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I organisationer och i samhället finns krav på ekonomisk effektivitet. Det
är härigenom behovet av ekonomisk information uppstår externt och
internt. Det är viktigt att resurser allokeras rätt, detta har medfört att en
årlig värdering sker av företagen. Företagen har många intressenter som av
olika anledningar behöver och kräver information, exempel på dessa är
företagsledning, ägare, långivare, anställda, stat och kommun, kunder och
leverantörer. Ägare behöver t ex information för att kunna bedöma
lönsamheten på sina investeringar och långivare behöver kunna göra en
bedömning om företagets framtida betalningsförmåga. Anställda vill ha
information om företaget för att kunna bedöma sin anställningstrygghet
samt utföra sina arbetsuppgifter på förväntat sätt, dvs handla och ta beslut
inom sitt arbetsområde. (Johansson & Östman, 1992)

Företagets totala redovisning1 spelar en viktig roll ty den skall ge värdefull
information till intressenterna samtidigt som den ska ligga till grund för
den interna styrningen och beslutsfattandet i företaget. Utformningen av
informationen måste dock anpassas beroende på vem den vänder sig till
eftersom olika behov föreligger. En individuell anpassning är omöjlig att
genomföra, en avvägning mellan kostnad och nytta måste göras.

Redovisningens intressenter kan indelas i två grupper, en intern och en
extern. Det bör dock påpekas att gränsen mellan dessa grupper är flytande.
En stor aktieägare kan ha tillgång till intern information utöver den
externa, detsamma kan gälla långivare. Ett annat exempel är de anställda,
där majoriteten måste förlita sig på den externa informationen för att följa
företaget som helhet samtidigt som de har� tillgång till intern information
beträffande deras arbetsområde. (Johansson & Östman, 1992) Ovanstående
resonemang kan illustreras av följande bild:

                                                          
1 Med total redovisning avser vi både intern och extern redovisning
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Figur 1.1 Redovisningens huvudgrupper av informationsanvändare

(Källa: Egen)

Till övervägande del vill de externa intressenterna erhålla en mer
aggregerad och övergripande information, medan de interna intressenterna
efterfrågar en mer detaljerad och specificerad information. Oftast sker en
uppdelning av företagets redovisning i en intern och extern del. Den
externa redovisningen syftar bl a till att informera intressenter, uppfylla
lagstadgade krav samt visa företagets transaktioner med omvärlden. Intern
redovisning syftar bl a till att förse beslutsfattare med information, stödja
löpande mätning och värdering under året samt kontrollera företagets
utförda prestationer. (Westermark, 1998)

En fråga som varit mycket omdebatterad är om intern- och
externredovisningen ska skiljas åt och utgöra två fristående delar.
Relevance lost är ett exempel på åsikten att en uppdelning bör ske.
Innebörden är att den interna redovisningen i allt för stor utsträckning har
byggt på den externa, vilket har lett till att beslutsfattandet i många fall har
baserats på felaktiga grunder. Dagens förutsättningar har förändrats,
företagen möter en större global konkurrens med andra
produktionsmetoder och processer än tidigare. En utvärdering av företagets
prestationer kan därför inte enbart göras på finansiella mått från den
externa redovisningen, hänsyn måste även tas till icke-finansiella mått som
kvalitet, produktivitet, innovation och personal. (Machintosh, 1994)

Att helt separera den interna och den externa redovisningen i ett företag
skulle ej vara lämpligt ur ekonomisk synvinkel. Många företag har
nätverkssystem där avdelningarna delar data med varandra eller en databas
som är gemensam. Detta gör att de båda delarna inte är helt isolerade från
varandra, det finns en gemensam del vars storlek varierar från företag till
företag, vilket illustreras av bilden nedan.

Företagets
redovisning

     Långivare
         Ägare
Kunder
  Stat o kommun
 Leverantörer

    Projektstyrning
Investerings-

bedömning
   Tillverkning

      Information  Information

Extern Intern
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Figur 1.2 Koppling intern och extern redovisning

(Källa: Egen)

Företagen i Sverige möter fler utländska intressenter idag än tidigare. Som
ett led i denna utveckling ställs krav på en internationell harmonisering
inom det externa redovisningsområdet. Dessa krav har uppkommit för att
en jämförelse mellan företag i olika länder ska kunna genomföras. Ett
institut som verkar för detta är IASC2 vars syfte är att utveckla
internationella standards. IASC tar fram sina rekommendationer i nära
samarbete med bl a FASB3, vilken är en dominant organisation inom den
globala normgivningen. I Sverige är den normgivande stiftelsen
Redovisningsrådet, vilka ofta ansluter till IASCs rekommendationer. Ett
aktuellt område, där Redovisningsrådet nyligen utkommit med ett utkast
till rekommendation, är redovisning av entreprenaduppdrag, dvs pågående
arbeten. Denna överensstämmer i allt väsentligt med IASCs
rekommendation IAS 11 Construction Contracts.

Redovisning av pågående arbeten, dvs projekt som sträcker sig över flera
redovisningsperioder, är ett intressant område. Företagen måste ta ställning
till om aktivering av nedlagda kostnader ska ske eller om upparbetat
resultat ska redovisas löpande. Vid aktivering utgör posten en
omsättningstillgång som i vissa företag kan vara en stor balanspost där
problematiken ligger i hur värdering ska ske. Om företaget däremot väljer
att löpande redovisa upparbetat resultat sker detta utifrån prognoser som
upprättas för projektet där den viktigaste frågan är hur dessa prognoser kan
fås så tillförlitliga som möjligt.

                                                          
2 International Accounting Standards Comitté
3 Financial Accounting Standard Board

Gemensam

Information till
externa användare

Information till
interna användare
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Hur företagen redovisar pågående arbeten får stor inverkan på det
redovisade resultatet. Användandet av olika redovisningsmetoder gör
jämförelser företag emellan relativt svårgenomförbara. Ett exempel på
detta kan vara två företag som arbetar med Öresundsbron. Ett svenskt
företag väljer att aktivera kostnaderna vilket innebär att vinst redovisas
först vid färdigställandet, vilket kan vara efter tre år. Ett engelskt företag
däremot väljer att löpande redovisa upparbetat resultat och visar därmed
vinst varje år. Frågor som kan uppkomma i och med detta är vilket företag
som ska anses vara mest effektivt. De två första åren kommer det engelska
företaget till skillnad från det svenska att visa vinst. Vid färdigställandet år
tre kommer det svenska företaget att visa en vinst som kan vara dubbelt så
stor�i jämförelse med det engelska företaget.

Höga krav ställs på företagens ekonomisystem vid redovisning av
pågående arbeten för att uppfylla de olika behoven som finns. Utifrån det
externa perspektivet uppkommer skilda krav från bland annat lagar och
rekommendationer. Dessa krav överensstämmer inte alltid med varandra,
beträffande pågående arbeten skiljer skattelagstiftningens regler sig från
RRs4 utkast till rekommendation. Internt finns behov av ekonomisk
information för att projektet bl a ska kunna styras löpande. Intressenter kan
även�ha olika krav på informationens kvalitet. Ett låneinstitut kan t ex anse
att en värdering till anskaffningspris är det säkraste för att undvika en
eventuell överskattning av marknadspriset från företagsledningens sida.
Internt kan en värdering till marknadspris däremot anses som mest
tillförlitlig då de själva kan kontrollera och bedöma grunderna för en sådan
värdering. (Westermark, 1996)

�����
�������
����
���

RRs rekommendation ”Redovisning av entreprenaduppdrag” innebär att
företagen bör gå från en tillämpning av färdigställandemetoden till
successiv vinstavräkning. Detta betyder att företagen ska redovisa vinst i
proportion till projektets färdigställandegrad istället för att ta upp en vinst
när projektet färdigställts. Ett krav för användandet är dock att utfallet av
entreprenaduppdraget kan beräknas på tillförlitligt sätt. (RR, 1998) Detta
förfarande är dock inte helt nytt i Sverige, byggföretagens branschförening
Byggentreprenörerna har sedan 1996 rekommenderat användandet av

                                                          
4 Redovisningsrådet
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successiv vinstavräkning. (Rundfelt, 1997) Skattereglerna, som bygger på
de bokföringsmässiga reglerna, är däremot�anpassade till färdigställande-
metoden. Detta innebär att användandet av den successiva metoden leder
till en tidigare beskattning jämfört med användandet av
färdigställandemetoden. Utifrån detta vill vi studera följande
frågeställning:

�	
� 
������
� ��
������� �� ��	��
�
� ��������� �
������ ����
��� ���� ��
�
	���
�������������

En uppdelning sker ofta av redovisningen i en extern och en intern del,
därmed kan informationen styras beroende på vem den riktar sig till.
Utgångspunkten vid studier av redovisningsproblem anser vi ofta vara
antingen den interna eller den externa. Det finns dock en koppling dem
emellan som är väsentlig där den gemensamma delen varierar från företag
till företag. Om utgångspunkten vid den interna redovisningen är de
externa värderingsgrunderna blir den gemensamma delen stor och vice
versa. Vi är därmed intresserade av att studera:

������ ���������
� ��
������
� ������� ���� ����
��� ���� ���� ����
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Vi anser att den interna redovisningen har stor betydelse för företag med
pågående arbete. Det är viktigt att företaget har bra underlag som stöd för
sitt beslutsfattande samt för att kunna styra och följa projektet löpande. För
att den interna redovisningen ska vara rättvisande ställs höga krav på att
kalkylförutsättningarna inte varit för optimistiska eller grundats på
ofullständiga underlag. En annan betydande komponent i företagen är
ekonomisystemet vilket innehar en viktig roll i att fånga upp och förmedla
ekonomisk information härrörande till projektet. Vi anser därmed att
följande frågeställning är intressant att studera:

������� 
���� ��
� ���
�������� ��������� ���� ���������������� �� ��� ��	��
���
�
��������



���������

6

���������

Syftet med denna uppsats är att visa på� hur redovisning av pågående
arbeten sker såväl internt som externt i de företag vi studerar och därmed
beskriva sambanden mellan extern och intern redovisning. För att erhålla
en helhetsbild av pågående arbeten vill vi även studera styrningens,
kalkylens och ekonomisystemets roll i ett projekt.

���� !�
"�������


Vi har valt att utgå från hur de studerade företagen ser på problemet och
hur de går tillväga vid redovisning av pågående arbeten. Vi har därför inte
studerat de externa intressenternas åsikter. Detta val grundar sig på att vi är
intresserade av att utröna vilka samband som finns mellan företagens
interna och externa redovisningen.

Vi vill studera pågående arbeten och har därmed valt att arbeta med ett
företag ur byggbranschen och ett ur verkstadsindustrin som utför långa
projekt och som därmed är väl insatta i problemområdet. Vi har avgränsat
oss till att studera fastpriskontrakt eftersom det är i dessa fall som de
största problemen uppstår vad gäller redovisningen.

Eftersom vi vill skapa en förståelse för sambanden mellan företagens
interna och externa redovisning samt erhålla en helhetsbild kring projekten
har vi valt att enbart studera kalkylens och ekonomisystemets roll för
projektet.

��#�$�����������!����
�%%

I detta avsnitt kommer vi att utreda och exemplifiera begreppen kring vad
pågående arbeten är samt de olika metoder som används vid redovisningen
av dessa.

Pågående arbeten definieras�som ett uppdrag för annans räkning. Det som
karaktäriserar ett pågående arbete är att det påbörjas respektive slutförs i
skilda redovisningsperioder. (RR, 1998) Förväxling sker ibland mellan
begreppet pågående arbeten och PIA, produkter i arbete, vilket till skillnad
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mot pågående arbeten syftar på lagervärde bestående av råvaror, delvis
färdiga produkter samt färdigställda produkter i ett varuproducerande
företag. (Westermark, 1996)

Utmärkande för pågående arbeten är att säljmomentet är avklarat och att
projektets värde�utgörs av påbörjad produktion av varor och/eller tjänster
mot beställning. Enligt BFL5�betraktas pågående arbeten i redovisningen
som en omsättningstillgång, syftet med innehavet är att det ska omsättas i
rörelsen och inte innehas. Bedömningen är oberoende av hur lång tid
uppdraget tar att utföra, uppförande av en byggnad kan t ex ta 2 år. Av
ÅRL6 framgår att posten pågående arbeten ingår som en del i varulagret.
(Ibid)

Uppdragen kan antingen utföras till ett fast pris eller på löpande räkning.
Vid �����
������
��� ligger den ekonomiska risken hos uppdragstagaren då
han riskerar att ej få full kostnadstäckning om den beräknade tidsåtgången
överskridits, dvs när den beräknade kalkylen inte stämmer med det faktiska
utfallet. Ett uppdrag på �������� 
 �����, där uppdragstagaren fakturerar
beställaren löpande, ligger den ekonomiska risken på uppdragsgivaren som
får stå kostnaden för t ex längre tidsåtgång eller ökad materialåtgång. En
grundläggande fråga som uppstår beträffande pågående arbeten är hur
inkomster och utgifter ska periodiseras under de redovisningsperioder som
arbetet utförts. Som vi tidigare nämnt finns det två metoder som kan
användas vid redovisningen av pågående arbeten, färdigställandemetoden
(completed contract method) och successiv vinstavräkning (percentage of
completion).

Den metod som traditionellt använts i Sverige har varit
� 
����� �������������, vilken har tillämpats av större företag i bygg- och
anläggningsbranschen. Innebörden av metoden är att vid bokslut kommer
de kostnader som har lagts ner på uppdraget att aktiveras som en tillgång
medan eventuella förskott från kund redovisas som en skuld i
balansräkningen. Detta får till följd att ett uppdrag som utförs till fast pris
vinstavräknas först det år arbetet färdigställts. (Qwerin, 1996)
Färdigställandemetoden handlar således om frågan �	
� ����������, det
pågående arbetet, ���� 
��
�� i balansräkningen fram tills dess att det är
färdigställt.

                                                          
5 Bokföringslagen (1976:125)
6 Årsredovisningslagen (1995:1554)
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Användandet av �	������������
 ����� har blivit vanligare på senare år.
Internationell praxis förordar användandet av denna metod och i Sverige
har RR under 1998 utkommit med ett utkast till rekommendation som
stödjer detta. Metoden innebär att inkomster och utgifter redovisas i
förhållande till uppdragets färdigställandegrad vid balansdagen. Detta
leder till att intäkter och kostnader och därmed resultatet hänförs till den
redovisningsperiod under vilket arbetet utförts. (RR, 1998) Den successiva
metoden fokuserar till skillnad mot färdigställandemetoden på
resultaträkningen och handlar därmed om 
���������� �� ��� ���
� ���
��������
!� För att tydliggöra skillnaderna mellan metoderna visar vi i
bilaga 1 ett exempel på dessa.

��&�'%%�����������%�������

Vi har valt att använda oss av en traditionell disposition där vi börjar med
inledning och problemformulering i ��������". För att på ett tidigt stadium
ge läsaren en förståelse för vad pågående arbeten är har vi i avslutat
kapitlet med att definiera och exemplifiera begreppen kring detta område. I
�������� # redovisar vi vår vetenskapssyn, tillvägagångssätt och
undersökningens genomförande.

Begreppsapparaten byggs sedan ut i kapitel 3-6 där vi börjar med att
redogöra för styrning av projekt och vilken roll kalkylen innehar.
Anledningen till detta är att styrning av ett projekt kan sägas börja när ett
projekt erhållits och här kommer även kalkylen in i bilden. För att stödja
vår analys har vi valt att i ��������$ diskutera de, för området, intressanta
teorierna kring redovisning. I ��������% övergår vi till att redogöra för vilka
krav lagar och rekommendationer ställer på redovisningen av pågående
arbeten. Vi avslutar begreppsapparaten i �������� & med att behandla
ekonomisystemets roll för ett projekt. Valet baseras på det faktum att
systemet ska fånga upp och förmedla ekonomisk information kring
projektet.

I ��������' redovisas resultaten från vår insamlade data samt grundläggande
fakta om de aktuella företagen. Analysen av empirin återfinns i �������� (
där begreppsapparaten ligger till grund för den. )������� * innehåller de
slutsatser vi dragit från analysen samt metodreflektioner.



9

��(����

I detta avsnitt presenterar vi vår vetenskapliga syn i förhållande till vår
problemställning. Denna ligger sedan till grund för vår
undersökningsansats och tillvägagångssättet för undersökningen.

����)������%����������

En forskare måste vid metodvalet ta ställning till en vetenskapssyn som
ligger till grund för den undersökningsansats som används i
undersökningen. Denna vetenskapssyn grundar sig på vilka antaganden
forskaren har om synen på människan, kunskapen och verkligheten!
Sambanden kan illustreras genom följande bild:

Figur 2.1 Vetenskaplig grund för undersökningsmetod
(Källa: egen bearbetning av Starrin & Svensson, 1994 sid 41)

�	�	���*+*,-./0�123�.4,-./0--5,

Vetenskap kan enligt Ackoff (1972) betraktas som en forskande process,
dvs ett sätt att besvara frågor, lösa problem och utveckla effektivare
metoder för att besvara frågor och lösa problem. Allt forskande är dock
inte vetenskapligt. Svårigheten ligger i att utröna vad som är vetenskapligt
och vad som inte är det. Molander (1988) anser att vetenskapen är
offentlig, den beskriver och förklarar. Enligt honom är det som faller

�Kunskapssyn �Människosyn �Verklighetssyn

Vetenskapssyn

Undersökningsansats
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utanför det vetenskapliga bl a sunt förnuft,�allmänmänskliga insikter och
privata upplevelser.

Vad är då vetenskaplig kunskap? Forskning karakteriseras av
självutveckling och förnyelse. Den strävar således mot att öka kunnandet,
förmågan att besvara frågor och lösa problem. För att skilja vetenskaplig
kunskap från icke-vetenskaplig krävs kontroll av den genomförda
undersökningen och resultaten. (Ackoff, 1972) Molander (1988) anser i sin
tur att kunskap inte räknas som vetenskaplig förrän den är offentliggjord.

