv vinstavräkning istället för resultatavräkning vid 

färdigställandet. En förändrad uppskattning och bedömning kan vara när metoden för 

mätning av färdigställandegrad ändras. Slutligen ger RR 5 p 5, vad gäller 

pensionsskulder, exemplet på byte av redovisningsprincip att ett företag redovisar 

pensionsförpliktelse som skuld istället för som ansvarsförbindelse. En ändring av 

uppskattning och bedömning kan vara när antaganden om livslängd ändras. 

Det kan dock vara svårt att göra åtskillnad mellan det ena och det andra och i 

tveksamma fall anger RR 5 p 5 att ändring i uppskattning och bedömning ska anses 

föreligga. 

2.3.2 När är det tillåtet att byta princip enligt RR 5? 

Huvudregeln i RR 5 p 7 är att byte av redovisningsprincip endast får ske om bytet krävs 

för anpassning till ny lag eller svensk redovisningsrekommendation. Det finns dock, 

enligt RR 5 p 7, även möjlighet att byta redovisningsprincip om den nya principen på 

goda grunder kan anses leda till en klart mer rättvisande redovisning av resultat och 

ställning och den inte står i strid med rekommendation utgiven av IASB33. 

Enligt Artsberg kan av detta den slutsatsen dras att svenska normgivare anser att 

redovisningsprofessionen34 ska leda utvecklingen av redovisningen och att svensk 

företagspraxis inte ska ligga före internationell normgivning. Företagen ska inte ha 

någon möjlighet att experimentera med nya redovisningsmetoder och de ska heller inte 

följa internationell företagspraxis om denna inte är förenlig med IASB:s standarder.35  

                                                 
33 I RR 5 står det IASC, men IASC heter numera IASB. I uppsatsen kommer jag, förutom om jag citerar 
lagtext, rekommendationer eller dylikt, genomgående att skriva IASB, oavsett om det mer korrekta 
egentligen vore att skriva IASC.  
34 Redovisningsprofessionen är de som yrkesmässigt sysslar med frågor om redovisningens kvalitet och 
innehåll. En grupp av dem är de redovisningskunniga på företagen såsom ekonomichef, controller, 
kamrer och i förvaltningen såsom anställda vid skatteförvaltningen och andra statliga myndigheter. En 
annan grupp är de akademiskt verksamma vid universitet och högskolor. En tredje är de som har ansvaret 
för att ta fram redovisningsnormer, såsom folk i BFN, Redovisningsrådet m fl. En fjärde grupp är de som 
ska granska hur redovisningen upprättas, d v s revisorerna. Artsberg (2003) s 104  
35 Artsberg (2003) s 158 f 
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2.3.3 Hur ska byte av redovisningsprincip redovisas enligt RR 5? 

När byte av redovisningsprincip föranleds av att Redovisningsrådet har utfärdat nya 

rekommendationer finns det i regel angivet i dessa hur effekterna av bytet ska redovisas. 

Normalt sett stämmer dessa övergångsregler överens med reglerna i RR 5, men vissa 

avvikelser kan förekomma. När byte av redovisningsprincip sker av annan anledning än 

att ny lag eller rekommendation föranleder bytet, anger RR 5 p 6 att effekten alltid ska 

redovisas i enlighet med RR 5. 

RR 5 p 8 anger att den ackumulerade effekten av ett byte av redovisningsprincip ska, 

om effekten av bytet går att beräkna med rimlig precision, redovisas som en 

korrigeringspost i ingående eget kapital. Om det inte går att beräkna effekten ska 

redovisningen av effekten av bytet ske med tillämpning framåt, vilket innebär att den 

nya redovisningsprincipen enbart tillämpas på händelser som inträffar från och med 

ändringstidpunkten och därmed inte gör någon justering av tidigare transaktioner. 

Utöver korrigeringsposten innebär bytet av redovisningsprincip enligt RR 5 p 10 att alla 

jämförelsetal i årsredovisningen ska räknas om som om den nya principen hade 

tillämpats även under dessa år. Detta för att uppnå jämförbarhet med tidigare års siffror. 

Ibland kan det dock vara svårt att uppskatta vad den nya principen skulle haft för 

inverkan och då kan omräkningen av jämförelsetalen utelämnas så länge information 

om detta lämnas i en not. 

2.3.4 Redovisning av ändring av uppskattningar och bedömningar 

Uppskattningar och bedömningar ger enligt RR 5 inte utryck för redovisningsprinciper 

och om uppskattningar och bedömningar ändras blir detta därför inget byte av 

redovisningsprincip. När uppskattningar och bedömningar har ändrats ska, enligt RR 5 

p 13, effekterna av ändringen enbart redovisas i resultaträkningen för den period i 

vilken ändringarna genomfördes. Om effekten på redovisat resultat blir väsentlig anger 

RR 5 p 15 att upplysning ska lämnas om detta i not enligt RR 4 ”Redovisning av 

extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål”. 
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2.4 Byte av redovisningsprincip i icke-noterade företag 

För företag som inte är börsnoterade och därmed inte är tvingade att följa 

Redovisningsrådets rekommendationer finns det, utöver de regler som finns i ÅRL, inga 

uttryckliga regler kring hur byte av redovisningsprincip ska redovisas och under vilka 

omständigheter ett byte av redovisningsprincip får ske. Icke-noterade företag kan dock, 

enligt punkt 9 i BFNAR 2000:2 ”Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer 

m.m.”, hämta vägledning från Redovisningsrådets rekommendationer i de fall som det 

saknas vägledning från Bokföringsnämnden, men de har ingen skyldighet att göra det. 

Bokföringsnämndens anpassningsnormering ställer dock i flera fall lägre krav på de 

icke-noterade företagen och med tanke på de redovisningstekniskt komplicerade krav 

som RR 5 ställer upp vid byte av redovisningsprincip ter det sig, enligt min mening, inte 

särskilt sannolikt att mindre företag frivilligt skulle följa RR 5. 

Bokföringsnämnden arbetar för närvarande med att utforma ett allmänt råd (BFNAR) 

kring redovisning av byte av redovisningsprincip36, vilket troligtvis kommer att bli klart 

någon gång under 2004. Diskussioner pågår kring vilken metod som bör tillämpas för 

redovisningen av bytet och enligt den ansvarige för projektet, lutar det åt att företagen 

enbart kommer att behöva redovisa enligt principen ”lagt kort ligger” det vill säga att 

inga retroaktiva justeringar görs utan effekten av bytet märks bara från och med den 

dagen då den nya principen tillämpas. Han påpekar dock att detta redovisningssätt inte 

är helt tillfredsställande, men att det troligen blir för komplicerat för småföretag med en 

metod som kräver mycket arbete med siffror bakåt i tiden.37 Det återstår att se vilka 

krav på redovisningen av byte av redovisningsprincip som det nya allmänna rådet 

kommer att medföra. 

                                                 
36 Se bl a www.bfn.se och www.rsv.se: Aktuell redovisningsinformation nr 2/2003 
37 Samtal med ansvarig person på Bokföringsnämnden 2003-10-27 
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3 Tyska regler kring byte av redovisnings-
princip 

I detta kapitel redogör jag för den tyska normgivningen kring byte av 

redovisningsprincip. Inledningsvis tar jag upp grundläggande information om den tyska 

redovisningen för att därefter gå in mer på den specifika redovisningsprincip som avser 

att inskränka rätten till byte av redovisningsprincip – ”der Grundsatz der Stetigkeit”. 

Slutligen redogör jag för den tyska redovisningsstandard som handlar om byte av 

redovisningsprincip, DRS 13. 

3.1 Tyska redovisningsnormer och –normgivare 

Den tyska redovisningsrätten har i stor utsträckning haft inflytande på den svenska och 

det finns en del likheter mellan de båda regelsystemen. Detta kommer dessutom av att 

båda länderna har styrts av EG:s bolagsdirektiv. Liksom i Sverige är redovisningen inte 

komplett detaljreglerad, utan den är i stor utsträckning baserad på principer och ska 

följa det som i Tyskland kallas Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (ungefär: 

Principerna för vederbörlig bokföring, hädanefter kallade GoB). Dessa grundprinciper 

är alltså vad den tyska redovisningsrätten hänvisar till när den svenska hänvisar till god 

redovisningssed. 

Tyska redovisningsregler finns huvudsakligen i den tredje boken i Handelsgesetzbuch 

(HGB), närmare bestämt i §§ 238-342a. Dessa regler täcker in i princip alla de svenska 

redovisningslagarna eftersom de, utöver sådana regler som omfattas av vår 

årsredovisningslag, även innehåller bokföringsbestämmelser, särskilda bestämmelser 

för kreditinstitut och försäkringsbolag med mera. Omfattningen och utförligheten i 

respektive regelavsnitt verkar vara ganska lika i de svenska och de tyska regelverken.38 

Reglerna i tredje boken HGB utgör kärnan i tysk redovisningsrätt och utöver dem finns 

                                                 
38 Jag har inte haft möjlighet att detaljgranska reglerna förutom dem som berör just jämförbarhet och byte 
av redovisningsprincip. Detta uttalande grundar sig därför främst på vad rubriker tar upp och den mängd 
text som ägnas respektive avsnitt. 
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det enbart ett fåtal redovisningsregler i speciallagar såsom i exempelvis Aktiengesetz 

och GmbH-Gesetz.39 

Vad gäller tolkning av lagen och uttalanden om vad som är redovisning enligt GoB, 

eftersom de tyska reglerna ofta är ganska generella, får man i Tyskland vända sig till 

bl a lagkommentarer i vilka man kan hitta lösningar på redovisningsproblem och som 

visar på vad som är GoB i olika fall.40 Viktigt att påpeka är dock att det i Tyskland ofta 

finns flera av varandra oberoende lagkommentarer och att det kan vara viktigt att söka 

ledning i fler än bara en.  

Utöver reglerna i HGB finns det tyska redovisningsstandarder som främst gäller för 

koncernredovisning. Dessa utfärdas av den tyska motsvarigheten till Redovisningsrådet 

– Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC).41 

DRSC bildades 1998 efter anglosaxisk förebild för att arbeta med frågorna kring 

harmoniseringen av de tyska koncernredovisningsföreskrifterna med internationella 

standarder. Enligt 342 § HGB har kommittén som uppgift att utveckla 

rekommendationer kring koncernredovisning, att vara rådgivare åt lagstiftaren i 

redovisningsfrågor och att företräda Tyskland i internationella redovisnings-

organisationer.42 

Inom DRSC har det tyska standardiseringsrådet (DSR, Deutscher Standardisierungsrat) 

den mest centrala rollen och det är detta råd som tar fram tyska redovisningsstandarder 

(DRS, Deutscher Rechnungslegungs Standard). Medlemmarna i standardiseringsrådet 

består av bl a redovisare från näringslivet, revisorer och forskare på 

redovisningsområdet.43  

När standarderna som DRS tar fram blir tillkännagivna av lagstiftaren utgör de GoB för 

koncernredovisningen i koncernföretag. I flera av standarderna rekommenderas även 

användandet av dem i årsredovisningen och inte bara i koncernredovisningen. För 

                                                 
39 Hilke (2002) s 6. Aktiengesetz motsvarar ungefär vår Aktiebolagslag. GmbH-Gesetz är en lag för 
mindre aktiebolag. GmbH står för ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung” och är en tysk bolagsform 
som ungefär motsvarar våra privata aktiebolag. Benämningen kan översättas som ”bolag med begränsat 
ansvar”. 
40 Flower (2002) s 162 
41 Coenenberg (2003) s 71 
42 Coenenberg (2003) s 70 
43 Coenenberg (2003) s 71 
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företag som inte är koncernföretag finns det dock inga motsvarande standarder eller 

rekommendationer. Standarderna ska beaktas av alla koncerner som måste upprätta 

koncernredovisning enligt HGB44, vilket innebär att både noterade och onoterade 

koncerner kan ha den skyldigheten. De som med befriande verkan upprättar 

koncernredovisning enligt andra internationella standarder exempelvis IAS eller US-

GAAP45, vilket är tillåtet enligt 292a § HGB, behöver inte beakta DRS och detta gäller 

även de som fr o m 2005 måste redovisa enligt IAS/IFRS enligt EG:s förordning 

1606/2002.46 Vid behov av konkretiseringar och vägledning som inte kan fås i  de 

internationella redovisningsstandarderna bör dock DRS beaktas även av de företag som 

annars inte följer DRS.47 

I början av 2003 trädde en ny redovisningsstandard, DRS 13, i kraft vilken har namnet 

Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern48 vilken kan anses vara den 

tyska rättens motsvarighet till RR 5. Denna kommer jag att redogöra för i avsnitt 3.5 

nedan. 

3.2 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

Den första delen av HGB:s tredje bok innehåller grundläggande redovisnings-

bestämmelser som gäller för alla bokföringsskyldiga. Som ovan nämnts, hänvisar HGB 

på ett liknande sätt som i den svenska redovisningsrätten, till att redovisningen utöver 

att den ska följa de redovisningslagar som finns även ska följa det som på tyska kallas 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). I 238 § HGB står att läsa: ”Jeder 

Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und 

die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

ersichtlich zu machen.“  

I 243 § HGB, som handlar om årsredovisningen, anges också att årsredovisningen ska 

ställas upp enligt GoB och att den ska vara klar och överskådlig. 

                                                 
44 Vissa koncerner är enligt 293 § HGB undantagna koncernredovisningsskyldighet p g a storlek, 
omsättning och antal anställda. Dessa gränser går jag inte in närmare på. 
45 United States Generally Accepted Accounting Principles 
46 Se avsnitt 4.1 
47 DRSC:s hemsida, http://www.standardsetter.de/drsc/faq.html#drs_zielgruppe (2003-12-16). 
48 Kan översättas som: Principen om konsekvens och rättelse av fel. 
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Trots att GoB, precis som god redovisningssed, kan vara väldigt opreciserade till sin 

natur, är de genom införandet i lagen tvingande och måste följas. GoB kan ses som 

generalklausuler som reglerar vissa sakförhållanden som inte alls, eller inte till fullo, 

omfattas av lagen.49 

GoB har sina rötter i företagens redovisningspraxis, i den vetenskapliga diskussionen – 

särskilt inom företagsekonomisk och rättsvetenskaplig forskning, i lagstiftningen och i 

den handels- och skatterättsliga rättspraxisen. Precis som i den svenska rätten innebär 

därmed GoB att alla grundprinciper som måste beaktas för att en godkänd redovisning 

ska föreligga inte nödvändigtvis finns skriftligen angivna i handels- och skatterättsliga 

normer.50  

Utvecklingen inom tysk handelsrätt har dock lett till att GoB i stor utsträckning har 

blivit uttryckligen lagfästa i HGB. GoB är i och för sig bindande även utan förankring i 

lagtext, men genom att föra in dem i lagen har lagstiftaren ytterligare velat framhäva 

deras betydelse och giltighet.51 Trots att de blivit införda i lagtexten är de dock ganska 

generellt skrivna och för att bättre förstå deras innebörd kan det ofta vara nödvändigt att 

vända sig till litteraturen och till lagkommentarer. Några av de GoB som införts i första 

avsnittet i tredje boken HGB är: principen om klarhet och översiktlighet, principen om 

kvittningsförbud, principen om post-för-postvärdering, principen om fullständighet, 

försiktighetsprincipen, realisationsprincipen, imparitetsprincipen52, periodiserings-

principen, principen om going concern och principen om värderingskonsekvens.53 Flera 

av dessa principer är således sådana som även i den svenska redovisningsrätten 

egentligen anses utgöra god redovisningssed, men ändå särskilt har angivits i 2 kap 4 § 

ÅRL. 

3.3 Rättvisande bild 

Principen om rättvisande bild kommer inte till lika tydligt uttryck i den tyska rätten som 

i den svenska, men kravet på en rättvisande bild finns även här stadgat på grund av EG:s 

                                                 
49 Hilke (2002) s 42 f 
50 Hilke (2002) s 43 
51 Coenenberg (2003) s 45 
52 Denna princip innebär att befarade förluster måste tas upp, medan ickerealiserade vinster inte får tas 
upp. 
53 Coenenberg (2003) s 45 



 26

bolagsdirektiv. Kravet kommer tydligast till uttryck i 264 § HGB i det andra avsnittet i 

tredje boken som riktar sig enbart till kapitalbolagen i vilken det framkommer att 

Kapitalbolagens årsredovisning måste, under beaktande av god redovisningssed (GoB) 

förmedla ”ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft”. Om av någon anledning inte en 

rättvisande bild kan förmedlas, måste detta särskilt anges i not. 