Det finns två motpoler i synen på hur kunskap förvärvas, den ena är

������������ och den andra är ����
�����. Rationalisterna anser att
kunskap endast kan förvärvas genom förnuftet, dvs genom logiska
resonemang. Empiristerna däremot anser att kunskap endast kan erhållas
genom iakttagelser, dvs genom våra sinnen. Idag tenderar forskaren att ta
hänsyn till såväl empirism som rationalism, det gäller framförallt de
forskare som anser att verkligheten är komplex och att människan inte
enbart får kunskap genom sina sinnen. (Starrin & Svensson, 1994) Vi
överensstämmer med denna kombinerade syn. Vi anser att kunskap ej kan
uppnås genom endast logiskt tänkande eller iakttagande. En jämförelse bör
ske mellan vad som erhålls från de båda för att utifrån detta kunna tolka
och förstå det studerade fenomenet och därigenom erhålla kunskap om det.

�	�	���6,,7-.1-5,

Synen på människan behandlar frågan om människans natur och
existentiella villkor. Människosynen kan ses ur två perspektiv,
����
������ eller���	���
���. En voluntarist utgår från människans frihet
och fria vilja. Friheten begränsas dock i verkligheten av vissa faktorer.
Determinismen i sin tur anser att människans handlande är begränsad, det
är strukturen i samhället som givit förutsättningarna. Människan begränsas
då hon tror att en handling inte tjänar något till eftersom allt är
förutbestämt. (Wigblad, 1995)

Wigblad (1995) anser dock att det alltid finns inslag av både voluntarism
och determinism i ett forskningsproblem. Vi överensstämmer med denna
syn. I vårt undersökningsproblem ser vi beträffande den externa
redovisningen inslag av determinism i form av tvingande lagstiftning och
rekommendationer. Voluntarismen visar sig i den praxis som utvecklas och
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formas av företagen samt möjligheten att välja redovisningsmetod inom de
uppställda ramarna. I den interna redovisningen föreligger större frihet vid
val av metod, det finns inga tvingande regler att rätta sig efter, detta tyder
på voluntarism. De deterministiska inslagen ser vi i de krav som ställs från
ledningsnivå.

�	�	���*8.97:3*+--5,

Verkligheten kan ses ur flera perspektiv, Starrin & Svensson (1994) har
valt att utgå från �������� och ����
������. Den idealistiska synen anser att
verkligheten är av icke-materiell natur, förklaring sker i
begreppsliga/andliga termer. Detta betyder att verkligheten är subjektiv,
dvs verkligheten och sanningen finns i betraktarens ögon. Materialismen
anser däremot att verkligheten är av materiell natur, allt som existerar kan
beskrivas och förklaras i materiella termer. Materialisterna anser att
verkligheten är objektiv, den finns oberoende av människorna, den är
absolut och alla ser den på samma sätt.

Vi anser att verkligheten är socialt konstruerad, forskaren måste lyssna på
de signifikanta aktörerna för att erhålla deras verklighetsuppfattning. Det
finns inte en enda objektiv sanning om verkligheten, dvs det finns inga rätt
eller fel�beträffande den, alla har sin egen tolkning. Dock är vi inte av den
uppfattningen att allt är subjektivt, det som är gemensamt för alla
studerade aktörer kan ses som den objektiva verkligheten.

�	�	���*+*,-./0--5,

Som framgår av figur 2.1 ovan utgör forskarens syn på kunskap och
människa samt uppfattning om verkligheten grunden för vetenskapssynen.
Inom vetenskaplig forskning finns två skolor som är varandras motpoler,
������������och ��
����	�����.

Positivismen uppstod och används framförallt inom naturvetenskapen.
Forskningen anses syfta till att ��
���
� ett fenomen och komma fram till
objektiva lagbundna resultat. Positivisterna anser att det finns en objektiv
verklighet  vilket innebär att forskaren kan vara observatör, dvs helt åtskild
från det undersökta. Forskarens egna värderingar har ingen plats inom
denna skola. (Holme & Solvang, 1997) En metod som ofta används inom
positivismen för att förklara ett fenomen är ���	�����. Detta innebär att
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forskaren drar sina slutsatser utifrån den observerade empirin. (Wigblad,
1995)

Hermeneutiken i sin tur anser att forskaren aldrig helt kan förhålla sig
neutral till studieobjektet, han präglas av tidigare erfarenheter och
värderingar. Syftet med forskningen anses vara att ��
��� ett fenomen,
finna en mening eller betydelse. Hermeneutiken poängterar vikten av
förförståelse för att kunna förstå. Förförståelse är den uppfattning man
besitter om en företeelse, vilken erhållits genom t ex tidigare erfarenheter
och utbildning. Detta brukar illustreras av den hermeneutiska spiralen,
innebörden av något kan endast förklaras genom innebörden av något
annat, en förståelse av delarna förutsätter en förståelse av helheten och vice
versa. (Molander, 1988) En ofta använd metod inom hermeneutiken är
���	�����, dvs studier av empirin utifrån uppställda teorier. (Wigblad,
1995)

Det positivistiska antagandet om att forskaren kan vara helt utomstående
och neutral är något vi vänder oss emot. Vi håller med Ely et al (1993) i
deras resonemang kring att man blir deltagare i processen, forskaren är
aldrig en neutral betraktare utan påverkar oavsett han vill eller ej. Vår
vetenskapssyn ligger närmare den hermeneutiska än den positivistiska. Vi
vill skapa en förståelse för redovisning av pågående arbeten genom att
studera hur företagen går tillväga i både den interna och den externa
redovisningen. Vi anser att vår undersökning präglas av ett växelspel
mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen, dvs ett samspel mellan
intervjuer och teorier som leder till bättre förståelse för det studerade
fenomenet.

�	�	���81;68<7:3*+

Objektivitet anses ofta vara ett kriterie som skiljer vetenskapen från
ickevetenskapen. Antagandet om att vetenskapen är objektiv gör att
människor sätter tilltro till den och förlitar sig på resultaten. (Föllesdal et al
1993) Vetenskapliga resultat ska framföras på ett sätt som är offentligt och
förståeligt, de ska även kunna testas av andra. Resultaten ska således inte
påverkas av vem som utför undersökningen. En objektiv undersökning bör
enligt Molander (1988) vara sakligt korrekt, fri från påverkan av
utomvetenskapliga åsikter, målsättningar och värderingar samt opartisk.
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Är det då möjligt att vara helt objektiv i en undersökning? Människor
påverkas i sitt handlande av sina grundläggande värderingar och kunskap.
Handlandet är ofta rationellt begränsat och involverar psykologiska
faktorer. Enligt G. Myrdal kan objektivitet uppnås om värderingarna lyfts
fram, görs medvetna, specifika och explicita. Forskaren bör även öppet
klarlägga hur den teoretiska forskningen genomförts. (Arbnor & Bjerke,
1994)

Vi anser att objektivitet i forskningsarbetet ska eftersträvas i så hög grad
som det är möjligt för att erhålla trovärdiga resultat. Dock anser vi att det i
många fall kan vara svårt att lyfta fram de bakomliggande värderingarna
som finns, vilket Myrdal anser ska göras. Många av dem är omedvetna och
kommer att färga vår undersökning oavsett vi vill eller ej. Dessutom är vi
av den uppfattningen att tidigare kunskap, erfarenheter och värderingar,
dvs den förförståelse vi har, ligger till grund för nya kunskaper,
erfarenheter och värderingar. Detta gör det svårt att hålla sig neutral till det
undersökta, vi kommer dock att sträva efter att vara saklig i vår
framställning och kritisk i vår granskning.

����'���
�	�����������

Den valda vetenskapliga ansatsen kommer att påverka den fortsatta
undersökningen, hur den utformas och genomförs. Vi kommer i denna del
att redogöra för hur vi valt att utföra vår undersökning.

�	�	���;/97+/+7;�123�.;/,+7+/+7;�=18-.,7,:

En fråga forskaren bör ställa sig vid undersökningens början är vilket
huvudintresse han har, vilket kan vara av tre slag> tid, bredd eller djup. En
fallstudie går på djupet och syftar till att erhålla en helhetsförståelse för det
undersökta problemet. Om fokus istället är riktat mot att studera
utvecklingen under en längre period används tidsserieanalysen. Den tredje
inriktningen handlar om att erhålla en generell slutsats, i detta fall är
utgångspunkten tvärsnittsstudier. (Lekvall & Wahlbin, 1993) En
fallstudieansats passar bäst för vår undersökning eftersom vi vill erhålla en
helhetsförståelse för redovisning av pågående arbeten. Möjligheten att
studera företag på djupet ger oss ökad förståelse för problemet.
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Den metod som en forskare väljer att tillämpa grundar sig på
undersökningens syfte. Om syftet t ex är att erhålla ett totalperspektiv,
kunna generalisera och förklara ett fenomen är en ��������� ansats att
föredra. Om syftet däremot är att gå på djupet, se samband och förstå ett
fenomen bör forskaren utgå från en �������� ansats. Den kvalitativa
ansatsen präglas av flexibilitet samt öppenhet för ny förståelse och
kunskap från forskarens sida. En kvantitativ ansats däremot kännetecknas
av att den är standardiserad då syftet är att kunna dra generella slutsatser
utifrån det studerade fenomenet. (Holme & Solvang, 1997)

Vi kommer att utgå från det kvalitativa angreppssättet då vår avsikt med
undersökningen är att erhålla en förståelse av problemet. Genom att
studera såväl den externa som den interna redovisningen vill vi se
sambanden mellan dessa.

����*���!"��������"��

�	�	���?9:8400�123�48;/9

Vid utförandet av en undersökning är det viktigt att bestämma från vilken
målgrupp urvalet ska ske. Holme & Solvang (1997) anser att en kvalitativ
undersökning innebär att urvalet som görs inte kommer att vara varken
tillfälligt eller slumpmässigt, det ligger många överväganden bakom det.
För att uppnå syftet med den kvalitativa undersökningen måste man inse
att urvalet är en avgörande del av undersökningen, en respondent som
blivit utvald måste kunna tillföra något.

Holme & Solvang (1997) menar att ett urval med variationsbredd är
optimalt för att härigenom erhålla ett ökat informationsvärde. Ett sådant
urval sker på basis av den för-förståelse, de för-teorier och de förutfattade
meningar man besitter vid projektets början. Vi har försökt erhålla en
variationsbredd genom att välja två företag som verkar inom olika
branscher och ej använder sig av samma redovisningsmetod, Peab och
Noss AB. Peab verkar inom byggbranschen och tillämpar successiv
vinstavräkning medan Noss AB finns inom verkstadsindustrin där det
tillhandahåller utrustning för pappers- och massaindustrin. Företaget
använder sig av färdigställandemetoden.
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Vi valde att undersöka ett byggföretag då det är mycket representativa för
vårt undersökningsområde. Det har erfarenhet av långa projekt samtidigt
som det funnits en debatt inom branschen om hur redovisningen av dessa
ska ske. Vi kontaktade de största byggföretagen som uppfyllde våra
kriterier, dvs innehar långa projekt till fast pris. Peab ansåg att ämnet var
intressant och deltog gärna i undersökningen.

Vi ville även studera ett annat företag som uppfyllde våra kriterier men
som ej verkade inom byggbranschen. Kontakt togs med ett företag som till
en början visade intresse av att deltaga i undersökningen. Efter att ha satt
sig in i problemet ansåg det sig dock inte vara lämpligt studieobjekt och
gav oss ett tips på ett företag som skulle passa vår undersökning bättre.
Detta företag var Noss AB. Vi kontaktade dem och diskuterade vårt
undersökningsområde och det utmynnade i att de var intresserade av att
medverka.

�	�	���/+/7,-/@97,:

Vår datainsamling har skett från två källor, primära och sekundära. De
sekundära källorna har vi använt oss av för att skapa förförståelse för vårt
forskningsproblem. Detta har skett genom studier av böcker, artiklar,
avhandlingar, årsredovisningar samt internt material från de studerade
företagen. De primära källorna har utgjorts av personliga intervjuer ute på
företagen. Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer då vi anser
att detta passar vårt problemområde bäst. Redovisning kan skilja sig åt från
företag till företag samt mellan teorier och företag. Vid en personlig
intervju finns det möjlighet för företagen att visa konkreta exempel för att
ge oss en förståelse för deras situation. Detta skulle vara svårt att
genomföra vid telefonintervjuer eller med enkäter. Intervjuerna har i
efterhand följts upp med kompletterande frågor via telefon och mail för att
undvika missförstånd och tolkningar.

De personliga intervjuerna har genomförts under veckorna 11-14 där de
båda företagen besökts vid två tillfällen vardera. På Peab har vi intervjuat
Ekonomen Katarina Johansson, Inköparen Bengt Pettersson, Arbetschefen
Hans Fahlström och Entreprenadingenjören Sten Olovsson. Vi fick kontakt
med Katarina Johansson via Ekonomichefen Per-Åke Persson. Hon valde
därefter ut de övriga respondenterna åt oss. På Noss intervjuade vi
Ekonomichefen Arne Johansson, Försäljningschefen Lars Eklund samt
Projektadministatören Elisabeth Boholm. Valet av respondenter gjordes av
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Arne Johansson. Intervjuerna har gjorts enskilt med Katarina Johansson
och Arne Johanson. De övriga respondenterna har vi intervjuat i grupp.
Varje intervjutillfälle har tidsmässigt varat i ca 3-5 timmar.

Vi har i god tid innan intervjuerna skickat ut en intervjuguide, se bilaga 2,
avsedd att användas som diskussionsunderlag. Detta för att ge
respondenterna en inblick i vilka områden vi var intresserade av samt
möjligheten att förbereda sig inför intervjuerna. Peab påbörjade under
denna period en stor omorganisation, vilket innebar att intervjuguiden
spelade en viktig roll. Katarina Johansson kunde därmed inhämta vissa
svar och synpunkter från ekonomi- och redovisningschef som ej kunde
närvara vid intervjutillfället.

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som kan sägas
vara ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer som
Lekvall & Wahlbin (1993) behandlar.�En strukturerad intervju består av
färdigformulerade frågor, ofta med angivna svarsalternativ, som
intervjuaren följer. Ostrukturerad intervju däremot handlar mer om en
diskussion mellan respondent och intervjuare kring det aktuella ämnet.�Vid
våra intervjuer har intervjuguiden legat till grund för diskussionen med
respondenterna och utgjort ett stöd för att tillse att alla områden behandlats
under intervjuerna.

För att vid intervjutillfällena ha en möjlighet att inhämta all information
valde vi att använda oss av bandspelare. Vi ansåg det omöjligt att inhämta
lika mycket information genom att endast� anteckna vid intervjuerna.
Genom att använda bandspelare anser vi att risken för omtolkningar av
informationen reducerats. I vår strävan efter att återge respondenternas syn
har vi så snart vi haft möjlighet renskrivit intervjuerna och därefter återsänt
dem. Detta har gjorts för att ge respondenterna en möjlighet att påpeka om
något felaktigt sagts eller om något behövts förtydligas.

Som ovan angivits har vi efter intervjutillfällena ställt följdfrågor för att
undvika missförstånd och feltolkningar av eventuella oklarheter. Denna
process anser vi ökar tillförlitligheten i den information som ligger till
grund för vårt empiriavsnitt. För att vara sakliga i vår framställning av
empiriavsnittet har vi använt oss av citat och i så stor utsträckning som
möjligt framhållit respondenternas åsikter samt undvikit att göra egna
tolkningar.
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En stor fördel med intervjuer är att de innebär i stort sett obegränsade
möjligheter för vilka frågor och andra stimuli som kan användas. Det är en
flexibel metod som t ex innebär att följdfrågor kan ställas utifrån den nya
information som erhållits. Intervjuaren har även en chans att reda ut och
förklara frågor som respondenten uppfattar som otydliga. (Ekholm &
Fransson, 1994)

En nackdel med intervjumetoden är att det finns många olika faktorer som
kan påverka respondenten. Intervjuareffekten, dvs påverkan av
respondenten, kan bero på vem som intervjuar, i vilken miljö intervjun
sker, om ledande frågor ställs etc.�För att minimera intervjuareffekten har
vi försökt undvika att ställa ledande frågor i intervjuguiden samt inneha en
neutral inställning till problemområdet gentemot respondenterna. Detta för
att inte påverka respondenternas svar med våra värderingar.

Intervjumetoden är en krävande form, den begränsar antalet respondenter
som kan delta i undersökningen samt ställer krav på deltagarna som måste
redovisa och argumentera för sina åsikter. (Holme & Solvang, 1997)
Ekholm & Fransson (1994) lyfter fram påtagliga nackdelar med
bandspelaren som registreringsmetod. Respondenterna kan bli hämmade av
att spelas in, vilket gör att viss information kan gå förlorad. Detta är inte
något vi upplevt under våra intervjutillfällen. Det innebär även ett
tidskrävande arbete att lyssna igenom och renskriva de genomförda
intervjuerna.
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Vi kommer i detta avsnitt att behandla de olika delar som projektstyrning
omfattar samt kalkylens roll i projektsammanhang. Detta är två områden
som har stor betydelse för företag med pågående arbeten.

�����
�+�����
����

Projektstyrning fokuserar på det enskilda projektet jämfört med
tillverkande företag där styrningen inriktas mot en tidsperiod, t ex en
månad. Målet med projektet är att producera en tillfredsställande produkt
på utsatt tid och till en optimal kostnad. Detta gör att projektstyrningen
handlar både om planering och kontroll där fokus ligger på projektets
omfattning7, tid och kostnad. (Anthony, 1988)

Lochyer & Gordon (1996) överensstämmer med Anthonys åsikter. De
anser att projektstyrning innebär att ledningen löpande måste utröna vad
som skett, vad som sker, vad som borde skett och vad som bör ske.
Tidsplanen är väldigt viktig i detta skede eftersom projektet ofta har en
avtalad sluttid, vilket innebär att tidsschemat får stor vikt vid
projektstyrningen. För att kunna utöva kostnadskontroll upprättas i de
flesta fall en projektbudget som följs upp allt eftersom projektet fortlöper.
Slutligen krävs en resursplan som inkluderar allt som krävs för att utföra
en aktivitet och när den aktiviteten kan utföras.