Inte heller i Tyskland har kravet på rättvisande bild fått ”overriding”-status.54 

3.4 Grundsatz der Stetigkeit 

Principen om konsekvens55 uttrycks i den tyska rätten även som ”Bilanzkontinuität” och 

ska tjäna årsredovisningens informationsvärde genom att skapa jämförbarhet utöver den 

aktuella årsredovisningen. Balanskontinuiteten kan indelas i formell balanskontinuitet 

(även kallat ”Bilanzidentität” och ”formelle Stetigkeit”) och materiell balanskontinuitet 

(även kallat ”materielle Stetigkeit”).56  

Den formella balanskontinuiteten innebär att ingående balanser måste stämma överens 

med föregående års utgående balanser, vilket säkerställer att summan av företagets alla 

periodresultat stämmer överens med totalresultatet över företagets livstid.57 Den innebär 

även att samma uppställning ska användas i årsredovisningen från år till år och att 

indelningen i poster ska ske på samma sätt. Den materiella balanskontinuiteten innebär 

att likartade händelser och transaktioner skall behandlas och redovisas lika i på varandra 

följande årsbokslut.58  

Konsekvensprincipen kommer till uttryck på tre olika ställen i HGB – i 252 § 1 st nr 6 

HGB vad gäller värdering (Bewertungsmethodenstetigkeit), i 265 § 1 st HGB vad gäller 

klassificering, indelning och uppställning (Ausweisstetigkeit) och i 297 § 3 st HGB vad 

gäller konsolidering (Stetigkeit bezüglich konsolidierungsfragen). Jag inleder med att 

kortfattat redogöra för de två sistnämnda paragraferna för att därefter gå in något 

djupare på reglerna om konsekvens vad gäller värderingsmetoder.  

                                                 
54 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och –praxis s 91 och 157. Se avsnitt 2.1.2. 
55 Stetigkeit: beständighet, kontinuitet (eng. consistency). Jag har valt att använda ordet konsekvens. 
56 Hopt (2000) s 763 
57 Franz (1988) s 59 
58 Leffson (1987) s 433 
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3.4.1 Konsekvens vid klassificering, indelning och uppställning 

Enligt principen om formell balanskontinuitet vilket även kallas ”Ausweiskontinuität”, 

som är reglerad i 265 § HGB ska uppställningsformen i årsredovisningen och 

benämningen och uppdelningen på olika poster förbli likadan från år till år. Endast i 

undantagsfall och på grund av särskilda omständigheter får den lov att ändras. Trots att 

denna regel endast finns skriftligen uttryckt för kapitalbolag, gäller den enligt en 

kommentar till HGB i grunden även för de tyska motsvarigheterna till enskilda firmor 

och handelsbolag.59 

3.4.2 Konsekvens vid konsolidering 

I 297 § 3 st HGB finns det uttryckt att de konsolideringsmetoder60 som användes vid 

förra koncernredovisningen ska bibehållas. I undantagsfall får andra 

konsolideringsmetoder användas, och i så fall ska de beskrivas och skälet till bytet 

anges i not. Vad gäller koncernredovisningen finns det i 313 § 1 st 3 p HGB också 

reglerat att avvikelser från bilanzierungs-, värderings- och konsolideringsmetoder ska 

anges och begrundas i not och att avvikelsernas effekter på koncernens resultat och 

ställning (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) särskilt ska anges. 

3.4.3 Konsekvens vad gäller värderingsmetoder 

I § 252 1 st 6 p HGB kommer principen om värderings-konsekvens till uttryck. Denna 

har sin motsvarighet i ÅRL:s jämförbarhetsprincip i 2 kap 4 § och lyder som följer: 

”Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden 

sollen beibehalten werden”. Genom denna föreskrift lagstadgades för första gången 

denna princip som tidigare endast uttrycktes genom GoB och som huvudsakligen 

nämndes i samband med den så kallade materiella balanskontinuiteten.61  

                                                 
59 Hopt (2000) s 789. Enskilda firmor och handelsbolag är en egen översättning av Einzelkaufmänner och 
Personengesellschaften. 
60 Konsolidering innebär att sammanställa alla företag i koncernens årsredovisningar till en enda 
koncernredovisning. 
61 Hilke (2002) s 75 f 



 28

Att tidigare använda värderingsmetoder bibehålls ska bidra till en jämförbarhet inom 

företaget över flera perioder och för att uppnå denna så kallade interna jämförbarhet 

måste godtyckliga ändringar av värderingsmetoder från ett år till annat förhindras.62 

3.4.3.1 Möjligheter att avvika från konsekvensprincipen 

Föreskriften i 252 § 1 st nr 6 HGB är dock inte formulerad som en ”skall”-föreskrift 

(müssen), utan som en ”bör”-föreskrift (sollen), vilket implicerar att det är tillåtet att 

avvika från föreskriften. Detta är dock endast tillåtet i undantagsfall. Trots att de andra 

föreskrifterna (nr 1-5) är formulerade som skall-föreskrifter gäller andra stycket på 

samma sätt för alla sex föreskrifterna och i det står det att från värderingsföreskrifterna 

får i ”begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden”, vilket innebär att företag 

under vissa förutsättningar, det vill säga i undantagsfall, får avvika från 

konsekvensprincipen och de övriga värderingsprinciperna som nämns i 252 § 1 st HGB.  

Sådana undantagsfall kan vara när en avvikelse från konsekvensprincipen måste ske på 

grund av att lagstiftningen har ändrats så att den värderingsmetod som hittills har 

använts ej längre är tillåten, eller när en viss värderingsmetod kräver vissa 

förutsättningar som av någon anledning nu har bortfallit.63 

Det kan även förekomma att en avvikelse från konsekvensprincipen får ske. Detta kan 

exempelvis vara fallet vid vissa ”bibehållandevalmöjligheter” som HGB ställer till buds 

i 253 § vilka rimligtvis inte kan bli ”bibehållandeplikter” på grund av 

konsekvensprincipen.64 Den bibehållandevalmöjlighet som anges i 253 § är att om 

avskrivningar vidtagits över plan för att det verkliga värdet, exempelvis börsvärdet, på 

tillgången är lägre än vad som annars hade framgått av balansräkningen, får detta lägre 

värde behållas i redovisningen även om de ursprungliga skälen för 

avskrivningen/nedskrivningen inte längre består. Det lägre värdet måste dock inte 

behållas utan reversering får göras under vissa förutsättningar.65  

Andra exempel på när det kan vara tillåtet att avvika från konsekvensprincipen är enligt 

en kommentar till HGB vid inträde i koncern, förändring i aktieägarsammansättning, 

ledningsbyte, utnyttjande av förlustavdrag som annars skulle gått förlorade, anpassning 

                                                 
62 Hilke (2002) s 76 
63 Hilke (2002) s 78 
64 Hilke (2002) s 78 
65 Hopt (2000) s 798 
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av koncernredovisningen till koncernenhetliga redovisningsriktlinjer eller till 

internationellt erkända principer.66  

3.4.3.2 Redovisning av bytet 

HGB anger, precis som ÅRL, inte hur effekterna av ett byte av värderingsmetod ska 

redovisas. Däremot måste Kapitalgesellschaften, det vill säga aktiebolag, 

”kommanditbolag på aktier” och GmbH (hädanefter kallade kapitalbolag) enligt 284 § 2 

st 3 p HGB upplysa om avvikelser från hittills använda värderingsmetoder i en not och 

därtill ange skälet till avvikelsen och vilken betydelse den har haft för företagets resultat 

och ställning (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage). Denna upplysningsplikt 

föreligger inte för andra redovisningsskyldiga varför en avvikelse från 

konsekvensprincipen och effekterna därav hos ett sådant företag blir svåra att upptäcka 

om inte företaget frivilligt har lämnat upplysningar därom.67 

Inte heller ställer HGB upp några krav på att jämförelsetalen för föregående 

räkenskapsår ska räknas om. I 265 § 2 st HGB föreskrivs endast att företag måste 

upplysa i not om årets poster inte är jämförbara med föregående års och att om en 

anpassning av posterna har skett, ska upplysning därom lämnas i not. Enligt en 

kommentar till HGB så ska dock jämförelsetalen inte ändras vid ändring av 

värderingsmetoder enligt 252 § och inte heller vid ändringar av ”ansatz”, det vill säga 

aktivering och passivering68 av händelser och transaktioner.69 Dock måste kapitalbolag 

lämna en not med upplysningar enligt 284 § 2 st nr 3 HGB. I paragrafen stadgas att 

avvikelser från Bilanzierungsmethoden och värderingsmetoder och skälen till dessa 

avvikelser måste anges i not. Vidare ska effekten på resultat och ställning anges. 

 

                                                 
66 Hopt (2000) s 788 f 
67 Hilke (2002) s 79 
68 Aktivering innebär att redovisa något i balansräkningens aktivsida d v s tillgångssidan. Passivering 
innebär att redovisa något i balansräkningens passivsida d v s under skulder och eget kapital. 
69 Hopt (2000) s 819 och 789 
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3.5 DRS 13 ”Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern” 

I oktober 2002 presenterades DRS 13 ”Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von 

Fehlern“ i tyska Bundesanzeiger70 för att börja tillämpas från och med 1:a januari 2003. 

Att standarden på detta sätt blivit tillkännagiven innebär, som ovan nämnts, att den 

hädanefter blir betraktad som GoB för den tyska koncernredovisningen. 

Kärnan i standarden är den internationellt mycket utspridda principen om konsekvens 

vilken kommer att gälla utöver de hittills gällande föreskrifterna i HGB. Utöver 

konsekvensprincipen och tillämpningen av denna, reglerar standarden även rättelse av 

fel i koncernredovisningen. 

Standarden är utarbetad för att användas i koncernredovisningen, men i DRS 13 p 3 

anges att användning av den även i årsredovisningen rekommenderas. Detta gäller dock 

inte reglerna om rättelse av fel i tidigare års redovisningar eftersom sådana ändringar i 

årsredovisningen skulle kunna orsaka avsevärda bolags- och skatterättsliga 

konsekvenser.71 De koncerner som i enlighet med 292a § HGB med befriande effekt 

upprättar koncernredovisning enligt IAS/IFRS eller US-GAAP behöver inte tillämpa 

DRS 13.72 

3.5.1 Definitioner och gränsdragningar i DRS 13 

I DRS 13 punkt 6 definieras de viktigaste begreppen som används i rekommendationen. 

Redovisningsprinciper (Bilanzierungsgrundsätze) definieras på följande sätt: 

”Angewandte Ansatz-, Ausweis-, Bewertungs- und Konsolidierungsvorschriften und      

-methoden sowie die Ausübung bestehender Ansatz- Ausweis-, Bewertungs- und 

Konsolidierungswahlrechte.” Med ”Ansatz” menas upptagandet av poster i 

balansräkningen, det vill säga aktivering och passivering, och med ”Ausweis” menas 

uppställningsformen i årsredovisningen och hur respektive händelse har tillordnats 

respektive post. Redovisningsprinciper består alltså både av använda 

aktiverings/passiverings-, uppställnings-, värderings- och konsolideringsföreskrifter, av 

använda aktiverings/passiverings-, uppställnings-, värderings- och 

                                                 
70 Tysk offentlig tidning för offentliggörande av exempelvis nya lagar. 
71 Se DRS 13 p 3 och i sammanfattningen av standarden. 
72 Se även avsnitt Error! Reference source not found.. 
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konsolideringsmetoder och av utövandet av de olika valmöjligheter som finns gällande 

aktivering, uppställning, värdering och konsolidering. 

Vidare definierar DRS 13 p 6 Stetigkeit (konsekvens), som ”Beibehaltung von 

Bilanzierungsgrundsätzen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht”. Med sachliche 

Stetigkeit menas att samma redovisningsprinciper ska bibehållas för likartade 

sakförhållanden. Med zeitliche Stetigkeit menas att de redovisningsprinciper som 

användes i förra redovisningsperioden ska bibehållas. 

3.5.2 När är det tillåtet att byta redovisningsprincip enligt DRS 13? 

DRS 13 p 8 innehåller regler om när byte av redovisningsprincip får ske. Huvudregeln 

är att redovisningsprinciper ska bibehållas i materiellt och tidsmässigt avseende. Det 

finns dock i undantagsfall möjlighet att bryta mot huvudregeln och därmed byta 

redovisningsprinciper. Rekommendationen listar vad som särskilt ska anses vara sådana 

undantagsfall, nämligen: 

•  Ändring av rättsliga förekommanden (Gegebenheiten), såsom lagar, riktlinjer 

och rättspraxis, 

•  Anpassning till nya eller ändrade DRS,  

•  Förbättring av framställandet av resultat och ställning (Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage) vid strukturella förändringar i koncernen, 

•  Anpassning till koncernenhetliga redovisningsprinciper vid första inbegripandet 

i koncernredovisningen.  

3.5.3 Hur ska bytet av princip redovisas? 

DRS 13 p 9 stadgar att vid ändring av redovisningsprincip ska effekterna på 

balansposterna räknas ut retroaktivt, det vill säga som om den nya 

redovisningsprincipen hade använts redan första gången det aktuella sakförhållandet 

togs upp i balansräkningen. I DRS 13 p 10 anges att effekter som härrör från den 

aktuella redovisningsperioden ska tas upp i aktuell post i resultaträkningen för denna 

period. De ackumulerade anpassningseffekterna från föregående perioder ska tas upp i 
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resultaträkningen i en särskild post för effekter av byte av redovisningsprincip som 

kommer efter resultatet för den vanliga verksamheten.  

De ackumulerade effekterna räknas alltså ut genom att räkna om siffrorna som om den 

nya redovisningsprincipen hade använts på alla tidigare år. Den ackumulerade effekten 

är då differensen mellan ingående balans med den hittills använda principen och den 

ingående balans som skulle ha blivit om den nya principen hade använts redan från 

första början. Denna redovisning påverkar, enligt DRS 13 p 12, inte det notkrav som 

ställs i 284 § 2 st nr 3 HGB, om att not ska lämnas om en avvikelse, skälen till 

avvikelsen och effekterna av den på resultat och ställning. 

För väsentliga poster från tidigare års årsredovisningar ska enligt DRS 13 p 14 

proforma-information73 lämnas, vilket innebär att särskilda jämförelsetal, uträknade 

efter hur de skulle ha sett ut om den nya redovisningsprincipen hade använts redan 

tidigare, ställs upp och förklaras utöver de vanliga jämförelsetalen.  

3.5.4 Uppskattningar och bedömningar 

Angående uppskattningar och bedömningar (Schätzungen) anger DRS 13 p 17 att de 

måste vara rimliga, logiska och icke godtyckliga (plausibel, nachvollziehbar och 

willkürfrei). Vid uppskattningar ska, vad gäller det sannolika inträffandet av osäkra 

faktorer, hänsyn tas till dessa på ett förnuftigt och köpmannamässigt sätt74. Vid varje 

bokslut ska enligt p 19 en genomgång av uppskattningar göras för att se om nya 

omständigheter gör att de behöver ändras. Som exempel på uppskattningar nämns bl a 

uppskattning av nyttjandetid, och inkuransavskrivningar i lager. 

Vid ändringar av uppskattningar och bedömningar skall enligt DRS 13 p 21 effekter av 

ändringarna redovisas i resultaträkningen för den period som ändringarna vidtas i. Vid 

ändring av uppskattningsmetoder stadgar dock DRS 13 att samma regler ska tillämpas 

som för byte av redovisningsprincip. 

                                                 
73 Begreppet ”proforma” används även i svensk rätt, se t ex i redovisningsexemplet som visas i RR 5.  
74 Bei Schätzungen sind unsichere Faktoren entsprechend ihrem voraussichtlichen Eintritt unter 
Berücksichtigung vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu berücksichtigen. 
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4 EG-förordning 1606/2002 och IASB:s regler 
om byte av redovisningsprincip 

I detta kapitel redogör jag kortfattat för EG:s förordning 1606/2002 som innebär att 

IASB:s standarder IAS/IFRS från och med 2005 ska tillämpas i noterade koncerners 

koncernredovisningar i alla EU-länder. Därefter redogör jag för IAS 8 som reglerar bl 

a hur byte av redovisningsprincip ska redovisas enligt IASB. 

4.1 EG-förordningen 1606/2002 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder antogs den 7 juni 2002. Förordningen innebär att 

noterade europeiska företag från och med räkenskapsåret 2005 är förpliktade att 

upprätta sin koncernredovisning enligt International Accounting Standards (IAS)/ 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Dessa standarder är sådana som 

utvecklas av den internationella organisationen International Accounting Standards 

Board (IASB)75. Utöver tvånget om tillämpning av IAS/IFRS i noterade koncerners 

koncernredovisning ger förordningen medlemsstaterna möjligheten att tillåta eller kräva 

en tillämpning av IAS även i icke-noterade koncerner och i juridisk person, det vill säga 

i årsredovisningen.  

Enligt förordningens artikel 1 är syftet med den att internationella 

redovisningsstandarder ska antas och tillämpas i gemenskapen för att garantera insyn i 

redovisningarna och ge möjlighet till jämförelse mellan redovisningar. Denna 

harmonisering och ökade jämförbarhet ska garantera att gemenskapens kapitalmarknad 

och den inre marknaden kan fungera ändamålsenligt.  