Varje projekt är till viss del unikt vilket innebär att företagen sällan kan
förlita sig på standards för utförandet. Även om ett projekts specifikationer
och produktionsmetoder kan vara de samma som för andra projekt är dess
sammansättning unik och används bara en gång. (Anthony, 1988)

Enligt Anthony (1988) kan styrning av ett företag delas upp i tre nivåer;
strategisk, taktisk och operativ. Beträffande projektstyrning ligger fokus på
den taktiska och operativa styrningen varför vi valt att koncentrera oss på
dessa nivåer. Den taktiska styrningen av ett projekt kan delas in i
projektplanering, utförande och projektuppföljning medan den operativa
styrningen till största delen fokuserar på utförandet av projektet.
                                                          
7 Med omfattning avses bl a kvalitet, ansvarsområden, resursbehov etc.
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����������
����� startar ofta med en grov uppskattning av projektet som
sedan ligger till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Ju längre
planeringsarbetet framskrider desto mer förfinad blir denna uppskattning
och leder avslutningsvis fram till�detaljerade specifikationer, scheman och
en kostnadsbudget (kalkyl) för projektet. Dessa sammanställs i en
projektplan som sedan ligger till grund för det fortsatta utförandet. En
projektplan är dock inte statisk, oväntade händelser kan inträffa eller
omgivningsfaktorer förändras vilket gör att planerna måste revideras.
(Anthony, 1988)

Det finns många olika tekniker vilka kan användas som hjälpmedel för
projektplanering, t ex Pert, Milestone, Gant. Dessa kan omfatta såväl tid,
kritiska punkter, resurser som kostnader för de olika aktiviteterna.
(Anthony & Dearden, 1976) Lochyer & Gordon (1996) anser att
nätverkstekniker är det bästa verktyget att använda vid planering. Det visar
olika aktiviteter och händelser på ett enkelt sätt och möjliggör att viktig
information kan läsas från datan om aktiviteterna. Det formar en policy och
en budget och är ett mycket bra kommuniceringsverktyg.

Den taktiska styrningen som sker löpande under �
��������� 	���
����
omfattar både kontroll- och planeringsaktiviteter. Anthony (1988)
beskriver tre viktiga frågor som löpande måste följas upp under projektets
gång. Dessa är om projektet kommer att avslutas enligt avtalat slutdatum
(tid), om det utförda arbetet uppfyller de ställda kraven (omfattning) samt
om projektet kan utföras inom budgetens ramar (kostnad). Uppföljningen
på den taktiska nivån fokuserar på projektet som helhet medan den
operativa styrningen av de olika delarna är mer detaljerad.

Den operativa styrningen innefattar planering av vilka aktiviteter som ska
utföras, vilka resurser som behövs och vid vilken tidpunkt, samt att
tidsschemat följs. Till grund för detta arbete ligger de olika delarna i
projektplanen som ofta är specificerade på en lägre aggregerad nivå än vad
den taktiska är. Ett exempel på detta kan vara tidsplanen som på den
operativa nivån kan innehålla den planerade tidsåtgången för olika
delmoment medan den visar projektet som helhet på taktisk nivå. (Ibid)

-������������ vid projektets slut sker utifrån de tre aspekterna omfattning,
tid och kostnad. Dessa bör utvärderas såväl separat som i relation till
varandra eftersom det finns ett starkt samband mellan dem. En högre
kostnad kan ha sin förklaring i en högre kvalitet än planerat eller att det
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tagit längre tid att färdigställa projektet. Anthony (1988) påpekar att
projektuppföljning handlar om att lära för framtiden, eftersom projektet är
avslutat kan ingen förändring av detta ske. En uppföljning av projekt ger
bra feedback som kan förbättra framtida projektarbeten, information
erhålls om vad som eventuellt gick fel och orsaken till det. Ett exempel är
kostnadsdelen i projektet där en uppföljning kan visa på felaktiga
kalkylförutsättningar vilka därmed kan förändras.

Wisén & Lindblom (1989) anser att all projektuppföljning bör ske i två
delar; slutrapport och projektdokumentation. Slutrapporten bör åtminstone
inkludera utfallet samt en jämförelse mellan ursprungliga mål och utfallet.
Projektdokumentationen bör inkludera en generell uppsummering av
observationer som gjorts under projektets gång för att kunna, som Anthony
kallar det, lära för framtiden. Det bör även göras en jämförelse mellan
budgeten och de verkliga kostnaderna som uppstått, samt mellan
tidsschemat och verklig tidsåtgång. Genom att analysera detta ökas
möjligheterna att göra bättre planer för framtida projekt. Slutligen bör även
generella observationer, t ex hur samarbetet med underleverantörer
fungerat, synpunkter på arbetet inom projektet. Detta kan ske utifrån
följande punkter:

•  Styrning
•  Planering
•  Organisation
•  Deltagande
•  Pålitlighet
•  Projektet
•  Utvärdering av projektets utfall

����,��������
����������%
�+��

För ett pågående arbete som utförs till fast pris spelar kalkylen en stor roll
eftersom den ligger till grund för både avtalet som sluts med kunden och
uppföljningen av projektet. En vagt underbyggd kalkyl med felaktiga
priser och underlag kan få förödande konsekvenser för företaget.

Kalkyleringens syfte är att kontinuerligt sammanställa underlag som ska
ligga till grund för olika beslut samt kostnadskontroll. Hansson & Nilsson
(1994) nämner som exempel två beslutsområden; produktval och
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prissättning. När det gäller ett projekt anser vi att kalkylen har en viktig
roll som underlag för både prissättning och kostnadskontroll. Vid ett
projekts början upprättas en orderkalkyl för att kunna erhålla ett underlag
för prissättning som ska ligga till grund för anbudsförfarande och
förhandlingar med kund. När projektet sedan startar kan kalkylen likställas
med projektets budget och används därmed som ett verktyg för styrningen
av projektet. Vi kommer börja med att redogöra för orderkalkylering för att
sedan övergå till att utveckla kalkylens roll som underlag för prissättning
och kostnadskontroll.

�	�	���8<*8./9.59*87,:

Vid kalkylering kan två huvudtyper urskiljas, processkalkylering och
orderkalkylering. Processkalkylering används i företag som har en
produktion som består av ett eller ett fåtal olika produktslag.
Orderkalkylering används i företag som tillverkar fler produktslag eller har
kundorderspecifik tillverkning. (Hansson & Nilsson, 1994) Vi
koncentrerar oss på orderkalkylering då vår uppsats behandlar
kundorderspecifika projekt.

Ett kännetecken för ett orderkalkylsystem är att kostnaderna för ett projekt
måste hållas åtskilda från de övriga. Detta innebär att tyngdpunkten ligger
på kostnaderna per projekt och inte per tillverkningsperiod. Ett
grundläggande moment i varje kalkyl är den fysiska identifieringen av
utförda prestationer och uppoffrade resurser. All identifiering kräver en
noggrann definition, människor kan ha olika uppfattningar om när en
uppoffring gjorts. Prestationer och resurser måste även mätas kvantitativt
på ett tillförlitligt sätt. (Frenckner & Samuelsson, 1989, Hansson &
Nilsson, 1994)

Vid orderkalkylering kan två metoder användas, självkostnadsmetod eller
bidragsmetod. Vi anser att självkostnadsmetoden är den aktuella
beträffande upprättandet av en kalkyl för ett projekt eftersom det innebär
att hänsyn tas till samtliga kostnader som projektet orsakar. Detta är
nödvändigt för att erhålla ett så utförligt underlag som möjligt för både
prissättning och kostnadskontroll	

Självkostnadsmetoden innebär att alla kostnader för att utföra ett projekt
ska fördelas på detta. Vissa kostnader är separata för varje uppdrag och kan
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direkt hänföras till det enskilda projektet. Kostnader som däremot är
gemensamma för projekten, de indirekta eller omkostnaderna, måste
fördelas på något sätt, t ex genom pålägg på de direkta kostnaderna. De
direkta kostnaderna är således kostnader för resurser som direkt kan
hänföras till ett projekt, vilka ofta är material- och lönekostnader. De
indirekta kostnaderna är kostnader för resurser som gemensamt utnyttjas
för olika projekt, exempelvis adminstrationskostnader.� (Hansson &
Nilsson, 1994)

Kostnadsfördelningen på olika projekt har till uppgift att visa hur olika
projekt tar resurser i anspråk och bör� därmed belastas med motsvarande
kostnader. Fördelningsgrunden bör vad gäller storlek vara proportionell
med orderns kostnadsförbrukning. Kostnadsfördelningen kan även grunda
sig på att företaget t ex vill visa orsakande, dimensionering eller ansvar.
För att erhålla en rättvisande kostnadsfördelning krävs att man hittat en
fördelningsgrund som i så stor utsträckning som möjligt är proportionell
med ianspråkstagandet. Ett användande av direkt lön som
fördelningsgrund i ett företag som har en högt mekaniserad tillverkning
eller personal med olika timpenning skulle bli missvisande. I ett sådant fall
är det bättre att t ex�använda maskintid eller arbetstimmar istället. (Ibid)

�	�	���87--6++,7,:

Kalkylens roll som underlag för det anbud som ska lämnas till
uppdragsgivaren av ett projekt anser vi är viktig. En felaktig kalkyl kan
dels innebära att uppdraget ej erhålls pga att ett för högt pris begärts, där
felkällan kan ligga i att felberäkningar gjort beträffande tids- och
materialåtgång, felaktiga prisunderlag etc. Det kan även innebära att
projektet erhålls men att en förlust görs pga att ett för lågt pris lämnats
eftersom kalkylen inte täckte samtliga kostnader.

Att räkna på projekt och lämna anbud är en dyr process för företaget. Detta
medför att det är oerhört viktigt att snabbt och enkelt ha tillgång till
tillförlitliga uppgifter. Många kvantitativa uppgifter för att upprätta en
kalkyl kan hämtas ur ett MPS8-system eller liknande. Eftersom många av
de resurser som kommer till användning i ett projekt är gemensamma
krävs, för ett effektivt kalkylsystem, att företagen för en kalkylperiod tar
ställning till ett antal faktorer. De måste bl a fastställa vilka materialpriser

                                                          
8Material- och Produktionsstyrning
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som gäller, vilka kvantiteter som behövs, hur lång tid som krävs samt
vilken kostnad per timme eller dylikt som gäller för produktionen. Genom
att sammanställa kostnaderna för detta erhålls en standardkostnad för en
produktenhet. (Frenckner & Samuelsson, 1989)

�	�	���1-+,/<-.1,+8199

Vi anser att en väl underbyggd kalkyl är mycket viktig för att
kostnadskontrollen ska vara meningsfull. Kalkylen ligger till grund för
projektets budget och kan i vissa fall likställas med den. Om den inte är
relevant kan det leda till att företaget vid en kostnadsuppföljning lägger ner
resurser på att förändra fel saker medan det som behöver förändras inte
upptäcks.

Kostnadskontroll innebär en jämförelse mellan verkliga kostnader och t ex
förkalkylerade kostnader. Olika standards, exempelvis kvantitet eller pris,
kan även de utgöra jämförelseobjekt.�Hur detaljerad kakylen ska vara är en
avvägningsfråga där en jämförelse måste ske mellan dess kostnad och
nytta. En viss grad av specificering bör dock finnas för att
kostnadskontrollen ska vara så effektiv som möjligt, differenser som
påträffas kan ha sin grund i många olika källor. (Johansson & Samuelsson,
1986)

När differenser påträffas bör följande frågor utredas för att finna orsakerna
samt var en förändring bör ske:

1. Var har differenserna uppstått?
2. Vilka är orsakerna till differenserna?
3. Vem bär ansvaret för differenserna?

Det kan t ex röra sig om pris- och kvantitetsdifferenser där orsakerna
utgörs av ökad åtgång samt högre kostnad för material och arbetskraft. Ett
användande av standardvärden innebär att företaget arbetar med planerade
värden. Detta gör i sin tur att uppföljning av olika standards mot verkliga
värden är viktig för att kunna vidta korrigerande åtgärder. Utifrån detta
erhålls underlag för en bättre planering och mer rättvisande standardvärden
för framtida bruk. När ansvarsfrågan ska utredas är det viktigt att urskilja
vilka kostnader den ansvarige haft möjlighet att påverka respektive ej
kunnat påverka. Ett sådant förfarande gör att kostnadskontrollen uppfattas
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som mer�meningsfull i organisationen. (Frenckner & Samuelsson, 1989,
Hansson & Nilsson, 1994, Johansson & Samuelsson, 1986)
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Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de allmänna krav, principer och
teorier som vi anser vara av betydelse samt påverkar redovisningen av
pågående arbeten.

����(���������
���!��������

En grundläggande fråga som måste ställas vid ett resonemang om hur
externredovisningen ska utformas är varför den externa redovisningen
överhuvudtaget existerar. En normgivande organisation som erbjuder ett
svar på denna fråga är FASB. Deras syn beträffande syftet med
redovisningen framgår av Concept Statement No. 1:

./���������
���
��������	����
���������
���������������	���	����
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(Kam, 1990, sid 47)

FASB menar med andra ord att informationen som erhålls från
redovisningen ska utgöra en grund för olika beslut. Tidigare har
redovisningen endast ansetts varit till för företagets ägare, ett sätt att
redogöra hur väl företagsledningen förvaltat deras satsade kapital. Sedan
60-talet har dock åsikterna ändrats från att redovisningsinformationen
endast är ett kontrollinstrument för att utvärdera ledningens agerande till
att även utgöra underlag för beslutsfattande. Målgruppen för redovisningen
har idag utvidgats och består främst av nuvarande och potentiella
investerare och kreditgivare. Kreditgivare omfattar såväl banker,
leverantörer som säljer på kredit, kunder med fordringar samt personal med
lönefordringar. (Kam, 1990)

När ekonomiska och sociala förhållanden ändras och ny kunskap och
teknologi växer fram påverkar det användarnas efterfrågan av mer
”användbar” information. Redovisare måste hålla sig uppdaterade och
upprätta redovisning så att den överensstämmer med efterfrågad
information. (Ibid)
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För att redovisningsinformationen ska vara användbar för beslutsfattare
krävs att den uppfyller vissa krav. FASB och IASC har en
överensstämmande syn beträffande detta, de anser att de viktigaste
kvalitetsegenskaperna är relevans och tillförlitlighet. IASC anser dock att
det övergripande kravet är att informationen är förståbar, dvs kan utan
svårighet förstås av läsaren som förutsätts besitta rimliga ekonomiska
kunskaper. Först när informationen är förståbar är den användbar. Därefter
tillkommer kraven på relevans och tillförlitlighet. (Kam, 1990,
Westermark, 1996)

En 
������ information är användbar för läsarens beslutsfattande, den ska
påverka ekonomiska beslut genom att hjälpa till att utvärdera dåtida,
aktuella och framtida händelser. Informationens förutsägande och
bekräftande roll är ömsesidigt kopplade till varandra. Den kan spela en
viktig roll eftersom beslutsfattarens förmåga att hantera liknande händelser
i framtiden kan förbättras genom att tidigare beslut bekräftas eller
korrigeras. Aktualitet ingår också som en komponent i relevansbegreppet.
En beslutsfattare måste erhålla information innan möjligheten att påverka
beslutet går förlorad. Detta innebär att om informationen inte är tillgänglig
vid tiden för beslutsfattandet saknar den relevans. (Kam, 1990)

För att informationen ska anses vara ������
������ krävs att den är fri från
väsentliga fel samt opartisk. Tillförlitligheten i informationen representerar
alltså verifierbarhet, neutralitet samt att den ger en trovärdig bild av det
som är avsett att visas. För att informationen ska vara tillförlitlig måste den
därför vara verifierbar och objektiv. (Kam, 1990) En fråga vi ställer oss är
om informationen till fullo kan vara tillförlitlig. Vi anser att det i
verkligheten ofta handlar om mer eller mindre tillförlitlig information.

���� ���"����
���!�������%
����%�


De allmänna redovisningsprinciperna är viktiga för hur den externa
redovisningen utformas. Den övergripande och styrande principen är

 ������������� (true and fair view). EG:s fjärde direktiv anger att man ska
frångå en regel i direktivet om det förhindrar uppkomsten av en rättvisande
sådan. ÅRL hänvisar ofta till rättvisande bild och god redovisningssed
istället för att detaljreglera vissa frågor. Anledningen till att lagen upptar
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båda begreppen är att SOU9 1996:157 lägger olika innebörd i de två. God
redovisningssed likställs med en nationell standard, vilken riktar in sig på
praxis och rekommendationer, medan rättvisande bild anses vara en
europeisk standard som riktar in sig på det enskilda företaget.
(Westermark, 1998)

De redovisningsprinciper som används i Sverige kommer till uttryck i ÅRL
2 kap 4§. Vi kommer nedan att behandla följande principer:

* Jämförbarhetsprincipen
* Försiktighetsprincipen
* Realisationsprincipen
* Matchningsprincipen

1 ���
��
�����
�������, anser vi, innebär att det ska vara möjligt att göra
jämförelser av resultat och ställning mellan olika tidsperioder i ett företag
samt mellan olika företag. Det är viktigt att företaget håller fast vid de
redovisningsmetoder de har beslutat sig för, de bör användas för alla
efterföljande händelser av samma karaktär om inte det finns en bra orsak
till att byta metod. Orsaken till detta är att om företaget skulle byta metod i
tid och otid så gör det jämförelser perioderna emellan mycket
svårgenomförbara. (Anthony et al, 1995) �

Anthony et al (1995) och Hendriksen (1977) anser att denna princip leder
till att förändringar i redovisningsmetoder inte kan genomföras på ett
enkelt sätt, dvs utvecklingen av redovisningsmetoder hämmas. De menar
att företagen inte bör hålla fast vid redovisningsmetoder som passar dåligt
endast för att uppfylla jämförbarhetsprincipen, principen får inte hindra en
övergång till en metod som ger mer relevant och tillförlitlig information.

Beträffande redovisning av pågående arbete finns det två olika metoder att
tillgå. Detta leder till att det är svårt att göra rättvisande jämförelser mellan
företag som ej använder sig av samma metod, exemplet i bilaga 1 visar att
val av metod får stor effekt på redovisningen. När ett företag har bestämt
sig för att frångå färdigställandemetoden för att istället börja tillämpa den
successiva metoden är det viktigt att i årsredovisningen redogöra för den
retroaktiva effekten, dvs räkna om tidigare års resultat. Detta för att

                                                          
9 Statens offentliga utredningar
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perioderna ska kunna jämföras med varandra utifrån ett rättvisande
underlag.
/�
�����������
�������� är en metod som används av företagen för att
hantera osäkerhet vid val mellan olika alternativ. Den behandlar
tillvägagångssättet hur redovisning av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader ska ske. Innebörden av principen är att man bör redovisa det
lägsta av möjliga värden för tillgångar och intäkter och det högsta av
möjliga värden för skulder och kostnader. Beträffande när kostnader och
intäkter ska redovisas anger principen att kostnader bör tas upp tidigare
snarare än senare och intäkter bör tas upp senare snarare än tidigare.
(Anthony et al, 1995)

Anhängare av principen anser att pessimism i externredovisningen är bättre
än optimism, detta för att förhindra en överoptimistisk inställning hos
ledning och ägare. Hendriksen (1977) anser att överskattning av vinst och
värderingar är farligare för företaget och dess ägare än underskattningar.
Vidare anser han att målet med redovisningen bör vara att erbjuda en
adekvat information för att tillåta användarna att göra sina egna
riskbedömningar. Vid användandet av försiktighetsprincipen har dessa
bedömningar redan skett innan användaren får del av informationen, vilket
leder till att tillgång till relevant och tillförlitlig information därmed
begränsas.

0������������
�������� stadgar att intäkter och vinster ska redovisas först
när de har uppkommit. Det måste därmed finnas bevis för att en transaktion
med utomstående har skett eller snart kommer att ske. Intjänandeprocessen
måste vara avslutad, dvs uppdraget slutfört eller så gott som slutfört innan
en intäkt eller vinst får redovisas. (Schroeder et al, 1991)

Redovisning enligt färdigställandemetoden har ansetts varit förenlig med
både realisations- och försiktighetsprincipen. Metoden innebär att det är
först vid uppdragets färdigställande, dvs när intjänandeprocessen är
slutförd och det råder säkerhet om projektets utfall, som redovisning av
intäkter och vinst sker.

+����������
������� innebär att kostnader och intäkter av en given
händelse ska tas upp i den redovisningsperiod händelsen inträffat. Det är
en process för rapportering av kostnader på basis av ett orsaks-verkan
samband med rapporterade intäkter. Anthony et al (1995) anser att en riktig
matchning endast kan uppnås när ett rimligt samband kan finnas mellan
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intäkterna och kostnaderna. Kritik som kan riktas mot principen är att den
utgår från en godtycklig bedömning när det gäller att avgöra om ett givet
kostnadsbelopp skall hänföras till nuvarande eller framtida period. (Kam,
1990)

Den successiva metoden bygger på matchningsprinicpen. I
resultaträkningen framgår de intäkter som härrör till perioden och mot
dessa redovisas de kostnader som är orsakade av intäkterna. Redovisning
enligt successiv vinstavräkning anses ge en bättre bild av företagets
resultat vilket leder till att företagets intressenter erhåller ett bättre
beslutsunderlag. Detta grundar sig på att de får en bättre uppfattning om
företagets ”verkliga” lönsamhet, dvs erhåller relevant information. Hur
tillförlitlig informationen är beror på graden av objektivitet vad gäller
uppskattningen av färdigställandegraden.

Matchnings- och försiktighetsprincipen är delvis motstridiga. Enligt den
första ska de intäkter som kan uppskattas under perioden ställas mot
kostnaderna för intäkternas förvärvande. Försiktighetsprincipen å sin sida
anger att ännu ej realiserade intäkter och vinster inte ska redovisas medan
förväntade framtida förluster ska tas upp. (Kam, 1990, Westermark, 1996)

����)����

En grundläggande fråga som måste tas ställning till när det gäller pågående
arbeten är under vilken/vilka perioder redovisning av intäkter och
kostnader ska ske, dvs när vinst ska redovisas.

Vinstbegreppet utgör en viktig del av informationen som ligger till grund
för beslutsfattandet, vinsten är ett mått på företagets lönsamhet. Den mäter
effektiviteten hos företagsledningen, ger information om framtida
utdelningsmöjligheter och hjälper företagsledningen att fatta beslut om
framtiden. Området har varit och är fortfarande mycket omdebatterat, det
som kan sägas vara gemensamt för de olika ståndpunkterna är att ett
företags vinst utgörs av den  
����
 ��
���� ���� ��
� ������ 	���

��
�����. (Schroeder et al, 1991) Schroeder et al (1991) för en diskussion
kring begreppen 
�������� ���� respektive ���������� ����, där olika
uppfattningar föreligger om när vinst ska redovisas samt hur vinsten ska
mätas.
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Redovisad vinst grundar sig på aktivitetsprincipen, dvs vinst erhålls genom
att jämföra periodens avlämnade prestationer (intäkter) med periodens
förbrukade resurser (kostnader). Detta är det traditionella vinstbegreppet
där den vanligaste s k kritiska händelsen är försäljningstillfället, dvs vinst
redovisas när den är realiserad.

De som förespråkar användandet av ekonomisk vinst definierar ofta
begreppet genom att hänvisa till J.R Hicks uttalande:

.���2�	��� ����� �����2���	���� ���������������3�� ���������� ���
�����	����	��2�������� ��������	����	
������2�������� �����
����������������2����������� ����������� ����2����������2������ ���
���������!.

(Schroeder et al, 1991, sid 59)

Genom att byta ut ordet ”consume” mot ”distribute” används konceptet
som grund för att bestämma ett företags ekonomiska vinst. Vinsten utgörs
av den värdeförändring som har skett i nettotillgångarna (kapitalet) under
perioden, denna princip benämns förmögenhetsprincipen. (Schroeder et al,
1991) Detta koncept innebär att vinst ska redovisas när den är realiserbar
och det leder till att företaget visar t ex vinster som gjorts på att hålla varor
i lager eller prisförändringar på anläggningstillgångar. Förespråkare för
denna princip anser att om vinst redovisas först när den är realiserad
kommer detta att dölja händelser under tiden som tillgången funnits i
företagets ägo. (Edwards & Bell, 1972)

Som framgår av ovanstående resonemang kan vinst mätas på två olika sätt:

•  Nettotillgångarnas värdeförändring under perioden
•  Intäkter - kostnader
 

Vi kommer nedan att redogöra för de komponenter som ingår i de två
vinstbegreppen.
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För att kunna mäta den värdeförändring som har skett i nettotillgångarna är
det framförallt viktigt att redogöra för vad en tillgång är samt hur värdering
av tillgångar kan ske. Som vi tidigare diskuterat under avsnitt 1.5 är den
huvudsakliga frågan vid användandet av färdigställandemetoden hur
tillgångsposten, det pågående arbetet, ska värderas i balansräkningen.

�������������	�
����������

Enligt Anthony et al (1995) är en tillgång en ekonomisk resurs som
kontrolleras av enheten och vars kostnad vid förvärvstidpunkten kan mätas
objektivt. Detta innebär att resursen endera är kontanter eller är något som
i framtiden kommer att resultera i ett kassainflöde. IASCs och FASBs
definition av en tillgång överensstämmer i stort med varandra. FASB ger
följande definition:

.4������ �
�� �
������� �	�	
�� ��������� ��������� ��������� �

����
�������������
���	��
�������������
��	������������
����������
�
������.

(Kam, 1990, sid 101)

Resursen måste innebära att företaget har en specifik rättighet till de
framtida fördelarna som den erbjuder. Rättigheterna måste även vara
positiv, dvs besitta ett värde för företaget. En rättighet som förlorat sitt
framtida värde är ingen tillgång. Rättigheterna måste vidare tillkomma en
viss individ eller visst företag, de måste kunna utesluta andra, m a o måste
företaget ha kontroll över resursen. (Hendriksen, 1977)

Kam (1990) nämner fyra kriterier som bör uppfyllas om resursen ska
bedömas som en tillgång:

1. Förlitan på lagen - har vi en laglig rätt till framtida vinster?
 

2. Användning av försiktighetsprincipen - förvänta dig förluster men inte
intäkter. Detta betyder att skulder kan redovisas tidigare, men inte
tillgångar.
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3. Bestäm transaktionens eller händelsens ekonomiska substans - om
händelsen har ekonomisk substans är den viktig nog att redovisa och
rapportera. En regel är att ett löfte inte innehåller någon ekonomisk
substans förrän någon part presterat något.

 

4. Möjlighet att mäta värdet på tillgången - kan detta inte göras utan
subjektivitet ska tillgången inte redovisas.

Det är dock inte alla resurser ett företag besitter som redovisas. Ett
exempel är humankapital, vilket utgör en stor och viktig tillgång i
företaget. Problemet ligger i hur dessa resurser ska mätas, det finns inget
objektivt sätt att göra det. (Kam, 1990)

För att pågående arbeten ska kunna utgöra en tillgång krävs att företaget
har kontroll över det och att det finns ett sätt att mäta värdet på projektet.
Kontraktet ger kontrollen som behövs i form av rättigheter, t ex rättigheten
att erhålla betalning från uppdragsgivaren när uppdragstagaren uppfyllt sitt
åtagande. Det är dock endast ett synbart bevis på att tillgången existerar,
kontraktet i sig utgör inte en tillgång. Det pågående arbetet kan värderas
utifrån de kostnader som har lagts ned under perioden.

����������	�������������	��������
	���

Avgörandet vid klassificering av en tillgång är avsikten med innehavet,
detta avgörs på balansdagen och inte vid dagen för anskaffandet.
Huvudsyftet kan antingen vara att tillgången ska innehas, brukas eller
omsättas. I svensk lagstiftning skiljer man på omsättningstillgångar och
anläggningstillgångar. ÅRL 4 kap 1§ anger att som anläggningstillgångar
betraktas tillgångar vilka är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas
i rörelsen medan omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är
anläggningstillgångar. Som vi tidigare nämnt utgör ett pågående arbete en
omsättningstillgång då syftet med innehavet är att det ska omsättas.

����������	�������������	���	�
	���

Det finns många olika metoder för värdering av en tillgång. Edwards &
Bell (1972) har utgått från att dela upp dem i in- och utvärden, där
invärdena utgörs av anskaffningskostnad (1), återanskaffningskostnad (2)
och utvärdena representeras av nuvärdet och nettoförsäljningsvärdet (3).
Detta illustreras i figuren nedan.
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Figur 4.1 Alternativa värderingsmetoder

(Källa: Egen)

En värdering till ������������ 
��� innebär att tillgången värderas till
summan av förvärv och tillverkning, dvs de uppoffringar företaget gjort för
att erhålla produkten och redovisas till det pris den införskaffats till.
(Westermark, 1996) Fördelen med denna värderingsgrund är att den
grundar sig på en verklig affärshändelse som kan verifieras. Nackdelen är
att hänsyn inte tas till prisförändringar eller penningvärden eftersom
historiskt värde används. Det är även svårt att jämföra olika tillgångar som
införskaffats vid olika tidpunkter då de kan relatera till olika
penningvärden. (Hendriksen, 1977)

Ett företag som använder sig av anskaffningsvärden kommer att visa en
vinst som representerar skillnaden mellan intäkterna av vad som faktiskt
omsatts och anskaffningskostnaderna för denna omsättning. Kvarvarande
tillgångar upptas till deras anskaffningsvärde. Sillén & Västhagen (1970)
anser dock att anskaffningskostnaden endast bör användas så länge de
kvarvarande varornas återanskaffningskostnad är lika med eller högre än
anskaffningskostnaden. Om återanskaffningskostnaden är lägre anser de att
den orealiserade förlust som uppstår bör beaktas i samma period. Sillén &
Västhagen (1970) benämner detta den statiska (traditionella) principen.
Genom denna värderingsmetod kan ledningen koncentrera sig på att
behålla det ursprungliga finansiella kapitalet i företaget.

Edwards & Bell (1972) var bland de första att förespråka användandet av
current cost, dvs ���
������������ 
���, vilket utgör en värdering som
baseras på vad tillgångarna kostar att återanskaffa på öppna marknaden.
Sillén & Västhagen (1970) å sin sida benämner värderingsmetoden den
organiska principen, en värdering enligt denna princip går ut på att behålla
kapaciteten i företaget.

Fördelen med en värdering till återanskaffningsvärden är att det fångar upp
förändringarna under perioden och leder till en matchning av
försäljningsintäkterna med det som företaget skulle behövt betala för de
sålda tillgångarna om de inköptes vid försäljningstidpunkten. Eventuella

 Företag

(1) (2) (3)
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vinster eller förluster förtaget gör pga att det håller tillgångar i lager
kommer att visas, dvs företagets holding gains and losses. En annan fördel
med metoden är att en rättvisande jämförelse av tillgångar kan ske då de
representeras av samma penningvärde. En nackdel som finns är att
återanskaffningsvärden inte finns för alla tillgångar, vilket kan leda till
subjektiva uppskattningar. En fråga som Hendriksen (1977) ställer är om
det verkligen är riktigt att vid ökade respektive fallande
återanskaffningspriser på innevarande lager redovisa detta som en
orealiserad lagervinst respektive lagerförlust.

Enligt Kam (1990) är det korrekta värdet vid värdering av tillgångar det
�
������ �����������  
���. Han menar dock att det är omöjligt att
bestämma vad det verkliga värdet är. Ekonomiskt värde är ett mycket
subjektivt koncept som innehåller bedömningar och personliga preferenser
som människor har för ett objekt jämfört med andra. Eftersom dessa skiljer
sig åt från person till person kan man inte känna till det verkliga värdet.
Därför måste andra värderingsmetoder användas som är uppskattningar av
det verkliga värdet.

Ofta används benämningen �������
� ������� 
�� för det verkliga värdet.
Detta överensstämmer även med ÅRLs definition i 4 kap 9§ om vad
verkligt värde är. Av paragrafen framgår dock att det verkliga värdet får
bestämmas till återanskaffningsvärdet om det föreligger särskilda skäl. Det
måste påpekas att nettoförsäljningsvärdet endast är en uppskattning av det
verkliga värdet, vad tillgången verkligen är värd vet man först när den
sålts. Nettoförsäljningsvärdet är det försäljningsvärde företaget skulle
erhålla om det sålde tillgången idag med avdrag för diverse
försäljningskostnader. (Westermark, 1996)

En värdering enligt �	 
����������� innebär att tillgångens värde
fastställs genom att beräkna nuvärdet av framtida inbetalningsöverskott.
Det positiva med denna metod är att den ger information om framtiden.
Kritiken som riktas mot den är att den grundas på subjektiva bedömningar
om framtida inbetalningsöverskott och diskonteringsfaktorn. Dessa är
beroende av framtida förhållanden, vilket ej kan förutsägas säkert.
(Schroeder et al, 1991)

En alternativ värderingsmodell som Parker och Harcourt (ur Kam, 1990)
diskuterar är begreppet ”Value to the business”. Metoden innebär att
tillgången ska värderas till det värde företaget skulle förlora om tillgången
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togs ifrån det. De alternativa värdena är desamma som ovan. Eftersom
tillgången redan finns hos företaget är anskaffningskostnaden ej aktuell att
använda som värderingsgrund. Kam (1990) har ställt upp ett exempel för
att tydliggöra värderingsmetoden.

Ex) nettoförsäljningsvärdet > nuvärdet > återanskaffningskostnaden

Vid ovanstående förhållande ska företaget sälja tillgången eftersom
nettoförsäljningsvärdet är högre än nuvärdet av tillgången. Eftersom
nettoförsäljningsvärdet även är högre än återanskaffningskostnaden bör
företaget återanskaffa tillgången, dvs tillgången är lönsam. Därmed blir
återanskaffningskostnaden värdet som ska användas vid
tillgångsvärderingen eftersom det är värdet som går förlorat om tillgången
togs ifrån företaget.

�	�	���7,-+�:*,1@�/++�-*�+799�7,+6.+*8�123�.1-+,/<*8

För att kunna mäta vinst genom användandet av aktivitetsprincipen, dvs
intäkter - kostnader, krävs att periodens intäkter och kostnader kan
identifieras och mätas på tillförlitligt sätt. Det är detta som den successiva
metoden handlar om, dvs fokusering på resultaträkningen och därmed
redovisning av intäkter och kostnader.

�������������	�
��������

Vid definiering av intäkter används ofta baskonceptet att det är en
flödesprocess, det handlar om skapandet av varor och tjänster i ett företag
under ett visst tidsintervall. FASB definierar intäkter som följande:

.0���	��� �
�� �����2�� �
� ����
� �������������� ��� ������� ��� ��
������� �
� ������������ ��� ���� ������������ 5�
� ������������ ��� ����6
�	
���� �� ��
���� �
��� �����
�� �
� �
��	����� ������� 
����
���
��
������ �
� ����
� ���������� ����� �������	��� ���� ������7�� �������
����
��
�����
������
������.