Att redovisa enligt IAS/IFRS kommer att innebära stora förändringar för redovisningen 

i svenska koncerner och tyska koncerner. Syftet med denna uppsats är inte att redogöra 

för alla dessa, men eftersom en redovisning enligt IAS/IFRS kommer att bli tvingande i 

noterade koncerner i både Tyskland och Sverige anser jag det vara viktigt att redogöra 

för IASB:s regler kring byte av redovisningsprincip och ha dessa i åtanke i min fortsatta 

diskussion och analys. Något som är viktigt att nämna är att vissa IAS innehåller två 

                                                 
75 Se även fotnot 2 angående namn och förkortningar. 
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alternativa redovisningsmetoder att välja mellan. I Sverige har Redovisningsrådet 

normalt sett valt att bara ange en av metoderna som tillåten metod i sina 

rekommendationer, vilka ofta är i princip direkta översättningar av IAS. När 

redovisning enligt IAS/IFRS från och med 2005 blir tvingande för noterade koncerner 

får dock enligt kommissionen den nationella lagstiftaren inte, i de fall alternativa 

metoder finns, inte välja ut en av de angivna redovisningsmetoderna och förbjuda en 

redovisning enligt den andra metoden. Detta skulle hindra företagen från att utnyttja den 

valfrihet som reglerna i IAS medger.76  

Innan jag övergår till att beskriva reglerna i IAS 8 redogör jag i följande avsnitt 

kortfattat för vilka det är som kommer att redovisa enligt IAS i Sverige respektive 

Tyskland.  

4.1.1 Förordningens innebörd i Sverige 

Förordningen kommer att medföra att redovisning enligt IAS/IFRS blir tvingande för 

svenska noterade koncerner. Standarderna kommer att ha ställning som tvingande lag, 

vilket inte gäller för de rekommendationer som i dagsläget utfärdas av 

Redovisningsrådet. Huruvida redovisningen i juridisk person, det vill säga i 

årsredovisningen, också ska ske enligt IAS/IFRS och om även onoterade företag ska få 

möjlighet att redovisa enligt IAS/IFRS är föremål för utredning. I utredningen SOU 

2003:71 ”Internationell redovisning i svenska företag” föreslås att alla företag, såväl 

noterade som ickenoterade, skall ha möjlighet att upprätta sina redovisningshandlingar i 

enlighet med IAS och att möjligheterna att tillämpa IAS redovisningsprinciper inom 

ramen för ÅRL förbättras väsentligt.77 Dock är det är ännu inte fastställt hur det 

kommer att bli. Även andra än utredningen förespråkar att Sverige i alla fall bör tillåta 

att redovisningen även i juridisk person och i exempelvis onoterade dotterbolag sker 

enligt IAS/IFRS. Detta för att undvika onödigt arbete och onödiga kostnader för 

företagen genom att de skulle behöva upprätta två separata redovisningar enligt olika 

rekommendationer.78 

                                                 
76 SOU 2003:71 s 79 
77 SOU 2003:71 s 14 
78 Se t ex Öhrlings PricewaterhouseCoopers hemsida: http://www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec-
int/ias/index.html (2003-12-11) 
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4.1.2 Förordningens innebörd i Tyskland 

I Tyskland blir IAS/IFRS naturligtvis också tvingande i koncernredovisningen för 

noterade koncerner enligt förordning 1606/2002. Även tidigare har dock som ovan 

nämnts79 tyska moderföretag enligt 292a § HGB haft möjlighet att upprätta 

koncernredovisningen enligt erkända internationella standarder, IAS/IFRS eller US-

GAAP , om de så önskat. På grund av förordningen blir nu redovisning enligt IAS/IFRS 

ett krav istället för en valfri möjlighet.  

Den tyska regeringen har beslutat att alla tyska företag får möjlighet att upprätta sina 

koncernredovisningar enligt IAS/IFRS. Årsredovisningar däremot, ska för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna ligga till grund för beräkningen av företagets skatt och 

utdelningsbara kapital, även i fortsättningen upprättas enligt föreskrifterna i HGB. För 

informationsändamål får dock företagen upprätta sina årsredovisningar enligt IAS/IFRS 

om de så önskar. 80 

4.2 IAS 8 ”Periodens nettoresultat, fundamentala fel och byten av 

redovisningsprinciper“ 

IAS 8 har legat till grund för utformningen av RR 5 och även varit förebild för DRS 13 i 

viss utsträckning.81 Standarden tar, utöver reglerna om redovisning av byte av 

redovisningsprincip, som rubriken avslöjar, även upp regler om periodens nettoresultat 

och fundamentala fel. Redovisningsrådet anger att RR 5 i allt väsentligt är identisk med 

IAS 8, varför följande i viss mån blir en upprepning av vad som sagts om RR 5. Det 

finns dock vissa skillnader och eftersom det är denna standard som ska tillämpas i 

noterade koncernföretag fr o m 2005 anser jag att det är av vikt att redogöra för dess 

regler om byte av redovisningsprincip och uppskattningar och bedömningar.  

IAS 8 nämner, precis som RR 5, att gränsdragningen mellan byte av 

redovisningsprincip och uppskattningar och bedömningar kan vara svår. Standarden 

ställer dock upp reglerna på ett annat sätt och stadgandena om uppskattningar och 

bedömningar kommer som ett eget avsnitt. 

                                                 
79 Se avsnitt Error! Reference source not found. och 3.5. 
80 DRSC:s hemsida: http://www.standardsetter.de/drsc/faq.html#ifrs_zielgruppe (2003-12-11) 
81 Se bl a RR 5 p 16 och Willeke (2002) s 602. 
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4.2.1 Uppskattningar och bedömningar 

Det är naturligtvis så att många poster i finansiella rapporter inte kan värderas exakt 

utan att deras värde måste uppskattas. Detta kan till exempel gälla osäkra fordringar, 

inkurans i varulager eller den förväntade förbrukningen av avskrivningsbara 

ekonomiska tillgångars fördelar. Om det sker ändringar vad gäller de grunder som 

uppskattningen baserades på , eller om ny information, ökad erfarenhet eller utveckling 

har betydelse för uppskattningen, så kan denna behöva revideras.82  

Enligt IAS 8 p 27 kan en ändrad uppskattning och bedömning få effekt antingen endast i 

perioden ifråga, eller också i den aktuella perioden och i framtida perioder. Exempel på 

en ändrad uppskattning som endast påverkar den aktuella perioden är när osäkra 

fordringars värde revideras, medan ett exempel på en ändrad uppskattning som har 

effekt även framåt är vid ändrad bedömning av nyttjandeperiod på en avskrivningsbar 

tillgång, det vill säga under den fortsatta tiden för nyttjandet. IAS 8 p 26 stadgar att 

effekten av en ändrad uppskattning och bedömning skall ingå i beräkningen av 

nettoresultatet och detta kan således gälla antingen bara för den period då ändringen 

sker, eller för den perioden och framtida perioder. I p 28 anges vidare att effekten av 

den ändrade uppskattningen ingår i samma klassificering i resultaträkningen som den 

tillhörde tidigare. 

Om ändringen av uppskattning eller bedömning har en väsentlig effekt eller kommer att 

få en väsentlig effekt så ska, om det är möjligt, upplysning lämnas om karaktär och 

belopp av effekten enligt p 30.  

4.2.2 Definition av redovisningsprincip och vad som inte är ett byte av 

redovisningsprincip 

I IAS 8 p 6 definieras redovisningsprinciper som följer: 

”Redovisningsprinciper är de principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis 

som företaget tillämpar vid upprättandet och utformningen av finansiella rapporter”. 

Några exempel på vad som utgör byte av redovisningsprincip anges inte i standarden, 

men däremot stadgas i p 44 att följande inte utgör byten av redovisningsprinciper: 

                                                 
82 Se IAS 8 p 23 och 24. 
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•  Införandet av en redovisningsprincip för händelser eller transaktioner som 

väsentligen skiljer sig från tidigare inträffade händelser eller transaktioner. 

•  Införandet av en ny redovisningsprincip för händelser eller transaktioner som 

inte inträffat tidigare eller som var oväsentliga. 

4.2.3 När är det tillåtet att byta redovisningsprinciper enligt IAS 8? 

IAS 8 p 42 anger följande vad gäller tillåtligheten att byta redovisningsprinciper: 

”Ett byte av redovisningsprincip skall endast göras om det krävs enligt lag eller 

normgivare, eller om bytet kommer att medföra en bättre redovisning av händelser eller 

transaktioner i företagets finansiella rapporter.” 

I p 43 förklaras närmare att en bättre redovisning uppkommer om den ”nya 

redovisningsprincipen leder till mer relevant eller tillförlitlig information om företagets 

finansiella ställning, resultat eller kassaflöden.”  

4.2.4 Redovisning av byte av redovisningsprincip 

IAS 8 anger två alternativa metoder att redovisa byte av redovisningsprincip. En av 

anledningarna till att en alternativ metod är nödvändig är, enligt p 55, att huvudmetoden 

skulle komma i konflikt med vissa lagstiftningar vad gäller att jämförelsetalen måste 

vara desamma som de som lämnats i tidigare rapporter. Om bytet av 

redovisningsprincip föranleds av att en ny IAS/IFRS har trätt i kraft anger p 46 att 

redovisningen av bytet skall ske enligt denna standards speciella föreskrifter, eller, vid 

avsaknad av sådana enligt en av de i IAS 8 angivna metoderna. Som del av ”the IASB 

Improvements Project” har vissa ändringar i IAS 8 föreslagits. Det viktigaste målet med 

projektet är att eliminera alternativa redovisningsmetoder och förslaget innebär för IAS 

8:s del att den alternativa metoden inte längre skulle vara tillåten.83 Om och när dessa 

föreslagna ändringar skulle träda ikraft är ännu inte fastställt. 

IAS 8 p 48 rekommenderar företag att ha framförhållning vad gäller upplysningar om 

byte av redovisningsprinciper. Om exempelvis en ny IAS/IFRS har publicerats, men 

ännu ej trätt ikraft uppmanas företag att lämna upplysning om karaktären av det 

                                                 
83 Epstein (2003) s 730 
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framtida bytet och dess uppskattade framtida verkan på resultat och ställning. Enligt ett 

förslag till ändring i IAS 8 bör dessa upplysningar bli obligatorisk och inte enbart 

rekommenderas.84 

4.2.4.1 Huvudmetoden 

I p 49 anges att bytet av redovisningsprincip som huvudregel ska ha retroaktiv verkan, 

vilket innebär att de finansiella rapporterna utformas som om den nya principen alltid 

hade använts. De justeringar som detta innebär ska redovisas som en justering i 

ingående balans för balanserade vinstmedel, och om det är genomförbart ska 

jämförande information räknas om. Enligt p 50 ska inte bara jämförelsetalen i resultat- 

respektive balansräkning räknas om, utan även information i exempelvis historiska 

sammanfattningar. Att den jämförande informationen räknas om innebär enligt p 51 inte 

nödvändigtvis att tidigare perioders rapporter ska ändras, men detta kan vara ett krav 

enligt vissa länders nationella lagstiftningar. 

Om effekterna av bytet inte kan beräknas med rimligt precision ska, enligt p 52, bytet av 

redovisningsprincip enbart tillämpas framåt. 

IAS 8 p 53 anger vidare att upplysningar skall lämnas om bytet har, har haft eller kan få 

en väsentlig effekt och att dessa upplysningar ska ange: 

•  anledningen till bytet, 

•  justeringsbeloppet under den aktuella perioden och för varje redovisad period, 

•  det justeringsbelopp som är hänförligt till perioder som föregår dem som ingår i 

den jämförande informationen samt 

•  att jämförande information har räknats om eller att det är praktiskt 

ogenomförbart. 

4.2.4.2 Alternativmetoden 

Den alternativa metoden att redovisa ett byte av redovisningsprincip innebär även den 

att bytet återverkar retroaktivt, men till skillnad mot huvudprincipen, där effekten går 

mot balanserad vinst, ingår justeringen i den alternativa metoden i den aktuella 

                                                 
84 Epstein (2003) s 731 
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periodens nettoresultat. Jämförande information skall redovisas så som den rapporterats 

i tidigare rapporter, det vill säga den justeras inte utan istället lämnas kompletterande 

proformainformation som anger hur siffrorna från tidigare år skulle ha sett ut om de 

hade redovisats enligt den nya principen.85  

Kan justeringsbeloppet inte räknas fram med rimlig precision så tillämpas bytet av 

redovisningsprincip endast framåtriktat. 

Om bytet får en väsentlig effekt på företagets resultat och ställning skall enligt p 57 

upplysningar lämnas om:  

•  anledningen till bytet, 

•  justeringsbeloppet som redovisats i den aktuella periodens nettoresultat samt 

•  det justeringsbelopp som ingår i varje redovisad period för vilken 

proformainformation lämnas, och det justeringsbelopp som är hänförligt till 

perioder som föregår dem som omfattas av de finansiella rapporterna. Om det 

inte är praktiskt genomförbart att lämna proformainformation, skall upplysning 

lämnas om detta. 

Alternativmetoden ställer därmed liknande krav på upplysningar som huvudmetoden, 

men skiljer sig från denna bl a genom att justeringsbeloppet går över resultaträkningen 

istället för mot balanserad vinst, och genom att proformainformation anges istället för 

att jämförelsetalen räknas om. Som ovan86 framkommit, är det möjligt att denna metod 

ej längre kommer att vara tillåten efter att IAS 8 har reviderats som del i ”the IAS 

Improvements Project”. 

* * * 

Detta avslutar min genomgång av svenska, tyska och IASB:s regler och 

rekommendationer kring byte av redovisningsprincip och följande kapitel ägnas åt att 

jämföra reglerna och djupare analysera och diskutera deras innebörd. 

                                                 
85 Att jämförelsetalen inte får justeras enligt vissa lagstiftningar är en av anledningarna till varför en 
alternativ metod är nödvändig, se även avsnitt 4.2.4. 
86 Se avsnitt 4.2.4 
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5 Övergripande jämförelse och utgångspunkter 
för den fortsatta framställningen 

I de föregående kapitlen har det blivit tydligt att det finns betydande likheter mellan den 

svenska och den tyska redovisningsrätten, både generellt och vad gäller reglerna om 

byte av redovisningsprincip. På det generella planet kan nämnas att båda länderna i stor 

utsträckning har ramlagar som kompletteras med kravet på redovisning enligt god 

redovisningssed respektive Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung. Vidare att båda 

har tillsatta organ såsom Redovisningsrådet och DRSC vars syfte är att utarbeta god 

redovisningssed/GoB genom att skriva rekommendationer och bistå lagstiftaren med råd 

med mera. Vad gäller reglerna kring byte av redovisningsprincip är det tydligt att båda 

länderna fäster stort avseende vid jämförbarhetsprincipen och principen om konsekvens 

och försöker motverka att redovisningsprinciper byts ut i tid och otid. Det framkommer 

även att det finns stora likheter mellan de båda rekommendationerna RR 5 och DRS 13 i 

hur de reglerar redovisningen av byte av redovisningsprincip och att dessa i sin tur, 

särskilt RR 5, är starkt influerade av IAS 8. Här är det även viktigt att nämna att 

reglerna blir exakt lika för noterade företags koncernredovisningar i både Sverige och 

Tyskland från och med 2005 på grund av EG-förordningen 1606/2002.87 

Att det föreligger likheter är inte särskilt förvånande. Detta har sin förklaring både 

historiskt, eftersom den tyska redovisningsrätten under vissa perioder har haft ett stort 

inflytande på den svenska,88 men framför allt i senare tid på grund av den internationella 

harmoniseringen som sker på redovisningsområdet både genom EG:s arbete mot en 

harmoniserad redovisning i EU och genom arbete i internationella organ såsom IASB 

mot harmonisering globalt sett. 

Även om likheterna är stora och det är dessa som överväger vid första anblicken av de 

båda rättssystemens syn på byte av redovisningsprincip, finns det emellertid även 

många skillnader. Dessa består exempelvis däri att regelverken är annorlunda 

uppbyggda och att därför jämförbarhetsprincipen, principen om konsekvens och regler 

om byte av redovisningsprincip i viss mån kommer till uttryck på annorlunda sätt. Detta 

är naturligtvis inget konstigt och kanske inte särskilt intressant att närmare analysera 

                                                 
87 Se avsnitt 4.1 
88 Artsberg (2003) s 133 ff 
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eftersom lagstiftningar ofta ser olika ut i olika länder, men ändå har samma innebörd. 

Dock kan det kanske vara så att det ena eller det andra sättet ger en tydligare bild av vad 

det är som gäller och att därför en diskussion kring uppbyggnaden kan vara både 

befogad och intressant.  

Vidare finns det skillnader i tillåtligheten att byta principer. Trots att en restriktiv 

tillåtenhet förespråkas av lagstiftaren i båda länderna, framkommer det vid en 

jämförelse både av rekommendationerna, förarbeten, lagkommentarer och doktrin att 

Tyskland verkar ha en betydligt mer generös syn på vad som utgör godtagbara skäl till 

att byta redovisningsprincip. 

Slutligen kan nämnas skillnader vad gäller sättet att redovisa byten av 

redovisningsprincip vilka framkommer både i lagstiftningen, det vill säga ÅRL och 

HGB, och i de båda rekommendationerna. Dessa gäller både till exempel angivelse av 

jämförelsetal och hur effekten av bytet ska redovisas.  

Oavsett dessa likheter och skillnader och om de är till fördel eller nackdel för endera 

landet, är det uppenbart att det uppstår problem och komplikationer i samband med byte 

av redovisningsprincip i båda länderna. Tyskland har haft stora problem med att företag 

bryter mot konsekvensprincipen och att de byter redovisningsprinciper som ett led i sin 

”Bilanzpolitik” för att uppnå vissa effekter i sin redovisning.89 I Sverige har det bland 

annat förekommit fall där det har varit tveksamt huruvida byte av redovisningsprincip 

har förelegat eller ej, och därmed huruvida brott mot RR 5 har förelegat eller ej. Tyvärr 

finns det inte särskilt rikligt med rättspraxis på området90 eftersom redovisningsfrågor 

sällan når domstol annat än i samband med skattefrågor, i vissa bolagsrättsliga fall och i 

vissa kontraktsfall där till exempel något har varit avhängigt av nyckeltal eller liknande 

i redovisningen, men artiklar och litteratur tar upp en del exempel på fall som jag 

kommer att diskutera nedan. 