 (Kam, 1990, sid 237)

FASBs intäktsbegrepp innebär att en intäkt uppstår när tillgångsvärdet
ökar i företaget genom produktion eller försäljning av varor eller tjänster.
De skiljer mellan intäkter och vinster, där det förra hänger samman med
företagets pågående verksamhet och det senare är en ökning av
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nettotillgångarna. Intäkter ses som två flöden som sammanhänger med
företagets huvudsakliga operationer, det fysiska och det monetära. Det
fysiska flödet består av produktion och försäljning av varor och tjänster.
Det monetära flödet består av händelsen som gör att företagets värde ökar,
dvs betalning för varor och tjänster. (Kam, 1990) IASCs definition
överensstämmer i stort med FASBs. Skillnaden som författarna ser ligger i
att IASC använder sig av uttrycket bruttoinflöde av ekonomiska fördelar
medan FASB diskuterar produktion av varor och tjänster.(Westermark
1996)

����������	����������
	�	
�������

Två principer som ofta rekommenderas vid intäktsredovisning är
försiktighets- och realisationsprincipen. Redovisning enligt dessa principer
innebär att endast konstaterade eller realiserade intäkter fram till
balansdagen får tas upp. Företagen måste även beakta förutsebara risker
och möjliga förluster innan intäkten redovisas. (Westermark, 1996)
Hendriksen (1977) ställer sig dock kritisk till realisationsprincipen, han
anser att värdeförändringar av alla typer bör redovisas, inte endast de som
realiserats. Huvudsaken är att de kan verifieras.

Kam (1990) nämner tre kriterier för att säkerställa när en intäkt ska tas
upp:

•  värdet på tillgången kan mätas
•  transaktionen existerar
•  intjänandeprocessen har konkret avslutats.

Kan intäktens värde inte bestämmas objektivt så är det ingen intäkt. När en
extern part uttryckt sin betalningsvilja för ett givet pris för företagets
produkt, kan transaktionen betraktas som ett säkert objektivt bevis för att
en ökning av företagets värde kommer att ske. Beträffande
intjänandeprocessen anses att intäkten inte är intjänad förrän företaget har
presterat enligt avtal. Ett exempel på detta är att redovisning av en intäkt
inte kan ske med hänvisning till att ett kontrakt undertecknats om ingen
prestation ännu har skett. Allt detta innebär att i de flesta fall är
försäljningstidpunkten den som bäst möter dessa kriterier.

Kam (1990) och Hendriksen & Van Breda (1992) för även en diskussion
kring tidpunkter som är undantag från försäljningstidpunkten. Den kritiska
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händelsen som utgör ett objektivt bevis kan sägas vara det avgörande
momentet för tidpunkten. De alternativa tidpunkterna är: under
produktionen, vid slutet av produktionen och slutligen när betalning
erhållits. Beträffande de två första tidpunkterna anses objektiva bevis
föreligga för att en värdeökning har skett innan försäljningstidpunkten
medan det vid den tredje tidpunkten saknas bevis vid
försäljningstidpunkten.

När det gäller tidpunkten 	���
��
��	������� är ett pågående arbete av en
byggnad till fast pris ett bra exempel. Arbetet utförs enligt kontrakt till ett
fast pris där den kritiska händelsen således är upprättande av kontraktet i
kombination med att en viss del av uppdraget utförts. Därmed föreligger
objektiva bevis innan försäljningstidpunkten. De krav som ställs är att
uppskattningen av de totala kostnaderna och färdigställandegraden kan ske
på ett tillförlitligt sätt samt att företaget kan förvänta sig betalning. Detta
innebär att redovisning av intäkter enligt denna tidpunkt leder till
användandet av den successiva metoden. Mätbarheten kan här baseras på
kontraktet och kravet på att en transaktion existerar uppnås genom
avtalsslutet. Det tredje kriteriet, att intjänandeprocessen ska vara avslutad,
uppnås genom att företaget för en viss period fullgjort sin prestation.(Kam,
1990, Hendriksen & Van Breda, 1992)

Vid ��	���� �� �
��	�������, dvs vid färdigställandet, är det produktionen
som är den kritiska händelsen och den efterföljande försäljningen är endast
en rutinsak. Förutsättningarna för detta är att det finns ett bestämt
försäljningspris eller en stabil marknad där efterfrågan på produkten är helt
säker. Mätbarheten kan i det här fallet grundas på att det finns en
fungerande marknad där beloppet kan inkasseras. Vad gäller kriteriet att
det ska grundas på en transaktion är det mindre viktigt i och med att det
finns bestämt försäljningspris som utgör ett objektivt mått samt att
efterfrågan är helt säker. Exempel på produkter som anges är guld, silver,
jordbruksprodukter och tjänster. (Ibid)

Beträffande tidpunkten �������������kan sägas att det är betalningen i sig
som är den kritiska händelsen. Det har ej varit möjligt att vid
försäljningstidpunkten värdera den tillgången som kommer att erhållas i
utbyte eller det finns tillkommande kostnader som ej kan uppskattas. Detta
innebär att kriterierna för mätbarhet samt för intjänandeprocessens
avslutande ej är uppfyllda och därmed finns inga objektiva bevis vid
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försäljningstidpunkten. Exempel på produkter som härrör till detta fall kan
vara avbetalningsköp eller bytesaffärer där marknadsvärde saknas.

De olika tidpunkterna för intäktsredovisning samt dess kriterier
sammanfattas i nedanstående tabell.

Tidpunkt Kriterium Exempel

Under produktionen Fast pris baserat på kontrakt. Krav

på att totala kostnader och färdig-

ställandegrad kan uppskattas, kan

förvänta sig betalning

Pågående arbete, dvs

långa kontrakt

Vid färdigställande Bestämt försäljningspris finns eller

en stabil marknad

Tjänster, guld, silver,

jordbruksprodukter

Vid försäljning Finns ett bestämt pris, betalnings-

förmågan hos kunden kan skattas

samt kostnaderna för produkten är

bestämbara

Normalfallet

Vid betalning Ej möjligt att värdera erhållen

tillgång, tillkommande kostnader

finns som ej kan skattas

Bytesaffär där

marknadsvärde saknas,

avbetalningsköp

Tabell 4.1 Sammanställning av tidpunkter för intäktsredovisning

(Källa: Hendriksen & Van Breda, 1992, sid 363)

�������������	�
����������

En kostnad består av förbrukning av varor och/eller tjänster.
Förbrukningen är en ”självständig” aktivitet som ej direkt är beroende av
intäkten, syftet är dock att skapa en intäkt. Kam (1990) definierar
kostnader enligt följande:

.8�������� �
�� ���
������ ��� ���� ��	�� ��� ������� �
� ���
������ ��
������	����� �������������
� ����������
�3�9	���� ����� 
��
������ ���
����� ��� 	����� 	�� ������ �
� ��
���� ��� ���� ������� ��� ����
���

���	����
������	

������
���!.

�(Kam, 1990, sid 277)
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Det rör sig om en monetär händelse som resultat av ett företags
användande av varor och tjänster i dess operationella verksamhet.
Kostnader innebär således en uppoffring av något av värde, dvs en
minskning av företagets värde, för att skapa ytterligare värde i företaget,
dvs öka nettokapitalet. Företaget kan välja att värdera sina kostnader till
endera historiskt värde eller nuvärde. (Kam, 1990)

����������	������������
	�	
�������

Kostnadsredovisning bygger på matchningsprincipen, dvs de kostnader
som uppstår vid intäkternas förvärvande ska redovisas i samma period som
intäkterna. Det bör finnas ett orsak-verkan samband mellan intäkterna och
kostnaderna. Detta samband kan inte alltid finnas, vilket gör att
kostnadsallokering brukar användas. Vid kostnadsallokering anses att vissa
perioder har erhållit fördelar av en given tillgång och därmed bör bära sin
del av kostnaderna som uppstått för den fördelen. Detta innebär att
kostnaderna först fördelas till tidsperioder och därefter anses dessa
kostnader höra till intäkterna för samma period. (Kam, 1990)

Det finns dock kostnader som varken direkt kan hänföras till en intäkt eller
allokeras till en viss tidsperiod. Dessa kostnader redovisas direkt i
resultaträkningen. Exempel på sådana kostnader är reklamkostnader och i
vissa fall forsknings- och utvecklingskostnader. (Ibid)

Oavsett vilken redovisningsmetod som används kommer kostnaderna att
redovisas i samma period som intäkterna för projektet. Skillnaden ligger
dock i att vid användandet av den successiva metoden kommer
kostnaderna att redovisas löpande under projektets gång medan
användandet av färdigställandemetoden innebär att kostnaderna redovisas
vid projektets slut.



39

#�.���
�����
�������������


I följande kapitel� kommer vi att redogöra för de specifika regler och
normer som finns beträffande redovisningen av pågående arbeten.

#���--���	
����������
������������

RR utkom under 1998 med ett förslag till  rekommendation angående
redovisning av entreprenaduppdrag. Rekommendationen är en anpassning
till internationell praxis och är i det närmaste identisk med IAS 11,
Construction Contracts. Innebörden är att successiv vinstavräkning ska
tillämpas för alla entreprenaduppdrag oavsett om utfallet av uppdraget är
säkert eller ej. Rekommendationen föreslås träda i kraft 1 januari 1999 med
en retroaktiv verkan när successiv vinstavräkning införs för första gången,
dvs omräkning för tidigare år ska ske. (Rundfelt, 1998)

RR har definierat entreprenaduppdrag som:

”���� 	���
��� ��
� ������ ���� � 
������ ����� �
 ������ ���� ���

�
��	������ �� ���� ������� ����
� ���
�� ������� ���� ���
� �� � 
�
�����������������
� 
���
����������
���
����������������
	���
�������������������	�����������
��� ������”

(Källa: RR, 1998 sid 3 )

Som exempel anger det produktion av en bro, byggnad, tunnel etc.
Entreprenaduppdrag kan utföras till endera fast pris eller på löpande
räkning. Ett fastprisuppdrag innebär att avtal slutits om ett fast pris för hela
uppdraget eller per producerad enhet. Ofta finns klausuler intagna som
behandlar eventuella prishöjningar som kompensation för prisstegringar
och dylikt. Uppdrag på löpande räkning innebär att den ersättning
entreprenören erhåller utgörs av de utgifter som omfattas av avtalet med ett
vinsttillägg.(RR, 1998)

Kraven på redovisningen är desamma oavsett om uppdraget utförs till fast
eller löpande pris. Utgångspunkten för intäktsredovisningen ska vara de
nedlagda kostnaderna på projektet fram till bokslutsdagen. Den viktiga
skillnaden mellan de båda uppdragstyperna ligger i hur intäkterna ska
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fastställas. Vad gäller ett uppdrag som utförs på löpande räkning bestäms
intäkten vanligen genom att ett vinstpålägg tillförs de nedlagda
kostnaderna. Beträffande fastpris måste i stället en uppskattning av
färdigställandegraden göras, visar det sig att färdigställandegraden t ex är
30% innebär det att 30% av entreprenadinkomsterna ska redovisas som
intäkt. Ett sätt att beräkna färdigställandegraden är att se till de faktiskt
nedlagda kostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna som
beräknats. (RR, 1998, Rundfelt, 1998)

8��
��
������������
 är det verkliga värdet av den ersättning som
kommer att erhållas från beställaren, detta framgår normalt av avtalet.
Vissa tillägg kan göras om omfattningen på uppdraget har ändrats eller om
beställaren lämnat felaktiga förutsättningar för uppdragets genomförande.
Justeringar för detta i redovisningen får endast göras om det är sannolikt
att tillägget kommer att accepteras av beställaren samt att det kan mätas på
ett tillförlitligt sätt. 8��
��
����	������
�utgörs av dels de direkta utgifter
som är förknippade med uppdraget och dels tillägg för indirekta utgifter
under förutsättning att dessa kan hänföras till uppdraget på ett tillförlitligt
sätt. (RR, 1998)

Vad som är viktigt vid tillämpning av den successiva metoden är att de
mätningar och beräkningar av utfallet som görs sker på ett tillförlitligt sätt.
Rekommendationen uppställer ett antal villkor som samtliga ska vara
uppfyllda för att utfallet ska anses vara beräknat på tillförlitligt sätt. För
uppdrag som utförs på fastpris gäller följande: (Ibid)

•  den totala entreprenadinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt
 

•  det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för entreprenören är
förknippade med entreprenaduppdraget kommer att tillfalla denne.

 

•  såväl de totala utgifterna för att slutföra entreprenaduppdraget som
färdigställandegraden på balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

 

•  de entreprenadutgifter som hänför sig till entreprenaduppdraget kan
klart identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt så att jämförelse med
tidigare beräkningar kan göras.
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För löpande räkning gäller att följande två villkor ska vara uppfyllda:

•  det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för entreprenören är
förknippade med entreprenaduppdraget kommer att tillfalla denne.

 

•  de entreprenadutgifter som hänför sig till uppdraget, även om de inte
anges i avtalet, kan klart identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt.

Oavsett om samtliga krav beträffande tillförlitligheten ej kan uppfyllas ska
den successiva metoden alltid tillämpas. När osäkerhet beträffande
uppdraget föreligger och utfallet ej kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
anger rekommendationen att redovisningen bör ske enligt följande:

”!!!��� ���
���������� ���� ���� ������� ���� �����
�
� ��
	�������� ���
��
�����	������
� ���� ���������� �����
� ���
�
� ����������� ���
�������;����
��
����	������
�
�����������
��������
���������
����������	�������
.

(Källa: RR, 1998, sid 10)

Framkommer det att företaget inte kommer att erhålla ersättning för
samtliga utgifter för uppdraget resulterar det i att en förlust uppkommer,
vilken ska redovisas omgående.

Rekommendationen innebär att fokus har flyttats över från
balansräkningen till resultaträkningen. Den redovisning som sker i
balansräkningen består av antingen en bruttofordran eller en bruttoskuld på
beställaren av det pågående uppdraget. Posten utgörs av summan av
entreprenadutgifter och redovisade vinster med avdrag för redovisade
förluster och fakturerade belopp enligt fastställd plan. Fordran uppkommer
när summan av entreprenadutgifter och redovisade vinster med avdrag för
redovisade förluster överstiger det fakturerade beloppet. Vid omvänt
förhållande föreligger en skuld. (RR, 1998, Rundfelt, 1998)
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Byggentreprenörerna har sedan 1996 en egen branschrekommendation
”Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag” som förespråkar
användandet av successiv vinstavräkning. Denna rekommendation
överensstämmer i stor utsträckning med RRs och IASCs
rekommendationer. Den viktigaste skillnaden ligger i att
Byggentreprenörerna förordar en tillämpning av färdigställandemetoden
när det föreligger en stor osäkerhet beträffande utfallet och bedömningen
inte framstår som tillförlitlig.

#���/ -

FAR10 utgav tidigt en rekommendation, FAR 2, om varulagervärdering
som underställdes RRs rekommendation som utkom 1993. RRs rek. nr 2
undantog dock värdering av pågående arbeten, vilket innebar att på detta
område gällde FAR 2 fortfarande.

Den förändring RR ser i förhållande till FAR 2 är att FAR förespråkar
lägsta värdes princip för pågående arbete som huvudregel. Avsteg får ske
om särskilda omständigheter föreligger och det kan anses tillåtet enligt god
redovisningssed. Värderingsprincipen framgår av BFL och innebär att det
lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde ska tas upp i
redovisningen.

Användandet av lägsta värdes principen leder till att redovisning av
pågående arbete sker till färdigställandemetoden. En bedömning med stor
säkerhet måste föreligga för att ett högre värde än anskaffningsvärdet ska
få användas. Detta anser FAR är omöjligt att genomföra förrän en viss grad
av färdigställande uppnåtts. Detta skiljer sig från RRs rekommendation där
redovisning med tillämpning av successiv vinstavräkning ska ske från den
tidpunkt då uppdraget avtalats. (FAR, 1998 RR, 1998)

                                                          
10 Föreningen auktoriserade revisorer
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#���0-.

Enligt ÅRL framgår att pågående arbeten ingår som en del i varulagret. Av
4 kap 10§ framgår att ett pågående arbete får värderas till ett belopp som
överstiger anskaffningsvärdet om det finns särskilda skäl samt är förenligt
med god redovisningssed och lagens krav på rättvisande bild. ÅRL
behandlar frågan om successiv vinstavräkning utifrån det äldre synsättet
där utgångspunkten är hur balansposten pågående arbete värderas.

Detta skiljer sig från RRs ansats, där utgångspunkten är att redovisningen
fortlöpande ska ske över resultaträkningen. Trots att ÅRL inte är utformad
enligt det nyare synsättet anser RR att redovisning enligt deras
rekommendation ändå är förenlig med ÅRL, även EG-kommissionens
kontaktkommitté har gjort denna bedömning. (Rundfelt, 1998)

#�#�,.

I 24§ anvp 3 i KL11 finns de skattemässiga reglerna beträffande
redovisning av pågående arbeten. Reglerna gör en viktig skillnad mellan
om det är ett uppdrag som utförs till fast pris eller på löpande räkning.
Redovisning av ett uppdrag som utförs till ����� �
�� och för vilka
slutredovisning inte har skett gäller att utgifterna för arbetet i huvudsak ska
aktiveras som en tillgång. De får inte tas upp till lägre värde än det lägsta
av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Beträffande pågående
byggnadsarbeten ska 97% av de nedlagda utgifterna aktiveras medan
samtliga utgifter för ett pågående konsultuppdrag ska aktiveras.

Om ersättning erhållits ska det inte redovisas som en intäkt utan den ska
tas upp som en skuld till beställaren. Enligt anvisningspunkten behöver
värdet av arbeten som utförs på �������� 
 ����� inte tas upp som en
tillgång, alla utgifter för arbetet kan däremot omedelbart kostnadsföras.
Intäkter för arbetet ska redovisas i takt med att beställaren faktureras,
förutsatt att faktureringen ej sker med onormal eftersläpning.

                                                          
11 Kommunalskattelagen (1928:370)
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Gällande skatteregler är helt anpassade till färdigställande metoden. Detta
medför att företagen möter ett problem vid användandet av successiv
vinstavräkning, det leder till högre skattebetalningar. Metoden tillämpas
därför normalt endast i koncernredovisningen. På grund av dessa
skattemässiga konsekvenser har RR (1998) valt att, beträffande
rekommendationen angående entreprenaduppdrag, hänvisa till reglerna i
KL när det gäller redovisningen i den juridiska personen. Detta är möjligt
eftersom ÅRL�i 7�kapitlet 11§�tillåter användandet av olika metoder i den
juridiska personen samt i koncernen om det föreligger särskilda skäl.

#�&���������������

Alla olika ståndpunkter om hur pågående arbeten ska redovisas
sammanfattas i tabellen nedan.

Regler och
normer

Fastpris-
kontrakt

Löpande pris Säkerhet i
bedömning av
utfallet

Osäkerhet i
bedömning av
utfallet

IASC & RR Successiv Successiv Successiv Successiv
Byggentre-
prenörerna

- - Successiv Färdigställande

FAR - - Successiv efter
viss färdig-
ställandegrad
uppnåtts

Färdigställande

ÅRL - - Successiv Färdigställande
KL Färdigställande Successiv enl.

normal
fakturering

- -

Tabell 5.1 Sammanställning av lagar och rekommendationer

(Källa: Egen)
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Det system som ska fånga och sammanställa den ekonomiska
informationen om ett projekt är ekonomisystemet. För att ett projekt ska
kunna styras löpande är det viktigt alla uppgifter som behövs kan härledas
till det, dvs systemet måste vara flexibelt och välorganiserat. Detta gäller
även ur redovisningssynpunkt, oavsett vilken redovisningsmetod som
används. Vi kommer nedan att behandla ekonomisystemets uppbyggnad ur
begreppssynpunkt.

&���1�������������

Ekonomisystem har fått en allt större betydelse för företagen idag. En
global marknad och hård konkurrens kräver att företagen snabbt kan
erhålla relevant ekonomisk information för att kunna överleva.
Utvecklingen inom informationsteknologin har lett till att företagen idag
har större möjligheter att utnyttja redovisningsinformationen effektivt.

Tidigare var ekonomisystemet endast ett isolerat bokföringssystem där
datan samlades in och bearbetades, vilket innebar att det endast var till för
den externa redovisningen. Ekonomisystemet har utvecklats betydligt
under årens lopp och består idag av både planerings- och
uppföljningssystem. Detta innebär att informationen från systemen är till
nytta för betydligt fler användare. (Samuelsson 1990)

Det är svårt att dra en gräns mellan företagens ekonomisystem och andra
informationssystem, de olika systemen använder sig av varandras
information i olika stor utsträckning. Ett exempel är personalsystemet som
innehåller data om anställda. Systemet innehåller såväl ekonomisk som
icke-ekonomisk data, där den ekonomiska informationen även används av
bl a ekonomisystemet. (Ibid)

Ekonomisystemet tar emot ekonomisk indata, bearbetar och lagrar dessa
samt producerar ekonomisk information till både externa och interna
intressenter. Informationen kan indelas i två områden, den som avser
planering (ex ante) och den som avser genomförandet av den planerade
verksamheten (ex post). Företagen har vanligen två system att tillgå för
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planering, ett för budgetering och ett för kalkylering. Genomförandet av
den planerade verksamheten framgår av företagets redovisning och finns i
företagets redovisningssystem. (Johansson & Roots, 1996, Johansson &
Samuelsson, 1986) Bilden nedan visar sambandet mellan de olika
systemen.

Figur 6.1 Ekonomisystemet

(Källa: Johansson & Samuelsson, 1986 sid 15)

Den centrala delen i ekonomisystemet är redovisningssystemet eftersom
det samspelar med övriga systemdelar. Det ger underlag för såväl budget-
som kalkyluppföljning samt ger extern information enligt lagar och
föreskrifter. Det är viktigt att redovisningssystemet är flexibelt för att alla
informationsbehov ska kunna tillgodoses, i vissa fall räcker inte de
rapporter som löpande tas fram utan det krävs speciell information för t ex
planeringsunderlag. Detta benämns analyser i figur 6.1 ovan. (Johansson &
Samuelsson, 1986)

&���2�
�
���!�����������
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En modell som beskriver hur redovisningen kan organiseras i ett företag är
RP-modellen. RP står för redovisningsplan och utvecklades av Sveriges
Mekanförbund i slutet av 70-talet.

Budgeterings
-system

Budget-
uppställande

Budget-
uppföljning

Efterkalky-
lering

Analyser
Extern
rapportering

Redovisningssystemet

Förkalkylering
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Figur 6.2 Hur redovisningen kan organiseras

(Källa: Prenkert, 1998 sid 128)

Det övergripande syftet med redovisningen är att stödja interna
beslutsfattare i skilda beslutssituationer genom att erbjuda relevant
information. Ytterligare ett viktigt syfte är att förse externa intressenter
med information. För att kunna uppnå detta måste företaget bestämma vad
som ska mätas i systemet, dvs ������, vad som ska visas om objektet, dvs
����, samt �����������������. (Magnusson & Wahlgren, 1995)

Vi anser att i interna rapporter kan objekten t ex utgöra avdelningar,
projekt och produkter. I de externa rapporterna är objektet företaget som
helhet. På avdelningsnivå kan måtten bestå av exempelvis intäkter,
kostnader och resultat för perioden. Mått på projekt- och produktnivå kan
t ex vara intäkter, kostnader och tidsåtgång. Ett företag måste även ta
ställning till vad måtten ska visa. Ska t ex kostnader på avdelningsnivå visa
anskaffningsvärde eller verkligt värde? Bör måtten på produkt- och

��

��

 �

�= försystem
�= redovisningssystem
�= ekonomisystem
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projektkostnader visa standardpriser eller anskaffningsvärde? Objekten
och måtten sammanställs i en matris som visar det rapportbehov som
föreligger i företaget, detta illustreras i�figur 6.2�vänstra delen.

För att kunna hänföra data till de olika objekten krävs att en kodplan
upprättas. Denna omfattar ett gemensamt språk för hela
ekonomidatasystemet och sammanfattar kodifieringen av alla begrepp som
används. Kodplanen kan sägas bestå av två delar, dels en kontoplan som
visar olika ekonomiska transaktioner samt koder för att hänföra ekonomisk
information till de olika objekten. (Magnusson & Wahlgren, 1995)

De rapporter som systemet ska tillhandahålla framgår av rapportplanen.
Denna styr de periodiska rapporterna, dvs de standardiserade rapporterna
som behövs för såväl beslutsfattande i företaget som den externa
rapporteringen, t ex kvartals- och årsbokslut. Systemet måste även kunna
tillhandahålla tillfälliga rapporter för exempelvis speciella analyser där
data behöver sammanställas på annat sätt än i de periodiska rapporterna.
Ytterligare beslut som måste tas är var data ska kunna registreras,
bearbetas, lagras och skrivas ut. Detta sammanställs i en transaktions- och
en lagringsplan, se figur 6.2�högra delen. (Prenkert, 1998)

Figuren ovan visar informationens gång från inläsning, kontroll och
bearbetning till lagring och informationsuttag. Datan kan registreras i
företagets redovisningssystem eller försystem. Exempel på försystem är
MPS-system och personalsystem. En stor del av dataregistreringen sker i
olika försystem, för att sedan överföras i aggregerad form till
redovisningssystemet, dvs en vertikal systemlösning. Av bilden framgår
dock inte att varje försystem ofta innehar egna register och att rapporter
kan erhållas direkt här ur. (Ibid)

Genom utvecklingen på IT-området är det inte längre nödvändigt att samla
all information i ett och samma fysiska system. Utvecklingen har gått mot
nätverkslösningar där delarna kan kommunicera med varandra, dvs data
kan föras över från flera delsystem och kopplas ihop i en rapport. Detta
benämns ofta som en horisontell systemlösning. (Ibid)
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Det finns många olika krav som redovisning av pågående arbeten�ska svara
mot, kraven ställs både från internt och externt håll. Internt kan kraven
handla om att redovisningen ska stödja styrningen av projekten.�Externt
riktas kraven mot redovisningen som underlag för bl a årsredovisningar.

De interna informationskraven skiljer sig åt beroende på om den
efterfrågas på taktisk eller operativ nivå. På den operativa nivån är kraven
att snabbt få tillgång till kvantitativ, detaljrik och aktuell information om
projektet medan den taktiska nivån däremot vill ha tillgång till både
planerad och aktuell information på en relativt aggregerad nivå. (Anthony,
1988)

Ekonomisystemet ska uppfylla de informationsbehov som föreligger såväl
externt som internt på olika nivåer.�Nedanstående bild visar sambanden
mellan redovisning, interna och externa informationsbehov samt
ekonomisystemets roll i att förmedla informationen som efterfrågas för
styrning av ett projekt.

Figur 6.3 Samband mellan ekonomisystem, styrning och redovisning av ett projekt
(Källa: Egen bearbetning av Frenckner & Samuelsson, 1989 sid 15)
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Vi börjar med en allmän presentation av våra fallföretag för att sedan
fortsätta med en allmän beskrivning av hur företagen redovisar pågående
projekt. Vi går sedan över till att presentera projektet vi studerat samt hur
företagen hanterat kalkylering, löpande redovisning, styrning och
uppföljning. Avslutningsvis beskriver vi företagens ekonomisystem och
var datan fångas upp. Allt material till detta kapitel är hämtat från
intervjuer, årsredovisningar samt internt material från företagen.

4����1 �

Vi har intervjuat Ekonomen Katarina Johansson och Inköparen Bengt
Pettersson på region Mellerstas huvudkontor i Örebro samt Arbetschefen
Hans Fahlström och Entreprenadingenjören Sten Olovsson på
regionkontoret för verksamhetsområdet Bygg i Linköping.

%	�	���99@6,�08*-*,+/+71,�/;�=B8*+/:*+

Peab grundades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson i Skåne. Sedan
starten har många förändringar skett, exempel på detta är sammangåendet
med det OTC-noterade bygg- och anläggningsföretaget Hallströms &
Nisses AB 1991 samt förvärvet av aktiemajoriteten i BPA 1993.

Peab är idag det tredje största bygg- och anläggningsföretaget i Sverige
och ett av nordens största med en omsättning på 11 miljarder kronor under
1997 och antalet anställda uppgår till ca 8.000. Balansomslutningen
uppgick till ca 5,6 miljarder 1997.

Peabs organisation är uppdelad i fem geografiska regioner; Syd, Väst,
Mellersta, Öst och Nord, vilka är dotterbolag. Koncernkontoret ligger i
Förslöv i Skåne. Regionernas verksamhetsområden kan i sin tur uppdelas i
Bygg, Byggservice, Drift/Underhåll/Service, Anläggning och
Exploatering. Vi har studerat verksamhetsområdet Bygg i region Mellersta.
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Peab Mellersta AB:s verksamhetsområde är Örebro län, Västmanlands län,
Södermanlands län, Östergötlands län och Gotland. Den fakturerade
omsättningen var under 1997 1,8 miljarder kronor och antalet anställda var
1.300. Antalet projekt som utförs per år är ca 4.000 - 4.500 st	

Under 1990-talet har aktiviteten på byggmarknaden kännetecknats av en
låg efterfrågan, detta gäller speciellt bostadsmarknaden där efterfrågan på
nya bostäder har varit mycket låg. Det totala byggandet exklusive bostäder
har dock fortsatt på en stabil nivå. Byggmarknaden präglas av hård
konkurrens mellan lokala byggföretag. Peabs marknadsandel i Sverige var
under 1997 4,9%12.

%	�	��*<1;7-,7,:�/;�0?:?*,<*�/8C*+*,

Peab använder sig av successiv vinstavräkning som redovisningsmetod i
såväl den externa som den interna redovisningen. Riktlinjer för den externa
redovisningen kommer från koncernhåll, vilket gör att hela koncernen med
dess regionsbolag använder sig av metoden. Valet av redovisningsmetod
beror delvis på att årsredovisningslagen ändrats vilket möjliggjort
användandet av successiv vinstavräkning. Även
branschrekommendationen och det faktum att den successiva metoden är
internationellt tillämpad vid redovisning i entreprenadverksamheter har
påverkat valet. Orsaken till att successiv vinstavräkning används även i
den juridiska personen är följande:

.�����
� ���� ���� ��
����� ���� ���� �
�� �������!�+��� ������
� ����
������ ����
��� ���� ����
��� ����
� ��� ������ ����
!� ��� ����  ��
� ���
�����������
���
������
��������������
������ ���
����
���������.

(Ekonom, 1999)

En av fördelarna som Johansson ser med metoden är att företagets resultat
blir jämnare över åren samt att aktieägare och andra intressenter får en mer
rättvisande bild av företaget än tidigare. En nackdel som hon ser med
metoden är att de måste skatta för vinsten tidigare än vad som skulle ha
behövts vid användandet av färdigställandemetoden. Denna nackdel anses
dock försumbar i sammanhanget.

                                                          
12 Jfr marknadsandelarna för Skanska, 9,9%, NCC, 9,7% och JM 1,7%, Övirga innehar tillsammans 78,8%
av marknaden
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(Ekonom, 1999)

Varje kvartal upprättar Peab bokslut och varje månad sker rapportering
från regionerna till moderbolaget. Vid redovisningen utgår Peab från de
kostnadsprognoser som upprättas över projekten. Prognoserna, som bygger
på projektets produktionskalkyl, upprättas fyra gånger om året normalt i
november, mars, maj och augusti. För detta finns utarbetade rutiner för hur
prognosen ska upprättas och materialet finns bl a tillgängligt via deras
Intranet. Rutiner anses vara viktiga för att få prognoserna så tillförlitliga
som möjligt.

.=� 

� 
������������������ ������� �����">>?������ ����������������
�������������	����������!�+�����������
� ��������
��
�����.

(Ekonom, 1999)

Av prognosen framgår bl a förväntade kostnader och resultat samt
täckningsgrad.� Vid kvartalsbokslutet utgår man från projektets verkligt
nedlagda kostnader, dividerar denna summa med 1 minus projektets
täckningsgrad och erhåller då projektets upparbetade intäkt.13 Det är
skillnaden mellan upparbetade intäkter och verkligt nedlagda kostnader
som utgör det upparbetade resultat vilket redovisas i kvartalsbokslutet.
Redovisningen i kvartalsboksluten sker på en aggregerad nivå där alla
projekt slagits samman, det är endast internt som redovisning av enskilda
projekt sker.

Färdigställandegraden ändras i samband med prognosförändringarna. När
prognosen ändras framkommer förändrade intäkts- och kostnadsprognoser,
vilka direkt påverkar det upparbetade resultatet eftersom täckningsgraden
förändras. Om ett projekt visar förlust redovisas hela förlusten direkt i
helårs- och kvartalsrapporter även om projektet inte är färdigställt. En
högre vinst däremot innebär att prognosen ändras vilket leder till att ett
högre upparbetat resultat redovisas.

                                                          
13 Ex. Verkliga kostnader = 100, TG = 15%, Projektets upparbetade intäkt = 100/(1-0,15) = 117,6
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För att ha kontroll på intäkterna mäts internt även fakturerat resultat och
inte endast upparbetet, som ekonomen Johansson angav:

.�� ���� ���� ���� 	���
������ 
��	����� �����
� ��� ��������
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���������������
 �������	���
���������� ���
!.

(Ekonom, 1999)

För att utröna vad som ska redovisas i balansräkningen som fordran eller
skuld till kund gör Peab en jämförelse mellan färdigställandegraden och
hur mycket som fakturerats kunden. Färdigställandegraden mäts vid de
kvartalsvisa bokslutstillfällena genom att jämföra de verkliga bokförda
kostnaderna med de kalkylerade totala kostnaderna. Posten fordran på
kund uppstår i de fall Peab utfört, dvs färdigställt, mer av projektet än vad
kunden fakturerats. Detta innebär en� aktivering av de nedlagda
kostnaderna för den del som ej fakturerats. Om förhållandet är det
omvända, dvs kunden har fakturerats mer än vad som är färdigställt leder
detta till att en skuld till kund kommer att redovisas. Denna post består av
kostnaderna plus vinsttillägget för den del som ej är färdigställd men
fakturerad.

%	�	���81A*.+*+

Vi har studerat redovisningen av ett projekt som Peab Mellersta utför åt
Akademiska hus i Linköping. Allmänt kan sägas att i branschen skiljer de
mellan total- och generalentreprenad. En totalentreprenad innebär att
företaget t ex ska upprätta samtliga handlingar till projektet, dvs ritningar
och andra beslutsunderlag, medan vid en generalentreprenad erhålls dessa
handlingar färdiga från kund. I detta fall är det en generalentreprenad där
Akademiska hus tillhandahållit de färdiga handlingarna.

Projektet utförs enligt kontrakt där kontraktssumman uppgår till ca 14
Mkr14, det är en delentreprenad av nybyggnationen av Lärarhögskolan vid
Linköpings Universitet, objektet benämns K-huset. Delentreprenaden
utgörs av markarbeten och grund, vilket innebär att Peab utför allt arbete
fram till att själva husbyggandet ska starta.

                                                          
14miljonerkronor
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(Arbetschef, 1999)

Peab erhöll anbudsförfrågan i november 1998, projektet påbörjades precis
efter jul och beräknas vara färdigställt i maj 1999, dvs den beräknade
projekttiden är fem månader. I slutet av mars hade de i princip färdigställt
halva uppdraget.

%	�	���/9.59*87,:�123�9B0/,<*�8*<1;7-,7,:

Projektet startade med en anbudsförfrågan från Akademiska Hus som
innehöll färdiga handlingar, dvs ritningar, specifikationer o dyl. En
kalkylgrupp tog hand om förfrågningen och upprättade en anbudskalkyl
utifrån de handlingar som erhållits. Kalkylen upprättas i ett system som
heter MAP15, vilket innehåller många uppgifter som underlättar
kalkylarbetet. Exempel på dessa är olika sorters ”recept” som t ex anger
vilka material olika väggar består av samt m2-priset. Vidare finns det även
prisbanker med standardpriser för olika slags material.