Med utgångspunkt i dessa övergripande skillnader, likheter och komplikationer har jag 

valt att dela upp den fortsatta och mer ingående diskussionen och jämförelsen i tre 

kapitel. Ett som behandlar jämförbarhetsprincipens omfattning och vad ett byte av 

                                                 
89 Se bl a Born (1999) s V och Siegel (2002) s 88 
90 I alla fall inte i Sverige. I mitt sökande efter tyskt material har jag fått uppfattningen att så är fallet även 
i Tyskland, men det kan vara så att jag har förbisett något. De tyska artiklar jag hittat som bl a 
kommenterar DRS 13 och påpekar problem med byten av redovisningsprincip har i alla fall inte nämnt 
några rättsfall. 
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redovisningsprincip är för något. Ett som behandlar tillåtligheten att byta redovisnings-

principer. Och slutligen ett som behandlar redovisningen av byte av 

redovisningsprincip. 

Därefter för jag i det 9:e kapitlet en avslutande diskussion där jag påpekar några av de 

slutsatser jag har dragit i denna uppsats kring byte av redovisningsprinciper och ger 

förslag till fortsatt forskning.  
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6 Vad är ett byte av redovisningsprincip? 

I detta kapitel analyserar jag närmare vad som omfattas av kravet på konsekvens i 

svensk och tysk rätt och enligt IASB, och vad som är och inte är ett byte av 

redovisningsprincip. Vidare diskuterar jag kring gränsdragningen mellan byte av 

redovisningsprincip och uppskattningar och bedömningar och de skillnader som här 

finns mellan RR 5, DRS 13 och IAS 8. 

6.1 Kort om uttrycket ”byte av redovisningsprincip” 

I kapitel två och tre, har det framkommit att det finns en viss skillnad mellan den 

svenska och den tyska rätten i hur reglerna om byte av redovisningsprincip rubriceras 

och hur de omtalas i litteraturen. I den svenska litteraturen talas det vanligtvis om byte 

av redovisningsprincip och huruvida ett sådant är tillåtet eller inte. I den tyska 

litteraturen, tas däremot en annan ansats och det talas nästan uteslutande om brott mot 

konsekvensprincipen (Durchbrechung der Stetigkeit) och huruvida detta är tillåtet eller 

inte. Endast i väldigt liten utsträckning talas det om byte av redovisningsprinciper, 

förutom i DRS 13. 

Vidare märks följande i den svenska litteraturen: När det där talas om 

redovisningsprinciper, eller skrivs ett kapitel om redovisningsprinciper, då nämns oftast 

dels överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, dels de ”övriga” 

redovisningsprinciper som listas i 2 kap 4 § ÅRL som till exempel 

försiktighetsprincipen, jämförbarhetsprincipen, post för post principen och 

kontinuitetsprincipen. Vid ett så kallat ”byte av redovisningsprincip” är det en 

självklarhet att dessa principer måste vidhållas. Därför är det kanske inte helt 

konsekvent att kalla det som åsyftas i RR 5 med mera för byte av redovisningsprincip. 

Det som i vissa fall får lov att ändras är väl snarare redovisningsmetoder som kan 

användas för att redovisa inom ramen för dessa redovisningsprinciper. 

Trots detta har jag valt att använda mig av benämningen ”byte av redovisningsprincip” 

för det som denna uppsats huvudsakligen behandlar eftersom detta är det uttryck som 

används i den svenska litteraturen och i RR 5, och även eftersom uttrycket är vedertaget 

när det i praxis talas om byte av redovisningsmetoder. 
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6.2 Vad omfattas egentligen av kravet på konsekvens? 

Både i den svenska och den tyska rätten är det kravet på jämförbarhet som är 

anledningen till att företag måste vara konsekventa i sin redovisning. Kravet på 

jämförbarhet har flera dimensioner. Dels gäller det ett krav på jämförbarhet för ett och 

samma företag över tiden, dels gäller det ett krav på jämförbarhet mellan olika företag. 

För jämförbarheten mellan olika företag är det av vikt att olika företag använder sig av 

samma redovisningsmetoder och principer för liknande händelser och transaktioner 

vilket lagstiftare och redovisningsnormgivare försöker åstadkomma genom en 

harmonisering av redovisningsreglerna. För jämförbarheten inom ett företag från år till 

år, är det av vikt att företaget håller fast vid de principer som en gång valts, oavsett om 

redovisningsreglerna ger valmöjligheter mellan flera olika redovisningsmetoder. Även 

inom ett och samma år, är det naturligtvis viktigt att företaget konsekvent använder sig 

av samma redovisningsprinciper. Vid ett eventuellt byte av redovisningsprincip 

förespråkas därför i RR 5 p 11 att detta görs vid årsskiftet respektive i början av 

redovisningsperioden för de företag som har brutet räkenskapsår.  

Detta krav på konsekvens borde i princip innebära att företag i alla avseenden redovisar 

på samma sätt som tidigare och troligtvis är det också så som det uppfattas av de flesta. 

Frågan är dock om detta verkligen framkommer tydligt i lagar och rekommendationer. 

6.2.1 Enligt ÅRL och HGB 

I ÅRL stadgas i 2 kap 4 § att samma principer för värdering, klassificering och 

indelning av de olika posterna skall tillämpas konsekvent. I HGB är kraven på 

konsekvens något mer spridda men stadgar sammanfattat att företag konsekvent ska 

använda samma värderingsmetoder, samma uppställningsform, och samma metoder för 

konsolidering i koncernredovisningen.  

Någon närmare precisering av vad detta innebär finns inte vare sig i den svenska eller 

den tyska lagtexten och i svensk litteratur diskuteras det heller inte nämnvärt. I den 

tyska litteraturen däremot, har det diskuterats mycket vad det är som omfattas av 

”Stetigkeit”, särskilt vad som inbegrips i kravet på ”Bewertungsmethodenstetigkeit” i 

252 § HGB. Det betonas särskilt att det inte är värderingskonsekvens som krävs, utan 

just värderingsmetodkonsekvens. Detta innebär att värdena naturligtvis kan bli 
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annorlunda trots att samma metod har använts exempelvis för att löne- och 

materialkostnader har stigit eller sjunkit. Vidare innebär det att konsekvensprincipen 

inte gäller för så kallade ”bilanzierungswahlrechte”. Detta innebär att om ett företag, i 

en situation där det finns valmöjlighet att aktivera eller inte aktivera ett värde, väljer att 

aktivera, så är det inte bundet att i nästa liknande situation också aktivera.91  

6.2.2 Enligt RR 5, DRS 13 och IAS 8 

I RR 5 definieras redovisningsprinciper som sådana grundläggande principer, 

redovisningskonventioner och regler som tillämpas vid upprättande av bokslut och 

redovisningshandlingar. Det är således grundläggande principer, redovisnings-

konventioner och regler som tillämpas vilka inte får bytas ut. Begreppsanvändningen är, 

enligt min mening, egentligen något vag. Till grundläggande principer brukar 

redovisningsprinciper såsom exempelvis överskådlighet, god redovisningssed, 

försiktighetsprincipen och matchningsprincipen räknas, (se även mina kommentarer 

ovan i avsnitt 6.1), och tydligt är att dessa ska tillämpas konsekvent. Det som inte blir 

helt tydligt är om övriga redovisningsmetoder faller in under definitionen. Vissa 

konventioner och regler ger ju utrymme för flera olika metoder att redovisa på, det vill 

säga företag har val inom dessa konventioners gränser vilken metod de helst vill 

tillämpa. Skulle det då vara fritt fram att byta mellan dessa möjliga redovisningsmetoder 

så länge de håller sig inom en regel eller en konvention? Troligtvis inte. Det borde, 

anser jag, framförallt vara i de fall där det finns möjlighet att redovisa på flera olika sätt 

som konsekvens är viktigt och att företag därför ska hålla fast vid de val som gjorts. När 

det inte finns några alternativa metoder, så borde ju konsekvens i redovisningen normalt 

sett följa automatiskt. Det är min uppfattning att Redovisningsrådet är av samma åsikt, 

men så som definitionen av redovisningsprinciper är skriven finns det enligt min 

mening viss risk för att detta, i alla fall i teorin, kan misstolkas.  

DRS 13 däremot, ser till att inbegripa det mesta i sin definition av redovisningsprinciper 

(Bilanzierungsgrundsätze) när den anger att de är vad gäller upptagandet i 

balansräkningen (Ansatz), uppställningsform och klassificering (Ausweis), värdering 

och konsolidering använda föreskrifter, använda metoder och utövandet av 

valmöjligheter. Här gör DRS 13 en tydlig markering kring att valmöjligheter bara finns 

                                                 
91 Hilke (2002) s 76 f 
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vid första redovisningstillfället och att företag sedan ska stå fast vid sitt val. Dessutom 

blir det tydligt att DRS 13 går utöver de krav på konsekvens som HGB ställer upp 

eftersom det ställs krav på konsekvens även vad gäller ”Ansatz”.92 

Efter 1:a januari 2005 kommer både RR 5 och DRS 13 att förlora i betydelse i stor 

utsträckning till förmån för IAS 8 eftersom noterade koncerner då måste redovisa enligt 

denna standard istället. IAS 8 definierar redovisningsprinciper som ”de principer, 

grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som företaget tillämpar vid upprättandet 

och utformningen av finansiella rapporter”.  

Intressant är att det i RR 5 hävdas att rekommendationen i allt väsentligt stämmer 

överens med IAS 8. Trots detta nämner RR 5 ingenting om sedvänjor och praxis i sin 

definition av redovisningsprinciper. Detta kan tyckas lite konstigt, särskilt eftersom 

Sverige är ett land som lägger så stor tyngd vid god redovisningssed. Det borde vara 

viktigt att den sed och praxis ett företag redovisar efter, så länge detta godkänts och 

anses vara god redovisningssed, följs konsekvent. Ändå anges det inte att detta omfattas 

av begreppet redovisningsprinciper i den betydelse begreppet används i reglerna om 

byte av redovisningsprincip. Möjligtvis ansåg Redovisningsrådet vid framtagandet av 

RR 5 att det var överflödigt att ta med sed och praxis i definitionen eftersom god 

redovisningssed, för de företag som rekommendationerna riktar sig till, i princip innebär 

att redovisa i enlighet med rekommendationerna.   

Troligtvis har alla tre rekommendationerna precis samma målsättning vad gäller 

jämförbarhet och att redovisningen genomgående ska ske på ett konsekvent sätt, men 

det är intressant att ändå uppmärksamma dessa skillnader i definitioner. 

6.3 Vad är inte ett byte av redovisningsprincip? 

RR 5 och DRS 13 är väldigt lika i ett avseende och det är att ingen av de båda 

rekommendationerna anger vad som inte utgör ett byte av redovisningsprincip. De 

skulle kunna ha hämtat vägledning om detta från IAS 8, men har av någon anledning 

valt att inte göra det. I IAS 8 punkt 44 anges, som ovan nämnts, att ”införandet av en 

redovisningsprincip för händelser eller transaktioner som väsentligen skiljer sig från 

tidigare inträffade händelser eller transaktioner” och ”införandet av en ny 

                                                 
92 Konsekvens vid ”Ansatz” är inte en av de situationer som nämns i HGB, se avsnitt 3.4. 
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redovisningsprincip för händelser eller transaktioner som inte inträffat tidigare eller 

som var oväsentliga” inte utgör byten av redovisningsprinciper. 

Detta ter sig kanske som självklart eftersom ett införande av något nytt knappast kan 

anses vara ett byte, och det är möjligtvis därför som både Redovisningsrådet och DSR 

har avstått från att ta med regleringen i sina rekommendationer. I slutet av 90-talet var 

emellertid ett fall aktuellt i Sverige där frågan var om ett företaget hade bytt 

redovisningsprincip eller inte och därmed om det hade brutit mot RR 5 eller inte. Det 

visade sig att det kanske inte alltid är helt lätt att avgöra om ett byte av 

redovisningsprincip föreligger. Fallet, som handlade om företaget Frontecs redovisning, 

debatterades i Balans av Sven-Erik Johansson, som tog upp frågan, och av Ulf 

Gometz.93  

Diskussionen handlade om IT-bolaget Frontec som misstänktes för att ha bytt 

redovisningsprincip och brutit mot RR 5 för att kunna visa det resultat som hade 

prognostiserats i ett prospekt för en nyemission och därför blev föremål för prövning 

hos Fondbörsens Disciplinkommitté94.  

Det misstänkta bytet av redovisningsprincip handlade om aktivering95 av utgifter för 

produktutveckling. Problemet var att i prospektet för nyemissionen angavs under 

rubriken redovisningsprinciper att kostnader för produkt- och organisationsutveckling 

togs löpande över resultaträkningen. När sedan Frontec gav ut sin bokslutskommuniké, 

med ett resultat som väl stämde överens med det prognostiserade, framgick det inte att 

utgifter för produktutveckling till ett värde av 10 mkr hade aktiverats och således inte 

kostnadsförts direkt, vilket emellertid kunde utläsas av den senare utgivna 

årsredovisningen. I denna beskrevs dock inte aktiveringen som något byte av 

redovisningsprincip. Det som kunde konstateras var att om Frontec hade redovisat 

enligt de redovisningsprinciper som angavs i prospektet, det vill säga kostnadsfört även 

dessa utgifter, skulle resultatet ha blivit betydligt lägre.96 

                                                 
93 Balans 1997 nr 5, 8/9 och 10. Sven-Erik Johansson har varit professor emeritus vid Handelshögskolan i 
Stockholm och ordförande i Redovisningsrådet. Ulf Gometz var när artikeln skrevs adjungerad professor 
vid Handelshögskolan i Göteborg och verksam hos Ernst & Young. 
94 Numera kallad Disciplinnämnden. 
95 För definition av ”aktivering” se not 68. 
96 Gometz (1997) s 41 
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Frågan var dock om Frontec hade bytt redovisningsprincip. Enligt företaget självt 

handlade de aktiverade utvecklingskostnaderna om utvecklingskostnader för ett 

applikationsprogram avsett för en ny marknad och det angav att utvecklingen av 

produkter för främst den amerikanska marknaden hade balanserats med anledning av 

koncernens ökande internationalisering.97 Både Disciplinkommittén och Sven-Erik 

Johansson ansåg att inget byte förelåg och Johansson motiverade detta genom att hämta 

vägledning i IAS 8 om vad som inte är byte av redovisningsprincip. Vid en sådan 

bedömning, det vill säga för att se om transaktionerna väsentligen skiljer sig från 

tidigare inträffade transaktioner eller händelser, borde i föreliggande fall 

transaktionernas förmåga att möta aktiverbarhet testas, ansåg han. Som reglerna för 

aktivering av FoU såg ut då så uppfyllde tydligen de nya 

produktutvecklingskostnaderna kriterierna för aktivering, medan de ”normala” 

produktutvecklingskostnaderna inte gjorde det.98  

Det är enligt min mening inte solklart att det skulle vara detta som IASB menar med att 

en händelse eller transaktion väsentligen skiljer sig från en annan, och tyvärr anger inte 

IAS 8 vilka krav det är som ställs. Det borde enligt min mening vara lätt att avgöra om 

två händelser är väsentligt olika. Om det är nödvändigt att gå in och titta i detaljregler, i 

detta fall gällande aktivering av FoU, för att kunna upptäcka skillnaden händelserna 

eller transaktionerna emellan borde denna inte vara väsentlig på det sätt som IAS 8 

åsyftar.  Transaktionerna som sådana ter sig annars mycket lika, det ena var 

utvecklingskostnader för ett applikationsprogram på en ny marknad, det andra var 

utvecklingskostnader för ett program att använda i egna verksamheten.99 

Gometz var till skillnad från Johansson och Disciplinkommittén av åsikten att det var 

uppenbart att bolaget hade bytt princip. Om ett företag i sina beskrivningar av 

redovisningsprinciper där det anger att utgifter för produktutveckling kostnadsförs 

löpande, och därmed bara menar sådana som måste kostnadsföras löpande, så blir 

redovisningsinformationen fullständigt meningslös, menade han,100 och i detta tycker 

jag att han har en bra poäng.  

                                                 
97 Gometz (1997) s 42 
98 Johansson (I) (1997) s 24 
99 Jämför Gometz (1997) s 42 f 
100 Gometz (1997) s 43 
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För att förtydliga sin ståndpunkt angav Johansson då att för att det ska vara ett byte av 

redovisningsprincip så måste detta medföra justeringar i redovisningen. Om inga 

justeringar kan göras, så har heller ingen byte av princip skett, utan en ny princip har 

tillkommit. Och om företaget tidigare inte har haft den här typen av 

utvecklingskostnader överhuvudtaget, så finns det inget att justera. De övriga 

utvecklingskostnaderna kostnadsfördes ju löpande som förut.101 Med detta argument 

verkar det, enligt min uppfattning, som att Johansson snarare ansåg att IAS 8:s andra 

exempel på vad som inte är byte av redovisningsprincip var det som var aktuellt i det 

här fallet, alltså att införandet av en ny princip för något som inte inträffat tidigare inte 

utgör byte av redovisningsprincip.   