.� ������ �������  
� �����
��� ���� ������  ���� ������ ���� � ��
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���������
���������������������.

(Arbetschef, 1999)

Kalkylatorerna måste även i vissa fall begära in offerter från leverantörer
och andra underentreprenörer om det behövs material som inte priser finns
tillgängliga för. Därefter ska alla arbetsmoment tidsättas vilket även det
görs för hand efter tidslistor som upptar vilka enhetstider som gäller för
olika arbetsmoment. När beräkningen gjorts kan den dock matas in i MAP-
systemet och skrivas ut. I samband med anbudsskedet görs även en grov
huvudtidsplan för att se om det tidsmässigt är möjligt att genomföra
projektet på den tid som kunden kräver.

                                                          
15 Mängdberäkning, Anbudskalkyl och Projektstyrning. Ett branschsystem som används av många företag
inom bygg- och anläggningsbranschen.
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Efter det att anbudet accepterats av Akademiska Hus tillsattes en
projektgrupp vars sammansättning består av två entreprenadingenjörer, en
platschef med övergripande ansvar, en platschef för markdelen, två
utsättningslag16 samt två arbetsledare. Det finns även en arbetschef på
regionskontoret som har ett övergripande ansvar för alla projekt som utförs
av kontoret.

Arbetet fortsatte sedan med att anbudskalkylen gjordes om till en
produktionskalkyl, projektgruppen är delaktiga i detta arbete. Det görs dels
pga att vissa förändringar uppstått efter att anbudet lämnats samt eftersom
anbudskalkylen inte är tillräckligt specificerad.

Arbetet med produktionskalkylen, som likställs med projektets budget, är
oerhört viktig, som arbetschefen Fahlström uttryckte det:

.)�������� 
��
	�������
������������..
(Arbetschef, 1999)

Kalkylen bryts ned i de olika materialgrupper som behövs samt mängden
som beräknas gå åt för de olika momenten. I produktionskalkylen ingår
endast de kostnader som är hänförliga till och direkt påverkbara av
arbetsplatsen, t ex material, arbetskraft, maskiner, hjälpmedel som bodar
etc, arbetsledning och eventuella underentreprenörer. De
overheadkostnader som finns i form av administrativa kostnader samt
regions- och koncernkostnader tas inte med i produktionskalkylen. I
anbudskalkylen däremot tas hänsyn till dessa samt vinstpålägg mm, genom
att ett procentuellt pålägg läggs på de beräknade arbetsplatskostnaderna.

De kostnader som produktionskalkylen innehåller kontosätts, utifrån
företagets kontoplan, för att underlätta uppföljning av projektet.
Kodplanen innehåller en mängd huvudgrupper där det finns ett konto för
varje del, t ex systemform konto 4142, armering konto 4156, betong konto
4161 osv. Denna kodplan varierar från projekt till projekt beroende på vad
som är väsentligt, ibland slår man ihop vissa konton i ett projekt som är
uppdelade i ett annat.

                                                          
16 Består av två personer som med utsättningsutrustning markerar ut vart väggar, hörn etc ska vara
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När produktionskalkylen är upprättad erhåller ekonomiavdelningen i
Örebro en objektanmälan som inregistreras manuellt i ekonomisystemet.
Denna anger vilket projekt det handlar om, vem som är ansvarig,
kalkylerade intäkter, kostnader, resultat samt täckningsgrad. I samband
med inregistreringen fastställs vilken region, avdelning och/eller
arbetschef det tillhör.

Vårt studerade projekt har projektkod 5301-055-0002, där 5:an står för
Peab Mellersta, 53 står för Region Syd, 530 betyder att det är Linköping
samt 5301 betyder arbetschef 5301 i Linköping. De tre mittersta siffrorna,
055, är ett löpnummer för arbetsplatsen, dvs K-huset. Som tidigare nämnts
är detta projekt lite av ett specialfall där bygg- och marksidan arbetar mot
samma arbetsplatskonto, dvs 5301-055, men har varsin produktionskalkyl.
För att kunna härleda vilka kostnader som hör till respektive avdelning
använder man sig av aktivitetskoder, de sista fyra siffrorna i projektkoden
utgör aktivitetskoden där 0002 anger att det är byggsidan och 0001
marksidan.

Utifrån produktionskalkylen har en tidsplan upprättats där utgångspunkten
är de styrande aktiviteterna som måste genomföras i en viss följd.
Utformningen av tidsplanen anser de också vara ett hantverk där
erfarenheten spelar en stor roll.

.4��� ����� ������ ������ �� �������� �����������  
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(Arbetschef, 1999)

Kalkylens roll poängteras i detta sammanhang, en rejäl kalkylmiss i form
av en missbedömning av tiden för ett visst arbetsmoment kan få allvarliga
följder i form av höga merkostnader. Slutligen upprättas även en resursplan
utifrån tidsplanen, denna anger hur många arbetare och maskiner som
behövs samt vid vilken tidpunkt.

När en beställning från en leverantör görs anger Peab projektkoden vilken
ska noteras på fakturan. Detta innebär att alla fakturor kan hänföras till det
aktuella projektet. När leverantörsfakturor inkommer till platskontoret
ankomstregistreras de och går därefter ut till arbetsplatsen där platschefen
konterar dem efter det materialslag den ska bokföras på. Därefter attesteras
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den av arbetschefen. Efter attest skickas fakturorna till
ekonomiavdelningen i Örebro för utbetalning. Registrering sker direkt i
redovisningssystemet, förutom lönedelen som registreras i lönekontorets
program med angivelse av arbetsplats och förs därefter över till
redovisningssystemet.

Betalningsplanen ställdes upp vid upprättandet av kontraktet och kan sägas
vara lite speciell för detta projekt. I de flesta fall avtalas att månadsvisa lyft
ska ske med X antal kronor, dvs á-conto fakturering. Vad gäller detta
projekt kan det sägas vara en form av ”verklig” fakturering. Fakturering
sker varje månad där beloppet grundar sig på á-priserna för de moment
eller delmoment som utförts under månaden. De utgår från kalkylerade
mängder och kostnader vilket innebär att har en felbedömning skett får
Peab själva stå för den kostnaden.
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(Arbetschef, 1999)

%	�	���+58,7,:�123�40086++/,<*�/;�081:,1-*8

Det viktigaste styrmedlet för projektets utveckling är tidsplanen och Peab
arbetar kontinuerligt med att följa upp den.
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(Arbetschef, 1999)

Varje vecka görs en avstämning på arbetsplatsen där platschefen och
lagbasen kontrollerar att tidsplanen hålls samt planerar verksamheten för
den kommande veckan. På detta projekt kom man efter i tidsplanen redan
från början.
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(Arbetschef, 1999)

Den ekonomiska informationen är också viktig för att löpande kunna följa
projektets utveckling. Platschefen och entreprenadingenjörerna
kontrollerar varje månad projektets saldo� så att inte relationen mellan
intäkter och kostnader är sämre än vad som är planerat. Uppföljningen sker
via ekonomilistorna som upptar alla fakturor som erhållits på projektet
fördelat på de olika kontona. Vad Peab har fakturerat kunden anses
egentligen ointressant. Upptäcker man en avvikelse mot vad som är
kalkylerat analyseras detta för att se om det finns någonting som kan
åtgärdas.
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(Arbetschef, 1999)

Beträffande avstämning gentemot kund finns det inga ekonomiska
avstämningspunkter, däremot följs fortlöpande alla förändringar upp som
exempelvis kan ha sin grund i felritningar. Akademiska hus använder sig
av ett speciellt datasystem för detta som heter Fråga/Svar. Peab anger här
vilka ändringar som måste göras samt vad det kostar och får svar om detta
godkänns.

Vid tidpunkten för upprättandet av den�prognos som ska ligga till grund
för kvartalsbokslutet måste projektets färdigställandegrad fastställas. Detta
för att härigenom kunna se hur mycket som återstår av projektet. Det ligger
på platschefens ansvar att göra denna kvalificerade bedömning, här spelar
erfarenheten en stor roll. Bedömningen sker genom att en dagsaktuell
avstämning görs utifrån både de�fysiska förhållandena, dvs hur stor del av
bygget som färdigställts, och de ekonomiska förhållandena, dvs hur stora
kostnader de haft i förhållande till de beräknade.
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(Arbetschef, 1999)
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För att få prognosen rätt är det även viktigt att man vid detta tillfälle vet
vad som är tilläggs- och ändringsarbete, dvs det är viktigt att platschefen
kontinuerligt följt upp detta och fått det bekräftat hos beställaren.
Prognosen jämförs sedan mot produktionskalkylen och hänsyn tas till de
förändringar som har skett under projektets gång genom att kalkylen
revideras. Förändringarna kan innefatta såväl ökad som minskade
kostnader som att ett konto försvinner och ett annat tillkommer inom
kodplanen.

Avstämningen som gjordes i mars för Akademiska hus visade att det
prognostiserade utfallet håller, däremot var det ganska stora variationer
inom projektet. Vissa poster hade blivit betydligt dyrare medan andra blivit
billigare. Prognosen som upprättades följer produktionskalkylen, några
eventuella förbättringar vågade de inte spekulera i eftersom det är
förhållandevis mycket kvar på projektet med vissa riskfyllda moment.

%	�	���.1,1@7-5-+*@*+

Peab använder sig av ett fristående redovisningssystem, dvs det kan inte
hämta eller dela data med övriga system inom företaget. Detta innebär att
all registrering av data måste ske manuellt i det. Uppgifterna från
kalkylsystemet, dvs MAP, måste registreras manuellt när objektanmälan
anländer. Personalavdelningen använder sig av ett systersystem där data
överförs till redovisningssystemet varje månad, likaså görs med
inventarierna. Det finns ett uppföljningssystem som innehåller
leverantörsinformation där datan kommer från redovisningssystemet.

Varje månad tas objektsrapporter fram ur redovisningssystemet som visar
allt som bokförts på respektive konto för projektet. Ekonomiavdelningen i
Örebro sköter hantering och distribuering av listorna. Prognosförändringar
genomförs i Linköping och skickas sedan till Örebro där de registreras i
redovisningssystemet.

4���5���� �

Vi har intervjuat Ekonomichefen Arne Johansson, Försäljningschefen Lars
Eklund samt Projektadministratören Elisabeth Boholm på Noss AB i
Norrköping.
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%	�	���99@6,�08*-*,+/+71,�/;�=B8*+/:*+

Noss AB grundades av Lennart Wikdahl i början av 50-talet och
tillverkningen startade i Norrköping i mitten av 50-talet. Företaget drivs än
idag som ett familjeföretag med grundaren som styrelseordförande och
sonen Björn Wikdahl som VD.

Noss tillverkar, utvecklar och marknadsför utrustning för massa- och
pappersindustrin. Det handlar om utrustning för att dela upp ett flöde i
flera flöden med olika egenskaper. Uppdelningen kan gälla såväl rening av
pappersmassa som att dela upp massan i korta och lång fibrer. De skiljer
mellan två typer av försäljningar; anläggningar och reservdelar.
Anläggningarna är unika för varje projekt, vilka utgår från kundens krav
och behov. Efter att ha studerat dessa sätts en anläggning ihop av
standardprodukterna de tillverkar, tillsammans med produkter från
underleverantörer i vissa projekt.

Noss har inga konkurrenter som täcker alla verksamhetsområden utan
konkurrenterna är mer specialiserade på olika delar. Detta gör att i vissa
segment uppgår marknadsandelen till 50% medan andelen är lägre inom
andra segment. Antal projekt varierar mellan 40-100 stycken per år.

Moderföretaget Noss BV, vilket är ett holdingföretag, har sitt säte i ´S-
Gravenhage i Holland. Noss AB har förutom tillverkningsfabriken i
Norrköping kontor i Finland, England, Tyskland och Indonesien samt
systerbolag, vilka endast verkar som marknadsbolag, i Japan, Kanada,
USA och Brasilien. I Norrköping finns utvecklingskompetensen och det är
hit marknadsbolagen vänder sig med eventuella frågor och problem.

Noss AB hade en omsättning på 172,3 Mkr under 199717 och 141
anställda. Balansomslutningen uppgick till 491,5 Mkr under 1997.
Verksamhetsområdet är hela världen, exportandelen ligger mellan 60-90%.

Branschen är mycket kunskaps- och kapitalintensiv, vilket innebär att det
tar lång tid att etablera ett nytt företag på marknaden. Det gör att de som

                                                          
17 1996 hade Noss en nettoomsättning på 213,2 Mkr, balansomslutning 518,8 Mkr
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verkar på marknaden finns och har funnits relativt länge, vilket även gäller
deras kunder. Kundsegmentet utgörs av stora pappers- och
massatillverkare. Kunderna går sällan i konkurs eller läggs ner, sker någon
förändring sker det oftast genom sammanslagningar. Risken för
kundförluster är därför ganska marginell inom branschen.

Noss anser att de projekt de utför inte kan klassas som entreprenaduppdrag
med följande motivering:
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(Ekonomichef, 1999)

%	�	��*<1;7-,7,:�/;�0?:?*,<*�/8C*+*,

Noss använder sig av färdigställandemetoden som redovisningsmetod i
såväl den interna som den externa redovisningen samt i både den juridiska
personen och på koncernnivå. Orsaken till valet av redovisningsmetod är
att projektintäkten och eventuella framtida kostnader anses vara mycket
osäkra tills dess projektet är avslutat och godkänt av kunden. Noss har i de
flesta fall ett åtagande i kontraktet som innebär� att deras installation ska
uppfylla vissa krav innan projektet anses avslutat.
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(Ekonomichef, 1999)

Detta innebär att projektet kan vara både installerat och slutbetalt av
kunden och ändå inte anses färdigställt. Osäkerheten ligger i att det kan
uppkomma såväl intäkter som kostnader innan slutbesiktningen är
godkänd. Denna osäkerhet ligger även till grund för valet att använda
färdigställandemetoden såväl internt som externt. Metodvalet har beslutats
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av styrelseordförande, VD och ekonomiansvarig tillsammans.� De har
diskuterat valet med revisorerna vilka har accepterat sättet de redovisar på.
En fördel som Noss ser med metoden är att företaget slipper redovisa vinst
innan de definitivt kan avgöra vilka intäkter och kostnader som uppstår. De
ser även en skattefördel med att använda denna metod. Nackdelarna anses
ligga i att det kan vara mycket svårt att få förståelse för resultatet. Som
ekonomichefen Johansson uttrycker det:
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(Ekonomichef, 1999)

Noss redovisar sina pågående arbeten som en lagerpost i balansräkningen
enligt årsredovisningslagens direktiv. Projekten slås samman med
produkter i arbete och redovisas under rubriken Varor under tillverkning.
Ekonomichefen Johansson angav följande skäl för att inte specificera
posten pågående arbeten för annans räkning.
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(Ekonomichef, 1999)

Internt finns dock tillgång till uppgifter om hur mycket av varor under
tillverkning som utgörs av projekt och hur mycket som utgörs av produkter
i arbete. 1997 uppgick posten varor under tillverkning till 200,9 Mkr. Av
detta är ca 184 Mkr projekt och ca 17 Mkr produkter i arbete. Betalning
från kunderna redovisas i balansräkningen som förskott från kunder och
uppgick till 304,9 Mkr under 1997.

De viktigaste frågorna� för Noss vid redovisning av pågående arbeten är
vad som ska ingå i tillgångsposten och hur det ska värderas. Beträffande
vad som ska ingå har de som princip att projektet endast ska belastas med
kostnader som uppstår från och med dagen ordern erhållits.
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(Ekonomichef, 1999)

Detta innebär att de kostnader som uppstår innan offert t ex i form av
försäljningsresor och dylikt inte belastar projektet. Noss anser vidare att
t ex fraktkostnader ej ska aktiveras eftersom de inte ökar projektets värde
men en diskussion med Skattemyndigheten ledde fram till att det ska
aktiveras då det är en orderbunden kostnad. Pågående projekt utgör en stor
del av det totala varulagret vilket innebär att värderingen av dessa är
viktig, som Johansson uttryckte det:
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(Ekonomichef, 1999)

Värderingen av de egentillverkade produkterna som ingår i ett projekt sker
enligt en mall som företaget upprättat vilken godkänts av
Skattemyndigheten. Projektets orderkalkyl ligger inte till grund för
värderingen i redovisningen. Som ekonomichefen Johansson påpekade:
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(Ekonomichef, 1999)

Internt värderas allt material, tillverkningstid etc till standardpriser.
Standardpriserna på material utgörs av listpriser som är riktpriser från
leverantörerna. Dessa används inte vid den externa värderingen, Noss är
intresserade av att värdera lagret och därmed projekten så lågt som möjligt.

För att värdera de egentillverkade produkterna som ingår i ett projekt utgår
Noss från antalet timmar som är nedlagda i verkstaden på de dessa.
Uppgifterna erhålls från MPS-systemet där all tid finns inrapporterad.
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För dessa timmar ska en timkostnad beräknas, vilket är en avancerad
process. Förenklat kan sägas att följande poster ingår i +7@.1-+,/<*,:

•  Direkta kostnader: löner inklusive sociala avgifter, tillsatsmaterial,
förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

•  Indirekta kostnader: Lön inklusive sociala avgifter för arbetare och för
de tjänstemän som arbetar inom produktionen

•  Övriga kostnader konterade på produktionsavdelningen
•  Underhållskostnader
•  Avskrivningar på maskiner för produktionen

Vissa kostnader fördelas efter normalårsproduktionstid och andra
kostnader fördelas efter verklig produktionstid. Summan av dessa utgör
den timkostnad som används vid värderingen.