Fallet visar att det kan vara mycket svårt att avgöra om ett byte av redovisningsprincip 

har skett eller inte och kanske särskilt med tanke på att RR 5 inte tar upp exemplen på 

vad som inte är byte. Även om dessa exempel hade funnits med, eller om vägledning 

hämtas från IAS 8, kan det dock vara svårt att avgöra vad det betyder att en transaktion 

väsentligen skiljer sig från annan eller om en händelse aldrig har inträffat tidigare. Efter 

kritiken från Gometz tydliggjorde Johansson sin ståndpunkt med ett hypotetiskt 

exempel som väl, i alla fall när det gäller aktivering av FoU, illustrerar när ett byte 

föreligger och när det inte föreligger:102 

Två företag A och B kostnadsför alla sina FoU-investeringar. A har vissa investeringar 

som är aktiverbara och vissa som inte är det, medan B enbart har investeringar som inte 

är aktiverbara. A beslutar att byta redovisningsprincip så att de investeringar som är 

aktiverbara aktiveras. Detta är ett klart fall av byte av princip för redovisning av 

aktiverbara investeringar och justeringar sker enligt RR 5 så att effekten blir att de 

aktiverbara investeringar som tidigare ej aktiverats nu verkar ha varit aktiverade redan 

från början. Om B däremot startar en ny verksamhetsgren vilken innebär aktiverbara 

FoU-investeringar som B beslutar att aktivera, medan de FoU-investeringarna i den 

gamla verksamheten kostnadsförs såsom tidigare, så har inget byte av 

redovisningsprincip skett. 

Någon fortsatt debatt följde inte, varför kunniga på området nog får anses hålla med 

Johansson i dessa slutsatser.  

                                                 
101 Johansson (II) (1997) s 37 
102 Johansson (II) (1997) s 36 
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I fallet framkommer dock tydligt att behovet av tydliga upplysningar när nya principer 

tillkommer i redovisningen är stort. Här var både Johansson och Gometz överens om att  

misstanken om brott mot RR 5 kunde ha undvikits om företaget bättre hade beskrivit 

och motiverat sina val av redovisningsprinciper både i bokslutskommunikéerna och i 

årsredovisningen. Detta kommer jag att diskutera något nedan i avsnitt 8.3.2.  

För att återknyta till vad jag inledningsvis konstaterade, nämligen att varken RR 5 eller 

DRS 13 anger IAS 8:s exempel på vad som inte är byte av redovisningsprincip så anser 

jag att ovanstående fall visar att bedömningen av om ett byte föreligger eller ej inte är 

särskilt enkel ens om vägledning söks i IAS 8. Därmed är det troligen ingen nackdel att 

de båda rekommendationerna inte helt följer IAS 8 på den här punkten. Möjligtvis är det 

till och med så att dessa angivelser av vad som inte är byte av redovisningsprincip 

skapar mer förvirring än nytta.  

6.4 Uppskattningar och bedömningar 

Att ändringar i uppskattningar och bedömningar inte utgör byte av redovisningsprincip, 

men att gränsdragningen kan vara svår framgår tydligt i både RR 5 och i IAS 8. Båda 

anger att vid tveksamma fall så ska ändring av uppskattning och bedömning anses 

föreligga, vilket troligen beror på att man vill underlätta för företagen eftersom 

redovisningen av ett byte av redovisningsprincip är tämligen komplicerad. I DRS 13 

framgår inte denna gränsdragningsproblematik, men däremot stadgas det att ändringar 

av uppskattningar ska redovisas enbart med verkan framåt, medan ändring av 

uppskattningsmetoder ska redovisas på samma sätt som byte av redovisningsprincip.  

Intressant är då att RR 5 anger just metoder som exempel på uppskattningar och 

bedömningar: dels ändrad metod för mätning av färdigställandegrad vid pågående 

arbeten, dels ändrade metoder för inkuransbedömning. 

Finns det då en betydande skillnad mellan den svenska och tyska synen på det här? Kan 

det vara så att den tyska standarden har fångat upp en situation som behöver redovisas 

med retroaktiv effekt som RR 5 och IAS 8 helt har förbisett?  

DRS 13 definierar metoder som ”förfarande och regler för bestämmandet av enhetlig 

behandling av likartade sakförhållanden” och nämner uppskattningsmetoder som ett 
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exempel på detta. Uppskattning i sin tur definieras som ”beräkning av värdet av 

balansposter i fall av osäkerhet”103 och som exempel nämns uppskattning av 

nyttjandetid, och inkuransavdrag. Min tolkning är då att om företag använder sig av 

samma förfarande som tidigare, men kommer fram till ett nytt värde så borde en ändring 

av uppskattning ha skett. Om de däremot ändrar förfarandet för uträkningen borde en 

ändring av uppskattningsmetod ha skett. 

I RR 5 står att: ”Uppskattningar och bedömningar återspeglar sådana antaganden, som 

måste göras som underlag för mätning inom ramen för fastställda 

redovisningsprinciper.” Som exempel anger den metoder för inkuransbedömning och 

metoder för beräkning av fastställandegrad. Rekommendationen sägs i allt väsentligt 

stämma överens med IAS 8, vilken dock inte anger någon definition av uppskattningar 

och bedömningar utan säger i p 23 att: ”Som en följd av att affärsverksamhet innebär 

osäkerhet, kan många poster i finansiella rapporter inte värderas exakt utan bara 

uppskattas. Att göra uppskattningar innefattar bedömningar baserade på den senast 

tillgängliga informationen. Uppskattningar kan exempelvis krävas avseende osäkra 

fordringar, inkurans i varulager eller nyttjandeperiod eller förväntad förbrukning av 

avskrivningsbara tillgångars ekonomiska fördelar...”. Anmärkningsvärt är att IAS 8 

inte nämner metoder som exempel, utan att vissa saker helt enkelt måste uppskattas och 

inte kan beräknas exakt. Som jag uppfattar saken skulle det kunna vara så att 

Redovisningsrådet i RR 5 utan närmare eftertanke om att en skillnad i betydelse skulle 

kunna uppstå, har använt ordet metod i sina exempel på uppskattningar och 

bedömningar. Det är förmodligen först när man ser den gränsdragning som DRSC har 

gjort som denna skillnad blir tydlig. 

DRS 13 har, om jag har förstått rätt, en bra poäng i att ändringar i uppskattningsmetoder 

bör redovisas som byten av redovisningsprinciper, eftersom de i själva verket också 

borde anses utgöra redovisningsprinciper. Dock är det nog viktigt att sätta en gräns för 

vad som ska behöva redovisas med retroaktiv effekt. Om man tar exemplet metod för 

beräkning av färdigställandegrad vid pågående arbeten som RR 5 anger, kan jag tänka 

mig att valet av metod kan variera mycket och ofta beroende på vad det är för uppdrag 

företaget ifråga får, och det skulle bli alltför mycket att hålla reda på och i princip 

omöjligt att få till en korrekt redovisning av ändringarna av metoder om denna skulle 

                                                 
103 Schätzung: Ermittlung des Wertansatzes von Abschlussposten im Falle der Unsicherheit. 



 52

ske på samma sätt som för byte av redovisningsprinciper. Om detta exempel faller in 

under DRS 13:s syn på vad uppskattningsmetoder är kan jag dock tyvärr inte uttala mig 

om, men det förefaller vara ett ganska hårt krav att ställa på företag om jag har rätt i 

ovanstående resonemang.  

Konstateras kan i alla fall att det verkar föreligga en betydlig skillnad mellan den 

svenska och den tyska synen på det här och resultatet blir att i tyska redovisningar 

kommer effekten av ett byte av uppskattningsmetod få retroaktiv verkan vilket det 

aldrig får enligt RR 5. Detta diskuterar jag närmare i avsnitt 8.4. 
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7 Tillåtligheten att byta redovisningsprincip 

I detta kapitel diskuterar jag kring tillåtligheten att byta redovisningsprinciper och de 

skillnader vad gäller detta som påträffats, framför allt i RR 5 och DRS 13. Vidare för 

jag en diskussion kring om det är tillåtet eller ett måste att byta principer i vissa fall och 

huruvida samma redovisningsprinciper får eller måste användas i 

koncernredovisningen och årsredovisningen. Tillåtligheten att ändra uppskattningar 

och bedömningar och revisorernas roll vid byten av redovisningsprinciper är 

ytterligare exempel på vad detta kapitel behandlar. 

7.1 Tillåtet enligt ÅRL och HGB 

I en jämförelse av ÅRL och HGB framkommer det att ingen av lagarna anger specifikt 

under vilka omständigheter byte av redovisningsprincip  respektive brott mot 

konsekvensprincipen får ske, utan endast att detta får ske om det finns särskilda skäl 

(ÅRL) respektive i begrundade undantagsfall (HGB). För mer precis information om 

vad detta innebär får man gå till förarbeten och kommentarer och i den mån möjligt 

rättspraxis. 

Förarbetena till ÅRL går inte särskilt djupt in och diskuterar kring vad som utgör 

särskilda skäl för att byta redovisningsprinciper utan överlämnar detta till praxis och 

nämner enbart exemplet att byte kan vara tillåtet om ett moderföretag vill att ett 

nyförvärvat dotterföretag ska tillämpa samma redovisningsprinciper som koncernen. 

Detta går jag in på närmare nedan i avsnitt 7.3. I kommentarer till HGB, däremot, 

nämns åtskilliga exempel på när det kan vara tillåtet att avvika från 

konsekvensprincipen. Dessa är bland annat vid inträde i koncern, vid förändring i 

aktieägarsammansättning, ledningsbyte, utnyttjande av förlustavdrag som annars skulle 

gått förlorade, anpassning av koncernredovisningen till koncernenhetliga 

redovisningsriktlinjer eller till internationellt erkända principer.104 Enligt min 

uppfattning verkar det som att den tyska redovisningsrätten inte har sett särskilt strängt 

på konsekvensprincipen att döma av dessa exempel och detta verkar även ha varit 

uppfattningen i Tyskland eftersom DRS 13 av vissa beskrivs som ett efterlängtat 

                                                 
104 Hopt (2000) s 788 f 
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initiativ till att få bukt med problemen med brott mot konsekvensprincipen.105 Utifrån 

mina utgångspunkter har jag lite svårt att förstå hur exempelvis en förändring i 

aktieägarsammansättning skulle kunna motivera att ett företag behöver redovisa på ett 

annat sätt. Det borde vara en objektivt sett rättvisande bild av företaget som ska 

eftersträvas och denna borde inte kunna påverkas av vilka ägare som finns i företaget. 

Möjligtvis finns det tänkbara omständigheter som jag förbiser, men även Siegel 

uttrycker att ändringar i aktieägarsammansättning och ledningsbyte inte borde 

godkännas som grund för byte av redovisningsprinciper – i alla fall inte så länge 

storleken på utdelningsbart kapital är beroende av årsredovisningen.106 Byte av 

redovisningsprinciper i sådana fall verkar vara högst misstänkta för att gynna 

aktieägarna eller ledningen på ett eller annat sätt. Här är det dock möjligtvis av 

betydelse att det i Tyskland generellt finns fler valmöjligheter mellan olika 

redovisningsmetoder än det finns i Sverige och att det därför är godtagbart att acceptera 

att den nya ledningen hellre vill redovisa enligt en annan valbar metod.  

7.2 Tillåtet enligt RR 5 och DRS 13 

RR 5 och DRS 13 visar på både likheter och skillnader vad gäller tillåtligheten att byta 

redovisningsprincip respektive gå emot konsekvensprincipen. Något som är intressant 

att påpeka är att RR 5 anger att syftet med rekommendationen är att klargöra hur 

effekten av byte av redovisningsprincip ska redovisas och att klargöra gränsdragningen 

mellan byten av redovisningsprinciper och uppskattningar och bedömningar. Att 

klargöra när byten av redovisningsprinciper överhuvudtaget är tillåtna skulle vara ett av 

rekommendationens syften nämns det ingenting om. Enligt mig är dock stadgandet i p 7 

om när byten av redovisningsprinciper är tillåtna en mycket viktig del av 

rekommendationen.  

7.2.1 Anpassning till lagar och rekommendationer 

RR 5 och DRS 13 är lika i de första omständigheterna som de nämner, nämligen att byte 

får ske för anpassning till nya eller ändrade lagar och rekommendationer. DRS 13 

nämner dock utöver nya lagar och rekommendationer även riktlinjer och rättspraxis. 

                                                 
105 Willeke s 601 
106 Siegel (2002) s 88 
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Kanske är det så att även svensk rätt tillåter byte om rättspraxis har gått i en riktning 

som ännu inte hunnit fångas upp i lagar och rekommendationer. Möjligen anses det i 

den svenska rätten att detta faller in under möjligheten att byta om den nya 

redovisningsprincipen ger en mer rättvisande redovisning. Anses ett visst sätt att 

redovisa vara god redovisningssed enligt rättspraxis borde detta sätt vara tillåtet även 

för andra företag, men det behöver kanske inte vara så att det ger rätt att byta princip om 

det sätt som redan används också anses vara god redovisningssed. Det är ju 

jämförbarheten som är det viktigaste argumentet för att inte byta principer och 

prövningen borde enligt min mening ske i varje enskilt fall även om något företag i 

domstol har fått klartecken för ett visst redovisningssätt. Fråga är dessutom hur relevant 

det är att ta med rättspraxis som exempel eftersom redovisningsfrågor av den här typen 

sällan kommer till domstol varför rättspraxis inte finns i någon större utsträckning. 

7.2.2 Förbättrad redovisning 

Utöver anpassning till lagar och rekommendationer tillåter, men mycket restriktivt, både 

den svenska och den tyska rätten byte under andra förutsättningar, som när det nya 

redovisningssättet ger en bättre och mer rättvisande bild. Som ovan nämnts anger RR 5 

att byte kan ske om på goda grunder den nya principen kan anses leda till en klart mer 

rättvisande redovisning och om den inte står i strid med rekommendation utgiven av 

IASB. Här sätts alltså gränsen vid vad som ryms inom IASB:s redovisningsramar – men 

formuleringen lyder att redovisningen inte får stå i strid med IASB:s 

rekommendationer. Kan det då innebära att redovisningssättet inte finns konkret uttalat i 

dessa rekommendationer, men att det heller inte finns konkret uttalat att man inte får 

redovisa så? Troligtvis är det svårt att hitta ett sådant redovisningssätt så länge det inte 

ligger helt utanför vad IASB har reglerat. 

 I DRS 13 i den tyska rätten ställs inget uttalat krav på att redovisningen ska vara 

förenlig med IASB:s rekommendationer, men däremot finns tillägget att brottet mot 

konsekvensprincipen får ske om det innebär en förbättrad redovisning av företagets 

resultat och ställning vid strukturella förändringar i koncernen. Något exempel på vad 

dessa strukturella förändringar kan bestå av anges ej. I diskussionen kring DRS 13 

innan den tillkännagavs i sin nuvarande utformning107 fick den en hel del kritik för att 

                                                 
107 Då kallades den E-DRS 15 Änderung der Bilanzierung und Grundsatz der Stetigkeit. 
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utkastet angav att byte var tillåtet om det skulle leda till en väsentligt förbättrad 

redovisning av koncernens resultat och ställning. En sådan ”gummiparagrafs-liknande” 

formulering skulle fullkomligt inbjuda till brott mot konsekvensprincipen ansåg Siegel, 

som förespråkade att detta undantagsfall helt skulle strykas ur rekommendationen.108  

Som stöd för detta angav han exempel på två fall där företag med hjälp av byte av 

redovisningsprincip lyckades förändra sina resultat något extremt. Det ena var 

Volkswagen som genom två byten av redovisningsprincip lyckades få ner sitt 

redovisade koncernresultat till 1361 milj DM istället för 3211 milj DM. Detta gjordes 

genom att ta upp färdiga produkter till delkostnader istället för till totalkostnader och 

genom att avskrivningar på tillgångar inte längre gjordes uträknat dag för dag, utan 

genom en förenklingsregel som innebar helårsavskrivning. Det andra exemplet var 

Deutsche Babcock AG som med hjälp av fiffig redovisning (dank geschickter 

Bilanzpolitik) lyckades visa ett resultat på plus 201 milj DM istället för minus 45 milj 

DM genom att återaktivera redan avskriven goodwill.109 Det senare var både ett brott 

mot konsekvensprincipen och mot GoB, men både Volkswagens och Babcocks 

redovisningar släpptes igenom med rena revisionsberättelser av välrenommerade 

revisionsbolag.110 Detta för fram revisorernas roll i det hela vilken jag kommer att 

diskutera något nedan i avsnitt 7.8. 

Siegel fick inte sin önskan helt igenom, eftersom ”gummiparagrafen” inte helt togs bort, 

men i alla fall gjordes vissa ändringar i formuleringen. Dels genom att ordet väsentlig 

ströks framför väsentlig förbättring, dels genom tillägget att byte på grund av förbättrad 

redovisning får ske vid strukturella förändringar i koncernen. Detta tycker jag är något 

märkligt av två anledningar. För det första att kravet på att en väsentligt förbättrad 

redovisning ska föreligga sänktes till att bara en förbättrad redovisning måste föreligga. 

Som jag uppfattat det är det överhuvudtaget en restriktiv syn på byte av 

redovisningsprincip som den tyska rätten eftersträvar och DRS 13 är ett försök att styra 

upp denna restriktivitet. Då verkar det inte särskilt ändamålsenligt att inte ta de 

möjligheter som bjuds att verkligen uttrycka en restriktiv tillåtelse och att det är hårda 

krav som ställs. Genom att uttrycka att en väsentlig förbättring krävs skulle företagen 

                                                 
108 Siegel (2002) s 88 och 90 
109 Siegel (2002) s 88 som hänvisar till Volkswagen AG Geschäftsbericht 1997 och Deutsche Babcock 
Geschäftsbericht 1.10.1997-30.9.1998. 
110 Siegel (2002) s 88 
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förmodligen tänka till en extra gång och även anstränga sig mer i sin motivering till 

varför bytet verkligen innebär en förbättring. 

För det andra är det märkligt att byte till en förbättrande redovisningsmetod endast är 

tillåtet vid strukturella förändringar i koncernen. Om det finns ett bättre sätt att redovisa 

på, vilket är en förutsättning för att ett byte i det här fallet överhuvudtaget ska bli 

aktuellt, borde detta sätt vara bättre oavsett om en förändring har skett i koncernen eller 

ej. Jag håller således inte alls med Siegel som helt och hållet ville stryka denna 

möjlighet till byte av redovisningsprincip. Däremot, eftersom det tydligen har uppstått 

sådana problem med detta i den tyska redovisningen, borde kravet på vad som är en 

förbättrad redovisning skärpas och även kravet på företagens motivering till varför 

redovisningen är bättre. Eventuellt skulle här principen om ”true and fair view” 

ytterligare behöva få genomslag i den tyska redovisningsrätten. I de exempel som 

angavs ovan om Volkswagen och Babcock verkar motivet till bytet i högsta grad vara 

en förbättrad redovisning för dem sett inifrån, men knappast en mer rättvisande bild 

objektivt sett. DRS 13 sägs, precis som RR 5, vara inspirerad av IAS 8, men kunde 

enligt min mening ytterligare ha låtit sig inspireras i ordval och förtydliganden på den 

här punkten. IAS 8 anger, som framkommit ovan111, att byte av redovisningsprincip får 

ske ”...om bytet kommer att medföra en bättre redovisning av händelser eller 

transaktioner i företagets finansiella rapporter“112, och förtydligar vad bättre 

redovisning är på följande sätt: ”En bättre redovisning av händelser eller transaktioner 

i de finansiella rapporterna uppkommer när den nya redovisningsprincipen leder till 

mer relevant eller tillförlitlig information om företagets finansiella ställning, resultat 

eller kassaflöden.“113 Den tyska standarden skulle här troligen tjäna på att betona att 

den nya redovisningen ska innebära mer relevant och tillförlitlig information.  

7.2.3 Anpassning till koncernenhetliga redovisningsprinciper 

Slutligen anger DRS 13 en möjlighet till brott mot konsekvensprincipen vid anpassning 

till koncernenhetliga redovisningsprinciper vid det första intagandet i 

koncernredovisningen. På ett sätt ter det sig självfallet att ett nytt dotterföretag i 

                                                 
111 Se avsnitt 4.2.3 
112 IAS 8 p 42  
113 IAS 8 p 43  
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koncernen ska få använda sig av samma redovisningsprinciper som övriga företag i 

koncernen eftersom detta underlättar koncernredovisningen betydligt. Det kan dock 

ifrågasättas om detta borde vara tillåtet under alla omständigheter, vilket jag diskuterar 

närmare nedan i avsnitt 7.3. Något som jag anser vara anmärkningsvärt här, är att det är 

lite märkligt att detta står med i standarden eftersom den riktar sig mot 

koncernredovisningen. Användning av den även i årsredovisningen rekommenderas i 

och för sig, men detta stadgande måste rikta sig enbart mot redovisningen i juridisk 

person. Anledningen till att detta undantagsfall för att få bryta mot konsekvensprincipen 

finns med i standarden, är möjligtvis för att klargöra för moderföretaget/koncernen att 

denna möjlighet finns utöver att det framkommer i redovisningslitteratur och 

kommentarer till HGB.114 Moderföretaget har ju bestämmande inflytande i det nya 

dotterföretaget och borde således kunna bestämma hur detta ska redovisa.  

Den svenska RR 5 har ingen motsvarande reglering - kanske just eftersom ett sådant 

stadgande riktar sig enbart till redovisningen i juridisk person? Fråga är hur det 

egentligen förhåller sig vad gäller användningen av olika redovisningsprinciper i olika 

koncernföretag och möjligheterna att byta redovisningsprinciper.  

7.3 Samma principer i koncernredovisning och årsredovisning? 

Ovan konstaterades att den tyska DRS 13 anger att ett av de undantagsfall som ger rätt 

att bryta mot konsekvensprincipen är när ett företag för första gången ska konsolideras 

in i koncernredovisningen, medan den svenska RR 5 inte nämner detta som en 

möjlighet. Innebär detta att svenska dotterföretag inte behöver använda samma 

redovisningsprinciper, eller förutsätts de göra det redan? Finns det här skillnader mellan 

den tyska och den svenska koncernredovisningsrätten? 

Enligt ÅRL 7 kap 12 § ska moderföretaget tillämpa samma värderingsprinciper i 

koncernredovisningen som i årsredovisningen, men andra principer får användas om det 

finns särskilda skäl. Andra stycket handlar om övriga koncernföretag och där 

framkommer att om något av dessa har använt sig av andra värderingsprinciper än dem 

som tillämpas i koncernredovisningen, ska de tillgångarna, avsättningarna och 

skulderna räknas om enligt koncernredovisningsprinciperna. Några tecken på att dessa 

                                                 
114 Se ovan avsnitt 3.4.3.1 och Error! Reference source not found.. 
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dotterbolag skulle vara skyldiga att i sina årsredovisningar använda samma principer 

som i koncernredovisningen framkommer dock ej. Det är heller inte helt ovanligt att 

olika redovisningsprinciper tillämpas i moderföretag, dotterföretag och i koncern. 

Särskilt vanligt är det när det finns utländska dotterföretag.115 

Även i RR 1:00 ”Koncernredovisning” framkommer att koncernredovisningen ska 

upprättas enligt enhetliga principer och att utgångspunkten är att moderföretagets 

redovisningsprinciper ska överensstämma med de koncernmässiga principerna. Detta 

innebär enligt RR 1:00 att de redovisningar för dotterföretag som utgör underlag för 

koncernredovisningen kan behöva justeras i enlighet med koncernens 

redovisningsprinciper, vilket jag uppfattar som att en justering görs enbart för 

konsolideringen och att själva årsredovisningen för dotterbolaget står fast som den är. 

Liksom ÅRL nämner RR 1:00 att moderföretaget, om det finns särskilda skäl, får 

redovisa enligt andra principer än i koncernredovisningen. Något krav på att 

dotterföretag i sina årsredovisningar måste redovisa enligt samma principer 

framkommer inte.  

Att alla företag i koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper borde dock 

underlätta konsolideringen till en koncernredovisning eftersom ingen justering av 

dotterföretagens poster blir nödvändig. Om ett företag vill byta redovisningsprinciper 

för att anpassa sig till koncernens redovisningsprinciper och dessa kan anses ge en 

rättvisande bild av det företaget borde därför, enligt min mening, detta utgöra ett sådant 

särskilt skäl som krävs för att byta redovisningsprincip även om varken ÅRL eller RR 5 

uttryckligen stadgar det.   

I förarbetena till ÅRL verkar lagstiftaren vara av samma mening. Där anges att uppköp 

av företag så att de hamnar under en moder med andra redovisningsprinciper är ett 

giltigt skäl till att byta, men vad kravet på en rättvisande bild får för innebörd är enligt 

min mening lite otydligt. I SOU 1994:17, Års- och koncernredovisning enligt EG-

direktiv, står följande att läsa:116  

”Det kan vidare förekomma att ett företag som blir dotterföretag p g a krav från sitt 

moderföretag tvingas byta redovisningsprinciper utan att det i och för sig är motiverat 

                                                 
115 Eriksson (2002) s 112 
116 SOU 1994:14 s 286 
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för att ge en mer rättvisande redovisning i företaget. Moderföretagets krav kan t ex bero 

på ett önskemål om att samma redovisningsprinciper bör tillämpas i dotterbolaget som 

moderföretaget tillämpar i koncernredovisningen. Denna situation uppkommer 

regelmässigt i samband med företagsförvärv men torde vara av särskild betydelse i de 

fall koncernen består av företag i olika länder. I takt med en ökad internationell 

harmonisering av redovisningspraxis torde förekomsten av sådana fall därför minska.” 

Den uppfattning som kommittén här framför, verkar innebära att byte ska vara tillåtet 

när ett moderföretag ställer krav på att dotterföretaget ska tillämpa samma principer. 

Detta verkar kunna ske oavsett om de nya principerna inte leder till en bättre och mer 

rättvisande redovisning för dotterföretagets egen skull. Det är dock intressant att fråga 

sig om kommittén menar att byte är tillåtet så länge redovisningen fortfarande ger en 

rättvisande bild även om den inte blir mer rättvisande med de nya principerna, eller om 

bytet även kan godkännas om det leder till en sämre redovisning i dotterföretaget.  

Även i propositionen uttrycks att ett uppköpt dotterföretag har befogad anledning att 

byta redovisningsprinciper för att anpassa sig till moderföretaget/koncernenhetliga 

principer, men lagstiftaren vill inte reglera om vilka omständigheter som utgör särskilda 

skäl för ett byte utan överlämnar detta åt praxis och säger: ”Vad som utgör särskilda 

skäl bör överlämnas till redovisningspraxis att avgöra (jfr p. 7 i Redovisningsrådets 

rekommendation RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip).”117 I denna 

rekommendation nämns, som ovan framkommit118, inte anpassning till 

moderföretagets/koncernenhetliga principer som ett giltigt skäl, men däremot att under 

alla omständigheter en klart mer rättvisande redovisning måste följa av bytet.119  

Vad som är redovisningspraxis kring det här har jag inte lyckats få fram ett klart svar 

på. Revisorer jag har talat med har nämnt det som ett exempel på när företag byter 

redovisningsprinciper, men om det godkänns i alla lägen har inte framgått. Rent 

principiellt, så anser jag att bytet borde medföra en mer rättvisande redovisning, eller i 

alla fall en lika rättvisande redovisning i dotterbolaget för att vara tillåtet. Min 

uppfattning är att vissa dotterföretag kan vara av ett helt annat slag och tillhöra en helt 

annan bransch än moderföretaget och att därför särskilda redovisningsprinciper borde 

                                                 
117 Prop 1995/96:10 del 2 s 37 
118 Se bl a avsnitt 2.3.2 
119Jag åsyftar alltså här sådana byten som inte föranleds av nya lagar och rekommendationer, d v s 
”frivilliga byten”. 
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tillämpas i dessa, bl a för att komma fram till ett riktigt skatteunderlag. Det borde 

därför, enligt min mening, göras en bedömning av om de nya redovisningsprinciperna 

leder till en bättre redovisning i det företag som byter princip. Annars medför bytet 

endast att bytet underlättar för moderföretaget vid sammanställandet av 

koncernredovisningen. Det leder inte till en mer rättvisande redovisning i koncernen 

eftersom moderföretaget ändå hade varit tvunget att räkna om dotterföretagets siffror i 

sådant fall att samma redovisningsprinciper inte hade använts enligt ÅRL 7 kap 12 § 

2 st. 

Att döma av uttalandena i förarbetena och de revisorer jag talat med, verkar det dock 

som att moderföretagets krav på att dotterföretag anpassar sig till koncernenhetliga 

principer ofta godkänns som anledning till att byta redovisningsprincip, varför svensk 

och tysk rätt troligen får anses vara lika i detta avseende även om det kommer till 

tydligare uttryck i den tyska rätten. 

7.4 IAS 8 

Det är möjligt att det som ovan framkommit om tillåtligheten att byta principer enligt 

RR 5 och DRS 13 i stor utsträckning kommer att förlora i betydelse i och med att 

förordning 1606/2002 träder ikraft och det är IAS 8 som styr byten av 

redovisningsprinciper i noterade koncerner.  

IAS 8 p 42 anger följande vad gäller tillåtligheten att byta redovisningsprinciper: 

”Ett byte av redovisningsprincip skall endast göras om det krävs enligt lag eller 

normgivare, eller om bytet kommer att medföra en bättre redovisning av händelser eller 

transaktioner i företagets finansiella rapporter.” 

I p 43 förklaras närmare att en bättre redovisning uppkommer om den ”nya 

redovisningsprincipen leder till mer relevant eller tillförlitlig information om företagets 

finansiella ställning, resultat eller kassaflöden.” 

För svenska koncerners del verkar detta inte innebära några större förändringar mot vad 

det är som gäller i nuläget, förutom den, kanske väldigt betydande, skillnaden att det 

inte längre finns någon uttryckt begränsning om att redovisningen måste hålla sig inom 

IASB:s ramar. Kan det vara så att detta utökar möjligheterna för svenska noterade 
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koncerner att byta redovisningsprinciper? I dagsläget skulle det exempelvis kunna 

förekomma att koncerner byter till någon av de alternativa redovisningsmetoder som 

IAS ställer upp, men som Redovisningsrådet har valt att inte tillåta i sina 

rekommendationer. Kan företaget visa att detta ger en bättre och mer rättvisande 

redovisning i just dess fall, skulle detta således vara tillåtet eftersom den nya metoden 

ryms inom IASB:s ramar. 

I IAS 8 uttrycks dock inte begränsningen om att hålla sig inom IASB:s ramar utan det 

enda kravet som ställs är att den nya redovisningsprincipen ska leda till mer relevant 

och tillförlitlig information. Frågan är om det då bara är företagens egen fantasi som 

sätter gränserna, och att de skulle kunna tillämpa en redovisningsmetod enligt till 

exempel US-GAAP, så länge de kan bevisa att redovisningen verkligen blir bättre och 

mer rättvisande? Som jag tolkar det, så är det så, men det är fortfarande i princip IASB:s 

ramar som sätter gränserna eftersom möjligheterna att avvika från IAS är extremt 

begränsade. I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter”, som tar upp de 

grundläggande reglerna för redovisning enligt IAS/IFRS, anges nämligen i p 10 att en 

korrekt tillämpning av IAS i praktiskt taget samtliga fall resulterar i finansiella rapporter 

som ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Detta indikerar att det 

borde vara mycket svårt att hävda att ett annat redovisningssätt ger en mer rättvisande 

bild. Vidare anges i p 11 att ”Finansiella rapporter får inte beskrivas vara i 

överensstämmelse med IAS om de inte uppfyller samtliga krav i varje tillämplig 

standard och i varje tillämplig tolkning från Standing Interpretations Committee 

(SIC)120.” Det är alltså mycket höga krav som ställs på att redovisningen sker enligt IAS 

i alla avseenden och någon blandning av tillämpade standarder från olika länder eller 

organisationer är inte tillåten.121  

En viss, men väldigt begränsad, möjlighet till att göra avvikelser från någon standard 

ges dock i IAS 1 p 13 som anger att: ”I de ytterst sällsynta fall företagsledningen 

kommer fram till att en tillämpning av ett krav i en standard skulle vara missvisande 

och att det därför är nödvändigt att avvika från kravet i fråga för att ge en rättvisande 

bild, skall företaget lämna upplysning om...”, följt av stränga krav på upplysningar och 

motiveringar till varför avvikelsen gjorts och vilka effekter detta får på företagets 

                                                 
120 SIC är det organ inom IASB som gör officiella uttalanden om hur redovisningsstandarderna ska tolkas. 
(Mitt eget förtydligande) 
121 Se även exempelvis Jönsson Lundmark (1999) s 62 ff 
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resultat och ställning. Här finns alltså en möjlighet att avvika från något krav som IASB 

ställer upp, vilket möjligtvis skulle kunna utnyttjas vid byte av redovisningsprincip för 

att få en mer rättvisande redovisning. Med tanke på att IAS 1 uttalar att detta endast kan 

förekomma i ytterst sällsynta fall borde det dock i praktiken inte innebära någon utökad 

möjlighet för svenska företag att byta redovisningsprinciper, utan snarare tvärtom. Vid 

första redovisningen enligt IAS kommer företagen att ställas inför val mellan de olika 

redovisningsmetoder som finns i vissa IAS, men därefter gäller enligt SIC 18 

”Alternativa redovisningsprinciper” att den valda metoden ska tillämpas konsekvent.122 

För Tysklands del, som väldigt nyligen efter mycket problem med byten av 

redovisningsprinciper äntligen har tagit fram DRS 13, som är ämnad att begränsa 

möjligheterna att byta redovisningsprinciper och ställer upp förhållandevis höga krav på 

när byte får ske, får standarden kanske inte det genomslag som det var tänkt. Onoterade 

koncerner har fortfarande att följa den, men noterade måste redovisa byten av 

redovisningsprincip enligt IAS 8. Här finns då en sådan ”gummiparagraf” som Siegel 

motsatte sig123, utan inskränkningar om att det endast får ske vid strukturella 

förändringar i koncernen. Min uppfattning är dock att IAS 8, och kravet på tillämpning 

av IAS i allmänhet, kommer att medföra större konsekvens vad gäller tillämpade 

redovisningsprinciper än vad som har varit fallet tidigare i Tyskland. Dessutom betonar 

IAS 8 vad det är som måste uppnås för att en bättre redovisning ska föreligga, vilket jag 

ovan påpekade som en brist hos DRS 13. Tilläggas kan även att övergången till 

redovisning enligt IAS för Tysklands del troligen kommer att medföra att 

valmöjligheten mellan olika redovisningssätt kommer att minska vilket i sin tur medför 

att brott mot konsekvensprincipen kommer att minska.124  

7.5 Får eller ska byta princip? 

Något som är intressant i både RR 5 och i DRS 13 är att de anger att byte av 

redovisningsprincip får ske respektive kommer i fråga endast i vissa fall. Därefter 

nämns som första exempel när ett byte krävs för anpassning till nya lagar eller 

rekommendationer. Om nya lagar eller rekommendationer införts som innebär att 

                                                 
122 http://www.iasplus.com/interps/sic018.htm (2004-01-18) SIC står för Standing Interpretations 
Committee, kallas numera IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee. 
123 Se ovan avsnitt 7.2.2 
124 Se vidare avsnitt 7.7. 
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tidigare tillämpade redovisningsprinciper ej längre är god redovisningssed är det väl inte 

fråga om att företagen får byta redovisningsprincip utan att de ska byta 

redovisningsprincip? Här blir det dock komplicerat om den nya rekommendationen eller 

lagen innebär ett alternativ till ett annat redovisningssätt, vilket verkar kunna vara fallet 

i den tyska rätten som ofta har betydligt fler valmöjligheter mellan olika 

redovisningsmetoder än den svenska. Är det då fritt fram för det tyska företaget att byta 

till denna princip eller måste ett avvägande göras? Konsekvensprincipen innebär ju att 

en gång gjorda redovisningsval ska bibehållas, men om det uppstår en valmöjlighet som 

tidigare inte fanns, får då företagen välja om och tillämpa den nya principen retroaktivt, 

eller riktar sig den nya rekommendationen endast till händelser som inträffar från och 

med rekommendationens införande? Förhoppningsvis framkommer detta av den nya 

eller ändrade rekommendationen, men annars kan det vara svårt för företag och 

revisorer att bedöma om bytet är tillåtet eller ej. 

I svensk redovisningsrätt, där Redovisningsrådet medvetet försöker undvika att ta med 

alternativa redovisningsmöjligheter i sina rekommendationer125 borde svaret vara att 

företagen ska byta redovisningsprincip. Rekommendationerna som finns utgör ju god 

redovisningssed och följs de inte så är redovisningen (vanligtvis) inte heller upprättad 

enligt god redovisningssed vilket är ett krav som ställs i ÅRL 2 kap 2 §. Det borde 

därmed bara vara i undantagsfall som företag inte behöver byta redovisningsprincip i de 

fall nya lagar och rekommendationer reglerar om ett nytt sätt att redovisa något på. Det 

kan dock vara intressant att fundera över om ett ”skall” i en rekommendation får 

genomslag över ett ”får” i ÅRL. Ett ”skall” i en rekommendation är överhuvudtaget 

dömt att skapa oklarhet eftersom rekommendationer är just rekommendationer och 

normalt sett inte tvingande. Vidare är det intressant att fråga sig om ett ”får” i 

lagstiftningen, med innebörden att det är tillåtet att redovisa på ett sätt, även innebär en 

rättighet att inte redovisa på detta sätt.126 Jag anser att ett ”skall” i en rekommendation 

borde väga tyngre än ett ”får” i ÅRL eftersom BFN eller Redovisningsrådet, beroende 

på vad det är för rekommendation, har fått i uppdrag att konkretisera vad som är god 

redovisningssed och ”fylla ut” ÅRL som är en ramlag. Anses det då i 

rekommendationen att något skall göras som ÅRL tillåter så borde de som är förpliktade 

att följa rekommendationen vara tvungna att följa detta. Annars försvinner delvis vitsen 

                                                 
125 Se Förord till Redovisningsrådets rekommendationer, FARs samlingsvolym 2002 s 614. 
126 Se Kellgren (2003) avsnitt 3.8 för en djupare diskussion. 
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med rekommendationerna. En motsatt situation borde inte kunna förekomma eftersom 

rekommendationen i så fall inte håller sig inom lagens gränser.    

IAS 8 är lite tydligare, men ändå inte helt solklar. I p 42 står att:   

Ett byte av redovisningsprincip skall endast göras om det krävs enligt lag eller 

normgivare, eller om bytet kommer att medföra en bättre redovisning av händelser eller 

transaktioner i företagets finansiella rapporter. 

Det står i och för sig skall, men på grund av ordet ”endast” känns det inte helt klart om 

det verkligen är skall i betydelse av måste som menas. Stryks ordet ”endast” skulle det 

enligt min mening inte kunna misstolkas vad det är som gäller. Detta skulle dock leda 

till att företag måste byta om det finns ett bättre sätt att redovisa något på – även om 

detta sätt ligger utanför IASB:s normer, vilket verkar vara ett ganska orimligt krav och 

det har troligen inte varit IASB:s syfte, särskilt inte med tanke på att avvikelser från 

IASB:s krav endast får ske i extremt sällsynta fall127. Förmodligen menas att företag ska 

byta principer när lag och normgivare kräver det och att de även får byta om det leder 

till en bättre redovisning, men att detta framför allt gäller byten till principer som 

fortfarande ligger inom IASB:s ramar. 

Troligtvis föranleder dessa språkliga otydligheter inte några större problem i praktiken, 

men det är intressant att uppmärksamma hur problematiskt det kan vara att verkligen 

uttrycka vad som menas. Särskilt stort anser jag problemet bli när det handlar om 

översättningar. RR 5 säger sig stämma överens med IAS 8 i allt väsentligt. IAS 8 har 

dock uttryckt ovanstående – och flera andra saker – på ett annorlunda sätt. Sedan är den 

versionen av IAS 8 som jag har använt mig av i sin tur en översättning från den 

ursprungliga standarden, skriven på engelska. Översättningen är den officiella 

översättning som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning varför man borde 

kunna lita på den till fullo, men jag misstänker att det ändå relativt ofta kan uppstå 

otydligheter på grund av översättningen. Det finns därmed risker att IAS tolkas något 

olika i olika EU-länder, men tillämpningen av dem kommer naturligtvis ändå leda till en 

betydligt mer harmoniserad redovisning i noterade Europeiska koncerner. 

                                                 
127 Se diskussion ovan i avsnitt 7.4 
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7.6 Uppskattningar och bedömningar 

Vad gäller tillåtligheten att ändra uppskattningar och bedömningar, vilket ju inte utgör 

byten av redovisningsprinciper, är det inte lätt att få klart för sig vad det är som gäller.  

Anmärkningsvärt är att RR 5 överhuvudtaget inte nämner någonting om villkoren för att 

få lov att ändra uppskattningar och bedömningar, utan endast hur de ska redovisas om 

ändringar görs. Innebär det då att det är fritt fram att ändra sina metoder för att göra 

uppskattningar och bedömningar hur ofta som helst? Det verkar ganska märkligt om så 

skulle vara fallet. En ändring av metod för beräkning av fastställandegrad vid pågående 

arbeten till exempel, skulle nog kunna få betydande effekter i redovisningen och borde 

därför endast tillåtas under godtagbara omständigheter. Detta måste också anses följa av 

konsekvensprincipen i ÅRL. Ofta nämner de övriga redovisningsrekommendationerna 

något, men kanske inte alls tillräckligt mycket, om vad som gäller vid val av 

uppskattningsmetoder och att man därur kan få ledning om det är tillåtet att ändra 

metoder.128 Det skulle dock inte skada om även RR 5 nämnde något kort om detta.  

I IAS 8 och DRS 13 kommer frågan om tillåtlighet fram något mer. IAS 8 p 24 anger att 

”en uppskattning kan behöva revideras om ändringar sker i fråga om de 

omständigheter som uppskattningen baserades på, eller som en följd av ny information, 

ökad erfarenhet eller senare utveckling”. DRS 13 p 19 anger att uppskattningar ska 

kontrolleras vid varje bokslut och att därvid ny information och nya förhållanden som 

kan påverka uppskattningen beaktas. Vidare anger DRS 13 att uppskattningarna inte får 

vara godtyckliga och att de ska vara relevanta och logiska.   

Som framkommit i avsnitt 6.4 görs i DRS 13 en skillnad mellan uppskattningar och 

uppskattningsmetoder vilken inte finns i RR 5 eller i IAS 8. Vid ändringar i 

uppskattningsmetoder anger DRS 13 p 21 att samma regler gäller som för byte av 

redovisningsprincip. Detta måste innebära att regeln i p 8 som anger under vilka 

omständigheter brott mot konsekvensprincipen kan vara tillåtet även reglerar när 

ändringar av uppskattningsmetoder är tillåtna.  

                                                 
128 Se t ex RR 10 ”Entreprenader och liknande uppdrag” p 30 som anger att uppdragstagaren tillämpar 
den metod som på ett tillförlitligt sätt mäter det utförda arbetet. Flera metoder skulle kanske kunna vara 
tillförlitliga, men byten mellan dem varje år skulle kanske inte leda till särskilt tillförlitlig och jämförbar 
redovisning. 
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7.7 Bör valmöjligheter finnas mellan olika redovisningsmetoder? 

En av anledningarna till att Tyskland har haft så mycket mer problem med brott mot 

konsekvensprincipen, det vill säga byten av redovisningsprinciper, än Sverige, verkar 

vara att tysk redovisningsrätt ger betydligt mer valmöjligheter mellan olika 

redovisningsalternativ och därmed större utrymme för så kallad ”Bilanzpolitik” än vad 

svensk redovisningsrätt tillåter. Att konsekvensprincipen även gäller gjorda val har inte 

riktigt uppfattats i Tyskland, eller så har företagen helt enkelt blundat för det.  

Kanske leder övergången till redovisning enligt IAS till färre valmöjligheter? 

Redovisningsexperter i Tyskland ser detta som något av en lösning på problemet med 

”Bilanzpolitik”. Siegel anser att Tyskland i dagsläget har för många valmöjligheter, och 

om dessa inskränks, vilket enligt honom troligtvis blir fallet i och med IAS, kommer 

problemet med brott mot konsekvensprincipen förhoppningsvis att minskas avsevärt.129 

Willeke är av samma mening som säger att genom den internationalisering av 

redovisning som pågår, vilken för den tyska rätten i stor utsträckning kommer att 

innebära att många valmöjligheter mellan olika redovisningssätt kommer att försvinna, 

kommer problemet med brott mot konsekvensprincipen avsevärt att minska.130  

I Sverige finns det inte lika många redovisningsalternativ att välja mellan. 

Redovisningsrådet har normalt sett bara tagit ett av redovisningsalternativen när det har 

gjort IAS till svenska rekommendationer vilket minskat möjligheten att byta mellan 

accepterade principer. Endast de företag som själva har tagit reda på det andra 

alternativet som finns eller hittat på ett nytt alternativ inom IASB:s ramar och kunnat 

visa att detta ger en bättre redovisning har kunnat byta principer. 

För svenska företags del kommer övergången till redovisning enligt IAS, i motsats till i 

Tyskland, innebära att antalet valbara redovisningsmetoder ökar eftersom Sverige inte 

längre kommer att ha möjlighet att endast välja ett av de redovisningsalternativ som de 

olika standarderna ställer upp. Kommissionen har, som ovan nämts131, gjort ett 

uttalande om att detta ej längre kommer att vara möjligt utan att valmöjlighet mellan de 

olika redovisningsalternativen ska ges till alla de företag i EU som enligt förordning 

1606/2002 ska upprätta redovisning enligt IAS. Att valmöjligheterna ökar tror jag dock 

                                                 
129 Siegel (2002) s 90 
130 Willeke (2003) s 76, Siegel (2002) s 90 
131 Se avsnitt 4.1. 
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inte kommer att leda till några stora problem med byten av redovisningsprinciper hos 

svenska koncerner, eftersom byten av redovisningsprincip är så pass strikt reglerade i 

IAS 8, och att SIC 18 dessutom uttalar ett krav på konsekvens vad gäller det en gång 

valda redovisningsalternativet. Något som bör påpekas är dessutom att vissa IAS är 

föremål för revidering som del i ”the IAS Improvements Project” vilket har som 

huvudtema att eliminera alternativa redovisningsmetoder vilket borde resultera i 

minskade valmöjligheter.132 

För övrigt verkar redovisningsrätten i Sverige ha lyckats bra med att driva igenom en 

konsekvent redovisning i företag. I mina samtal med redovisningsekonomer på företag 

och ekonomiska rådgivare så är byten av redovisningsprinciper något företagen 

undviker i stor utsträckning eftersom det är kostsamt och komplicerat. Det är förknippat 

med för stora risker att chansa på en ny redovisningsmetod och väldigt ingående samtal 

brukar föras med revisorer och skatterådgivare innan några försök till frivilliga byten 

görs. Detta verkar särskilt gälla mindre företag som inte har resurser nog att 

experimentera utan tycker att redovisningen ställer nästan alltför höga krav som det är.  

7.8 Revisorernas roll 

När man talar om tillåtligheten att byta redovisningsprinciper är det viktigt att nämna 

något om revisorernas betydelse för företagens redovisning. Revisorerna har en central 

roll för att säkerställa efterlevnaden av redovisningsnormer. Deras roll och de 

förutsättningar de har att agera på ett självständigt och professionellt sätt är därför ofta 

föremål för diskussion. Vissa anser att revisorerna står för nära företagen och några går 

till och med så långt att de menar att revisorerna hjälper företagen att hitta smarta 

lösningar som inte går emot lagen, men runt den.133 Att se möjligheter till att byta ut de 

redovisningsprinciper ett företag tillämpar mot redovisningsprinciper som är mer 

gynnsamma för företaget på ett eller annat sätt skulle kanske kunna utgöra ett exempel 

på en sådan smart lösning.  

Det är tydligt att det är strikt reglerat när företag får byta redovisningsprinciper, men att 

det finns möjligheter i vissa fall. När det handlar om byten av redovisningsprinciper för 

att ge en bättre redovisning och en mer rättvisande bild, vilket skulle kunna kallas 

                                                 
132 Epstein (2003) 730 
133 Artsberg (2003) s 423 f 
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frivilliga byten, är det i stor utsträckning fråga om en bedömning. Ofta borde det vara 

fråga om att redovisa på ett sätt som (ännu) inte är vedertagen praxis, men som ett 

företag anser vara det bästa sättet. Frågan är vem det är som avgör om den här 

redovisningen verkligen ger en mer rättvisande bild. För det mesta borde det bli 

revisorerna, som har att godkänna redovisningen och intyga att den följer de lagar och 

normer som den måste följa. Oftast sker byten av redovisningsprinciper i samråd med 

revisorer och eventuellt även skatterådgivare för att avgöra om den nya 

redovisningsprincipen kan godkännas redan innan den börjar tillämpas. Det är i 

slutändan revisorerna som ska granska och bedöma det kvalitativa innehållet i 

årsredovisningen till vägledning för användaren, varför det är av stor vikt att revisorn 

har varit delaktig i och medveten om ett så stort beslut som ett byte av 

redovisningsprincip kan innebära. 

När det kommer till frivilliga byten av redovisningsprinciper är det av extra stor vikt att 

revisorerna noggrant undersöker vad företaget har för anledning till bytet, och de bör 

vara extra uppmärksamma och ställa mycket frågor när de ser att nya 

redovisningsprinciper använts i redovisningen. Det är ingen lätt uppgift de har, särskilt 

inte sett till att reglerna kring när byten av redovisningsprinciper är tillåtna kan vara 

ganska vaga. Att bedöma vad som är en mer rättvisande bild i olika fall, särskilt om ett 

företag kommer med kreativa förslag som inte uppenbart står i strid med några regler 

eller rekommendationer måste vara oerhört svårt. Samtidigt kan det vara av stor 

betydelse både för företaget själv och dess intressenter huruvida bytet tillåts eller inte. 

Det är därför mycket viktigt att revisorerna är kunniga, har integritet och agerar etiskt 

riktigt när de står inför en bedömning av om ett frivilligt byte av redovisningsprincip 

ska godkännas eller inte. 

I Tyskland verkar det som att vissa revisorer har varit väldigt ”generösa” med att 

godkänna byten av redovisningsprinciper134, men detta verkar hänga samman med att 

konsekvensprincipen generellt inte har följts lika strikt där. Förhoppningsvis blir det 

ändring på den fronten när nu DRS 13 har trätt ikraft som tydligare reglerar när byten av 

redovisningsprinciper får ske.  

                                                 
134 Se exempel i avsnitt 7.2.2. Detta kan mycket väl även ha förekommit i Sverige, men att jag inte har 
påräffat några exempel. 
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8 Redovisning av byte av redovisningsprincip 

I detta kapitel diskuterar jag kring de likheter och skillnader som finns i svensk och tysk 

rätt vad gäller sättet byte av redovisningsprincip ska redovisas på och huruvida kraven 

på redovisningen är tillräckliga och uppfyller sitt syfte att skapa jämförbarhet. 

8.1 Redovisning av byte av redovisningsprincip enligt ÅRL och 

HGB 

Hur själva effekten av bytet av redovisningsprincip ska redovisas anger varken ÅRL 

eller HGB. I ÅRL 3 kap 5 § stadgas att jämförelsetalen ska räknas om, medan det i 

kommentarer till HGB skrivs att jämförelsetalen inte ska ändras vid byten av 

redovisningsprinciper. Det anges dock att särskild information ska lämnas i det som 

kallas Anhang vilket ungefär motsvarar svenska årsredovisningars notapparat.  

Att jämförelsetalen bör räknas om eller att proformainformation ska lämnas ligger helt i 

linje med jämförelseprincipens syfte och tjänar till att det är möjligt att få en rättvisande 

bild av företags utveckling från ett år till ett annat. Därför anser jag det vara 

anmärkningsvärt att den tyska rätten inte ställer ett krav på sådan omräkning, utan att 

lagkommentarer i själva verket anger att någon omräkning av jämförelsetalen inte ska 

ske vid byte av redovisningsprinciper. Jag har heller inte i HGB kunnat urskilja ett krav 

på att ange jämförbar proformainformation. Det verkar här finnas något samband med 

att det är den alternativa metoden i IAS 8 som används i DRS 13 och att denna bäst 

lämpar sig för länder där jämförelsetalen måste stämma överens med föregående års 

bokslut.135 I och för sig ska det anges om jämförelsetalen ej är jämförbara enligt 265 § 

HGB, och effekten på resultat och ställning vid byte av redovisningsprincip ska anges 

enligt 284 § HGB. Enligt min uppfattning borde dock en bedömning av företagets 

utveckling vara lättare att göra om det finns jämförbara tal från ett år till ett annat 

genom att de har räknats om, eller kanske ännu hellre, att det finns en extra kolumn med 

omräknade jämförelsetal.  

Som ovan nämnts angav utredningskommittén vid tillkomsten av ÅRL att det låg ett 

värde i att inte i lagtexten föreskriva hur omräkningen av siffrorna skulle göras eftersom 

                                                 
135 Se avsnitt 4.2.4. 
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detta skulle låsa fast utvecklingen. Detta tolkar jag som att kommittén menade att heller 

inte övrig redovisning av byte av redovisningsprincip skulle gynnas av att regleras i 

lagtext. Istället skulle detta regleras genom praxis med vägledning av normgivande 

organ. För onoterade svenska företag har denna vägledning dröjt, men ett allmänt råd 

från Bokföringsnämnden är under utveckling. Detta måste vara väldigt välkommet 

eftersom de regler som ÅRL ställer upp gör det svårt för onoterade företag att veta hur 

de ska redovisa ett byte av redovisningsprincip.  

8.2 Likheter och skillnader i RR 5, DRS 13 och IAS 8 

Vid en jämförelse av RR 5 och DRS 13 med IAS 8 blir det tydligt att RR 5 kräver 

redovisning enligt den huvudmetod som anges i IAS 8, medan DRS 13 tillämpar en 

redovisning som är mycket lik den alternativa metoden som anges i IAS 8. En skillnad 

är därmed att den ackumulerade effekten av bytet av redovisningsprincip går mot eget 

kapital enligt den svenska rekommendationen, medan den går över en specialpost i 

resultaträkningen i den tyska. Som jag uppfattar det, finns det vissa fördelar med att 

redovisa på det tyska sättet, eftersom något brott mot kongruensprincipen136 då inte sker 

och det är mindre risk att belopp ”försvinner bort” och inte uppmärksammas, men på 

samma gång är det missvisande att ta upp effekter som egentligen är hänförliga till 

tidigare års resultat i årets resultaträkning. Posten anges i och för sig som en särskild 

justeringspost i resultaträkningen varför detta inte borde innebära några problem. Vad 

gäller brottet mot kongruensprincipen redovisar Redovisningsrådet i appendix till RR 5 

hur det har resonerat och kommit fram till att ett brott mot kongruensprincipen under 

dessa omständigheter och dessutom i enlighet med IASB:s rekommendationer är tillåtet 

enligt god redovisningssed. 

Vad gäller jämförelsetalen så räknas dessa enligt RR 5 om som om den nya principen 

alltid hade använts, vilket även det stämmer överens med huvudmetoden i IAS 8. DRS 

13 däremot kräver proformainformation för de väsentliga posterna, vilket stämmer 

överens med alternativmetoden i IAS 8. 

Både RR 5 och DRS 13 ställer höga krav på att upplysningar lämnas om anledningen 

till bytet av redovisningsprincip om effekten på eget kapital respektive årets resultat och 

                                                 
136 Kongruensprincipen innebär att alla resultatförändringar ska föras över resultaträkningen, vilket ju inte 
blir fallet när effekterna av ett byte av redovisningsprincip förs direkt mot eget kapital. 
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effekten på tidigare års siffror, vilket väl stämmer överens med upplysningskraven i 

IAS 8.  

8.3 Är kraven tillräckliga? 

Anledningen till att det finns ett krav på konsekvens i redovisningen är för att uppnå 

jämförbarhet och detta krav på jämförbarhet är också anledningen till varför byten av 

redovisningsprincip måste redovisas på ett tydligt och klart sätt så att 

redovisningsinformationen är jämförbar trots att en förändring i redovisningsmetoder 

har skett. Redovisningsinformationen ska kunna användas för ekonomiskt 

beslutsfattande vilket innebär att förutsäga, jämföra och bedöma olika 

investeringsalternativ vad gäller den framtida avkastning de kan generera. Två kriterier 

som då anses vara viktiga är relevans och tillförlitlighet.137  

Frågan är då om de krav som RR 5, DRS 13 och IAS 8 ställer på redovisningen av byte 

av redovisningsprinciper är tillräckliga för att uppfylla de informationsbehov som finns? 

8.3.1 Jämförelsetal 

Rekommendationerna ställer alla tre upp krav på att jämförelsetal antingen ska räknas 

om enligt den nya redovisningsprincipen eller att särskild proformainformation skall 

lämnas, exempelvis som en egen kolumn jämte de vanliga jämförelsetalen. Vanligtvis 

sker detta bara för det föregående räkenskapsåret, men det kunde vara användbart med 

omräknade tal för fler än ett år. Önskan om detta uttrycktes i samband med 

framtagandet av DRS 13, men några krav på ytterligare proforma-tal togs inte med i 

rekommendationen.138 I RR 5 anges dock att jämförelsetal i exempelvis 

flerårsöversikter i årsredovisningen, i prospekt och i andra liknande handlingar ska 

räknas om och det betonas att behovet av jämförbarhet även i sådana handlingar är stort. 

8.3.2 Upplysningar och motiveringar 

För att frivilliga byten av redovisningsprinciper (det vill säga de som inte föranleds av 

ny lag eller rekommendation) inte ska  väcka misstänksamhet om att företaget försöker 

                                                 
137 Artsberg (2003) s 75 
138 Willeke (2002) s 603, Siegel (2002) s 89 
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idka alltför kreativ redovisning, är det väldigt viktigt att företagen uppger skälen till 

bytet och på ett grundligt sätt motiverar varför bytet har gjorts. Det kan dock 

ifrågasättas om detta verkligen sker på ett tillfredsställande sätt och om 

rekommendationerna ställer tillräckligt höga krav. RR 5 p 14 stadgar att upplysning ska 

lämnas om att byte av princip har skett och om motiven härtill. DRS 13 stadgar att 

anledningen till bytet ska anges. IAS 8 likaså stadgar att anledningen till bytet ska 

anges. Här är det naturligtvis inte tillräckligt att företag anger att de har bytt för att bytet 

innebär en mer rättvisande redovisning, utan att de anger varför och på vilket sätt 

redovisningen är mer rättvisande. Angivelserna måste innehålla objektivt sett acceptabla 

förklaringar och anledningar till bytet. Det är revisorernas sak att godkänna 

redovisningen och därmed även de anledningar som angivits till varför ett byte av 

redovisningsprincip har skett, men det hade säkerligen inte skadat att i de tre 

rekommendationerna uttryckligen ställa lite högre krav på upplysningar om motiven till 

byte av redovisningsprincip. 

I samband med detta kan även påpekas vikten av tydliga angivelser av och motiveringar 

till de redovisningsprinciper ett företag tillämpar generellt sett. Frontec-fallet var ett 

sådant fall där mycket av uppståndelsen hade kunnat undvikas om företaget tydligare 

hade redovisat att – och motiverat varför – en ny redovisningsprincip tillämpades på 

vissa transaktioner. Detta gäller såväl i årsredovisningen som i övriga 

redovisningsrapporter. 

Något som både RR 5 och DRS 13 saknar är krav på information gällande kommande 

byten av redovisningsprinciper. IAS 8 p 48 rekommenderar företag att ha 

framförhållning vad gäller upplysningar om byte av redovisningsprinciper. Om 

exempelvis en ny IAS/IFRS har publicerats, men ännu ej trätt ikraft uppmanas företag 

att lämna upplysning om karaktären av det framtida bytet och dess uppskattade framtida 

verkan på resultat och ställning. Ett sådant krav i RR 5 och DRS 13 skulle troligen 

gynna företagen på det sättet att de i god tid förbereder sig på vad de nya 

redovisningsprinciperna innebär och att övergången därmed blir betydligt lättare. 

8.3.3 Begränsningar vad gäller väsentlighet 

Något som är väldigt anmärkningsvärt är att DRS 13, till skillnad från både RR 5 Och 

IAS 8, inte någonstans ger undantag för de krav som ställs. Inledningsvis anges att 
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väsentlighetsprincipen ska beaktas, men i de regler som ställs upp anges exempelvis inte 

att den ackumulerade effekten av bytet endast ska räknas ut om det kan ske med rimlig 

precision eller att  angivelse av proforma-tal i vissa fall kan underlåtas om till exempel 

kostnaden för att ta fram den information som behövs inte står i proportion med nyttan 

av den omräknade informationen. Även om det skulle innebära extremt mycket besvär 

att ta fram de data som behövs för att kunna göra en retroaktiv anpassning, eller om det 

inte är möjligt att få fram tillförlitliga data, rättfärdigar detta inte, så som DRS 13 är 

skriven, att de retroaktiva effekterna utelämnas. Detta förefaller oskäligt jämfört med 

internationell praxis.139 

Inte heller finns det någon åtskillnad av kapitalmarknadsinriktade och icke-

kapitalmarknadsinriktade koncerner, trots att det är sannolikt att det är större mening 

med utförliga noter och jämförelsetal för företag som är riktade mot 

kapitalmarknaden.140  

Vad gäller väsentlighetsbedömningar verkar RR 5 och IAS 8 ta betydligt mer hänsyn till 

att det finns begränsningar i vad som är möjligt i redovisningen och att det ibland kan 

vara fråga om att ställa nyttan av något i relation till kostnaden, genom att de anger att 

omräkning av jämförelsetal i vissa fall kan underlåtas och att effekten av bytet endast 

skall redovisas som korrigeringspost om denna kan räknas ut med rimlig precision. Vad 

gäller målgruppen för de båda rekommendationerna är det tydligt att den består av 

noterade företag även om andra ibland kan välja att redovisa i enlighet med dem. 

8.4 Uppskattningar och bedömningar 

Vad gäller redovisningen av ändringar i uppskattningar och bedömningar finns det, som 

tidigare framkommit, den stora skillnaden att DRS 13, till skillnad från RR 5 och IAS 8 

gör skillnad på uppskattningar respektive uppskattningsmetoder och att dessa ska 

redovisas på olika sätt. Ändringar i uppskattningar redovisas enbart med verkan från 

och med tidpunkten för ändringen, vilket även gäller i RR 5 och IAS 8, medan 

ändringar i uppskattningsmetoder redovisas med retroaktiv verkan. Som jag tolkar det, 

vilket framgår ovan i avsnitt 6.4, är detta att ställa väldigt höga krav på företagen, och 

det borde leda till en komplicerad redovisning som kanske inte gynnar jämförbarheten 

                                                 
139 Willeke (2003) s 76 
140 Willeke (2002) s 604 
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på det sätt som DRS 13 åsyftar. Jag måste dock understryka att det är svårt att bedöma 

läget endast genom en studie av rekommendationens ordalydelse, och några 

tydliggöranden i exempelvis artiklar och kommentarer kring DRS 13 har jag inte kunnat  

hitta, varför min tolkning skulle kunna vara fel. Hur detta redovisningskrav har 

mottagits i praxis, och anledningen till varför DRSC har valt att avvika från IAS 8 på 

den här punkten skulle vara intressant att veta, men frågan måste tyvärr förbli 

obesvarad.  
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9 Avslutande ord 

Denna uppsats visar att byten av redovisningsprinciper omgärdas av en hel del 

problematik, både i form av komplicerade redovisningskrav och i form av otydligheter 

kring vad det är som gäller kring bl a tillåtligheten att byta principer och 

gränsdragningar kring vad som är byte av redovisningsprincip och vad som inte är byte 

av redovisningsprincip. 

Min redogörelse för regler och rekommendationer kring byte av redovisningsprincip i 

Sverige och Tyskland har visat att det finns stora likheter de båda rättsordningarna 

emellan, men även att det finns betydande skillnader. Tydligt är att anledningen i båda 

länderna till att byten av redovisningsprincip är så pass strängt reglerade är en strävan 

efter konsekvens i redovisningen för att uppnå jämförbarhet. Reglerna syftar dels till att 

inskränka möjligheten att byta redovisningsprinciper, dels till att redovisningen, om 

byten av en eller annan anledning ändå företas, förblir jämförbar genom att bl a 

upplysningar om bytet och dess effekter på företagets resultat och ställning lämnas. 

Enligt min uppfattning uppnår båda länderna en hög nivå av jämförbarhet av sina 

företags redovisningar om företagen följer de krav som ställs, i alla fall för det företag 

som har att följa RR 5 och DRS 13. Vissa förbättringsmöjligheter finns dock, bland 

annat vad gäller krav på tydligare motiveringar till byten och på angivelse av fler 

jämförelsetal.  

Mitt fokus har legat på att studera RR 5 och DRS 13 och ett naturligt inslag i uppsatsen 

har blivit att även redogöra för IASB:s rekommendation IAS 8 eftersom noterade 

europeiska koncerner från och med 2005 måste upprätta sin koncernredovisning i 

enlighet med IAS. Jämförelsen av de tre rekommendationerna visar att de ligger väldigt 

nära varandra, men att vissa skillnader föreligger. Dessa består dels i stora och 

uppenbara skillnader såsom att RR 5 och DRS 13 redovisar byte av redovisningsprincip 

enligt två olika metoder, nämligen huvudmetoden respektive alternativmetoden som 

anges i IAS 8. Dels i mindre iögonfallande skillnader som till exempel angivelsen av 

vad som egentligen inbegrips i begreppet redovisningsprinciper och därmed faller under 

konsekvensprincipen i dess bemärkelse i de respektive rekommendationerna.  

Det har varit intressant att undersöka olika aspekter av byte av redovisningsprincip och 

sätta sig in hur detta regleras i svensk, tysk och IASB:s rätt och jämföra de respektive 
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regelverken och rekommendationerna. Det är dock viktigt att påpeka att mina 

möjligheter att göra denna jämförelse har varit begränsade på olika sätt, exempelvis 

genom min begränsade praktiska erfarenhet, mina begränsade förkunskaper inom tysk 

rätt och att tyska inte är mitt modersmål.  

Mitt tillvägagångssätt för att genomföra jämförelsen har i huvudsak varit att i detalj 

studera lagtext och rekommendationer. Det har varit intressant att upptäcka att det finns 

skillnader i exempelvis formuleringar, ordval och definitioner av begrepp som vid en 

bokstavlig tolkning skulle kunna innebära betydande skillnader i vad de olika 

rekommendationernas innebörd är och vad de reglerar, och jag har kunnat dra vissa 

slutsatser ur dessa tolkningar. Det är dock en självklarhet att mer erfarenhet och 

kunskap, som ger bättre förutsättningar att verkligen sätta sig in problemets komplexitet 

och förstå vilka konsekvenserna av ett byte av redovisningsprincip – utöver de som 

framgår av regler och rekommendationer – kan bli, skulle kunna leda till andra 

slutsatser i vissa fall. Vidare skulle en empirisk studie, där exempelvis företags och 

revisorers syn på byte av redovisningsprincip undersöks, kunna ge värdefull 

information. 

Byte av redovisningsprincip är ett ämne inom redovisningsrätten som är förvånansvärt 

oomdiskuterat trots att det är väldigt komplext och det finns många intressanta aspekter 

av det och otydligheter kring det. Det är därför min förhoppning att denna teoretiska och 

lexikalisk-logiska framställning och analys av rättsläget kring byte av 

redovisningsprincip i svensk och tysk rätt har väckt intressanta frågor och pekat på 

intressanta problem som kanske kan ligga till grund för ovan nämnda empiriska studie.  
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