Utöver timkostnaden tillkommer .1-+,/<*,� =B8� @/+*87/9*+ som ingår i
produkterna, t ex plåt och gjutgods. Detta material värderas med
utgångspunkt från listpriset men med en korrigering.
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(Ekonomichef, 1999)

Avräkningen grundar sig på inköpsavdelningens uppskattning av att
inköpen i genomsnitt har skett till 70% av listpriserna.

�B0+�4+84-+,7,:� från underleverantörer, produkter, tjänster, frakt etc, tas
upp till den kostnad de haft för anskaffandet. För ett pågående projekt
tillkommer kostnader för +A6,-+*@/,,/+7@@/8� D@A4.;/8/E��, vilket
Skattemyndigheten anser är en orderbunden kostnad som måste tas upp.

                                                          
18 Med mjukvara avses övriga tjänstemäns lön för arbete med projektet



8���
�

66

Detta är något som Noss egentligen inte vill ta med i värderingen med
följande motivering:
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(Ekonomichef, 1999)

Summan av ovanstående delposter utgör lagervärdet för projektet.

%	�	���81A*.+*+

Vi har studerat redovisningen av ett projekt som Noss utför åt Indakiat i
Perawang, Indonesien. Indakiat ingår i APP19, ett stort företag som är
noterat på New York börsen. Kontraktssumman uppgår till ca 105 Mkr.
Branschen skiljer mellan total- och delåtagande där totalåtagande innebär
att Noss har ansvaret för all utrustning, installation och arbete som behövs
för att kunden ska erhålla det flöde som efterfrågas. Detta projekt utgör ett
totalt åtagande till ett fast pris där Noss samarbetar med 7
underleverantörer, vilka samtliga är utländska bolag.

Noss erhöll en anbudsförfrågan angående detta projekt 1995 och avtalet
slöts 1997, kontraktsarbetet har tagit ca 2 år. Anläggningen är installerad
hos Indakiat och det beräknas vara klart för produktionsstart i april 1999.

Kontraktet med Indakiat innehåller en överenskommelse om att uppdraget
inte är slutfört förrän anläggningen har provkörts och slutgodkänts.�Detta
hoppas Noss kommer att ske i år, vilket i så fall skulle innebära att
resultatavräkning av projektet kommer att ske i år. Projektet har i stort gått
som planerat och inte utsatts för några förseningar som orsakats av Noss.
Starten försenades dock något pga att kunden behövde längre tid på sig att
lösa finansieringen.

                                                          
19 Asian Pulp and Paper
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På frågan hur projektet erhållits angav försäljningschefen Eklund:
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(Försäljningschef, 1999)

%	�	���/9.59*87,:

Marknadsavdelningen är de som har ansvaret gentemot kunden och
därmed de som håller i offertlämnandet. När marknadsavdelningen på
Noss erhöll förfrågan från Indakiat lämnade de över den till
systemavdelningen. De gör processberäkningarna vilket handlar om den
tekniska storleken på systemet, dvs vad som ska vara med i anbudet till
kunden vilket görs i ett flödesschema. Vid stora projekt som det här med
mycket kringutrustning görs en teknisk specifikation till
underleverantörerna för att ha som underlag till prisförfrågningar. Därefter
beräknas vilken egen utrustning som behövs.

När allt är klart sammanställs det i en kalkyl som ligger till underlag för en
offert. Offertkalkylen är så detaljerad som den kan vara, den omfattar all
utrustning och tjänster som direkt kan hänförs till projektet plus frakt mm.
Graden av specificering beror på uppgifterna som erhålls från kunden. De
direkta kostnaderna utgörs av egna och främmande produkter, de indirekta
är tjänstemannalönerna.

Noss använder sig inte av specifika projektgrupper som följer hela
projektet utan jobbar funktionsindelat.
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(Försäljningschef, 1999)

När ordern erhölls från Indakiat gick systemavdelningen igenom
beräkningarna grundligt för att se om kundens krav uppfylls. Detta innebär
ytterligare kontakter och även besök hos kunden för att kontrollera att allt
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stämmer. I det här stadiet görs nya offertförfrågningar till
underleverantörerna samt kontrakt med dessa utarbetas. Utifrån underlagen
upprättas orderkalkylen på en detaljerad nivå. Den visar kostnader och
försäljningspris på egen huvudutrustning, annan huvudutrustning och
kringutrustning; reservdelar och dylikt.

Kostnaden för att tillverka den egenutrustning som ingår i projektet erhålls
från produktionen. Den specificeras ej i den kalkyl som systemsidan
upprättar utan upptas endast till det standardpris produkten kostar att
tillverka. Systemsidan kan sägas betrakta produktionen som en leverantör
bland alla andra.

%	�	���B0/,<*�8*<1;7-,7,:

När det gäller fakturor från underleverantörer på utrustning mm som direkt
köpts in till projektet attesteras dessa av den som är ansvarig för det som
fakturan avser och konteras på Indakiats ordernummer, 697-030. 6:an visar
att det är en anläggningsorder, 97 är året ordern erhölls och 030 är ett
löpnummer.

Beträffande de egentillverkade produkterna som ingår i projektet har Noss
som enhetlig princip att all tillverkning sker mot lager och inte direkt mot
projektet. Med detta avses att all tillverkning sker utifrån en
tillverkningsorder, vilken kan finnas oavsett om de har ett projekt som
behöver den produkten eller inte. För varje tillverkningsorder redovisas
hur många timmar det tagit att slutföra den.

För att kunna härleda vilka produkter som ingår i projektet har Noss valt
att som artikelnummer ange ordernumret plus ett löpnummer.
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(Ekonomichef, 1999)

Vad gäller tjänstemannalönerna har de redovisningsmässigt inte hänförts
till projektet. De resor som genomförs försöker de fånga upp men anser att
det inte är så lätt alla gånger.
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Betalningsvillkoren som avtalats med Indakiat är 5% vid order, 10%
ytterligare enligt kontrakt samt 85% vid leverans samt letter of credit20	
Projektet är således slutbetalt men betraktas inte som färdigställt av Noss
eftersom kunden ännu inte slutgodkänt det.
När det gäller Indakiat-projektet är både kunden och underleverantörerna
utländska. Detta innebär att affärer görs i utländsk valuta och frågan som
uppstår är därmed till vilken kurs projektets fakturor ska omräknas.
Johansson anser att projektet inte ska belastas med kursförändringar utan
att det är orderdagens kurs som ska användas. Vad gäller såväl kund- som
leverantörsfakturorna värderas de till balansdagens kurs i årsbokslutet men
resultatmässigt redovisas en skillnad mellan orderkursen och
faktureringskursen som valutakursvinst eller -förlust.

%	�	���+58,7,:�123�400=B9A,7,:

Noss är ett funktionsuppdelat företag där varje avdelning har ansvar för
styrning av sin del av projektet. Systemavdelningen arbetar mycket med
tidsplaner där de tar fram dokumentation och konstruerar systemet med
kringutrustning och annan utrustning. De gör en detaljplan över hur
genomförandet ska ske och vilka ritningar etc som måste finnas.
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(Projektadministratör, 1999)

Systemavdelningen gör även en tidsuppföljning av projektet. Den
innehåller alla timmar, exempelvis detaljprojektering, kontraktsarbete,
planering, uppstart och offertarbetet, som lagts ned på projektet. Intresset
ligger i att få kontroll över arbetet som läggs ner på varje projekt för att
härigenom kunna upptäcka de förbättringsmöjligheter som finns.
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(Projektadministratör, 1999)

Även den ekonomiska uppföljningen sker funktionsindelat, vilket innebär
att det inte görs någon total ekonomisk uppföljning av projektet där
samtliga kostnader ingår. Som tidigare nämnts fördelas inte

                                                          
20 Remburs, en form av kredit speciellt avsedd för finansiering av export- och importaffärer
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tjänstemannalönerna ner på projekten. Med andra ord vet Noss egentligen
inte vad ett projektet har kostat att genomföra.
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(Ekonomichef, 1999)

Systemavdelningen arbetar med kalkyluppföljning vid projektets slut,
vilket är en ren kostnadsuppföljning. Inom avdelningen bortser man t ex
från valutakursförändringar, förseningar etc, det intressanta ligger i att hitta
förbättringspotentialer.

.<��������� ������������������������	����������!�4���������
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(Projektadministratör, 1999)

Vid stora projekt som Indakiat förändras ofta förutsättningarna, vilket
innebär att skillnaden mellan beräknade kostnader och verkligt utfall inte
alltid behöver bero på felberäkningar i kalkylen.
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(Ekonomichef, 1999)

För att förhandlingar inte skall behöva ske kring varje händelse använder
man sig av en +/- lista där alla förändringar förs in. Vid slutet av projektet
sker en förhandling över det som listan upptar. Detta förfarande använder
Noss både mot kund och mot sina underleverantörer.

%	�	%��.1,1@7-5-+*@*+

Noss arbetar med ett integrerat datasystem som innehåller ett antal
moduler, t ex en ekonomimodul och en MPS-modul. Utöver detta finns
även ett antal fristående program som hanterar data om personal och
anläggningsregistret.
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MPS är ett av de viktigaste systemen i Noss. I princip finns alla uppgifter
som behövs för t ex upprättande av kalkyler för egna produkter samt
uppgifter till varulagervärdering inlagda. Vid kalkylering av egna
produkter hämtas alla pris- och tidsuppgifter därifrån. Beträffande
varulagervärderingen av ett projekt hämtas bl a uppgifter om
förädlingstimmar och standardpriser för produkterna som ingår. Även ur
anläggningsregistret hämtas uppgifter till varulagervärderingen, dessa
innefattar avskrivningar på de maskiner som används i tillverkningen.
Fakturor från underleverantörer registreras i ekonomisystemet på
projektkoden, vilket gör att ekonomiavdelningen kan erhålla en
förteckning över dessa som behövs för varulagervärderingen.
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6� �����

I detta kapitel kommer vi att analysera den insamlade empirin som
presenterades i det föregående kapitlet. Det är resonemangen i detta kapitel
som ligger till grund för de slutsatser vi kommer fram till, vilka behandlas i
nästa kapitel.

6���)����!�
���!������������

När ett företag ska välja hur de ska redovisa pågående arbeten finns det
många parametrar som påverkar valet. Företaget måste ta ställning till vad
de vill visa med sin redovisning. Det måste dock påpekas att ett
börsnoterat företag har helt andra krav på sig och ett annat intresse av att
visa öppenhet än ett icke börsnoterat företag. De måste bl a hålla sina
nuvarande och potentiella investerare informerade för att stödja deras
beslutsfattande. De principer som anses viktiga att följa, lagar och
rekommendationer som finns inom området samt branschpraxis etc
påverkar också valet.

Som framgår av empirin använder� våra fallföretag olika metoder� för
redovisning av projekten vi studerat. När det gäller projekt där
kontraktssumman uppgår till 14 respektive 105 Mkr får valet av metod stor
påverkan på det redovisade resultatet. Vi kommer nedan analysera
orsakerna som ligger�till grund för valet av metod.

�	�	���*,�-422*--7;/�@*+1<*,

Peab utgör en stor koncern där det finns ett intresse av att kunna göra
jämförelser mellan olika nivåer inom koncernen och mellan olika projekt.
De anser även att användandet av den successiva metoden leder till att
bolaget uppvisar en mer rättvisande bild gentemot externa intressenter i
jämförelse med färdigställandemetoden. Den successiva metoden leder till
att matchning sker mellan projektets nedlagda� kostnader och den
upparbetade intäkten, därmed kan den vinst som upparbetats under
perioden visas. Genom att återkoppla till de allmänna
redovisningsprinciper som behandlades under avsnitt 4.3� ser vi en tydlig
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koppling till jämförbarhetsprincipen och matchningsprincipen, vilka vi
anser utgör en förklaring till Peabs val av metod.

Användandet av den successiva metoden leder till att matchningsprincipen
hamnar i fokus och därmed resultaträkningen. Bortser då företag som
använder den successiva metoden helt från försiktighetsprincipen vid
redovisning av projekt? Vi anser att så är inte fallet. Principen regerar
fortfarande vad gäller eventuella förluster i ett projekt. Peab anger att om
ett projekt uppvisar en eventuell förlust redovisas hela förlusten direkt i
kvartals- eller årsbokslut. Vi ser det som en form av försiktighetsåtgärd,
dvs redovisa eventuella framtida förluster innan de är konstaterade. Även
RR har i sitt förslag till rekommendation, redovisning av
entreprenaduppdrag, föreslagit detta förfarande.

Den rekommendation som finns inom branschen, framtagen av
Byggentreprenörerna, samt nationella (RR) och internationella riktlinjer
(IASC) utgör också parametrar som påverkat Peab att använda den
successiva metoden

Av RRs rekommendation framgår att den successiva metoden endast
behöver användas i koncernredovisningen. Förklaringen ligger i att
skattereglerna är anpassade till färdigställandemetoden och ett användande
av den successiva metoden leder till att beskattning av vinsten sker
tidigare. Trots detta�har Peab valt att tillämpa den successiva metoden även
i dotterbolagen. En tidigare beskattning utgör en nackdel med metoden
men Peab anser det inte vara ett skäl för att använda
färdigställandemetoden i den externa redovisningen. De� tycker att�det är
enkelt och smidigt att använda samma metod såväl internt som externt. En
tidigare beskattning ser de inte som något stort� problem eftersom det
endast är i början av projektet som en påverkan sker.

�	�	���68<7:-+699/,<*@*+1<*,

Eftersom Noss är ett privatägt företag finns ett helt annat intresse med den
externa redovisning än i Peab. Det är ett familjeföretag och har�därmed inte
samma krav på sig ifrån externa intressenter att� redovisa informationen
lika öppet som ett börsnoterat företag. Information som de� interna
beslutsfattarna behöver finns tillgänglig inom företaget och de måste ej
vända sig till årsredovisningen för att erhålla den.
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Noss har valt att använda färdigställandemetoden eftersom det anser att
osäkerhetsmomentet som finns i utförandet av ett projekt är stort. Det
exakta utfallet av projektet kan fastställas först när det är färdigställt och
slutgodkänt av kund. Fram till den tidpunkten kan oförutsedda kostnader
uppstå och Noss anser därför att projektet inte ska resultatavräknas
tidigare. Detta ligger även till grund för att företaget internt inte upprättar
några prognoser om projektets ekonomiska utfall.

Vi anser att försiktighetsprincipen utgör en viktig parameter när
redovisning sker enligt färdigställandemetoden. I Noss finns det inget
intresse av att redovisa någonting förrän fullständig säkerhet råder. Detta
följer även realisationsprincipens grunder som anger att en vinst inte ska
redovisas förrän den är realiserad. Vi anser dock att Noss till viss del har
utökat försiktighetsprincipen. Projektet kan vara installerat samt slutbetalt
av kund månader innan Noss anser det färdigställt och därmed
resultatavräknar det i redovisningen. Projektet bör uppfylla kriterierna för
resultatavräkning efter det att installation och slutbetalning skett.

Som vi ser det kan användandet av färdigställandemetoden tolkas på två
sätt. I det ena fallet kan man förlita sig på metoden för att framskjuta
beskattningen av vinsten. Detta är möjligt eftersom skattereglerna stödjer,
som vi ovan nämnt, användandet av färdigställandemetoden, Noss ser detta
som en fördel. För det andra undviker företaget att utåt redovisa
information om projektens utveckling. Detta anser Noss vara en nackdel
eftersom redovisningen ej rättvist avspeglar verksamhetens ”verkliga”
resultat under perioden, dvs en av de orsaker som Peab anger som ett skäl
för att använda den successiva metoden. Nackdelen anses dock som
försumbar eftersom det inte finns något intresse av att externa intressenter
ska kunna utläsa den typen av information i årsredovisningen.

Noss anser sig inte utföra entreprenaduppdrag med motiveringen att det
krävs mycket mjukvara och kunnande vilket innebär att ingen annan kan ta
över deras projekt. Därmed anser sig Noss inte berörda av RRs förslag till
rekommendation.
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Enligt RRs definition är ett entreprenaduppdrag följande:
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(Källa: RR, 1998, sid 3 )

Vi anser att vid en tolkning av RRs definition ska Noss projekt omfattas av
den. Ett särskilt avtal har träffats med Indakiat och det avser produktion av
ett objekt, de ska tillhandahålla en funktion till kunden. Med utgångspunkt
från detta anser vi att RRs förslag till rekommendation även är riktad till
Noss.
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Valet av metod leder till att företagen möter olika problem. Ett användande
av färdigställandemetoden leder till att fokusering sker på balansräkningen
eftersom det handlar om att på bokslutsdagen� värdera projektet på
tillförlitligt sätt. Ett pågående arbete ingår som en del av varulagret och det
handlar därmed om lagervärdering.� Inom detta område finns lagar och
rekommendationer som påverkar värderingen.

Den successiva metoden sätter resultaträkningen i fokus, metoden innebär
att redovisning ska ske av upparbetade intäkter och nedlagda kostnader
under perioden. Lagar och rekommendationer ställer främst krav på
tillförlitligheten i redovisningen. Vi kommer i det följande att analysera
våra fallföretags sätt att möta kraven som ställs.

�	�	���68<7:-+699/,<*@*+1<*,

Noss redovisar inte vinst förrän de anser den vara helt säker, dvs först vid
kundens slutgodkännande, vilket innebär att de kostnader som lagts ned på
projektet under perioden ska�aktiveras. Problematiken ligger här i vad som
ska ingå i projektet, dvs vilka kostnader ska aktiveras,�samt hur dessa ska
värderas.
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Teorierna som finns kring tillgångar ställer, som vi visade i avsnitt 4.4.1,
upp krav för att en tillgång ska få redovisas.�Kraven är i huvudsak att
företaget ska ha kontroll över resursen, dvs de ekonomiska fördelarna ska
tillfalla företaget, och att värdet kan mätas objektivt. Vi anser att ett projekt
möter kraven dels via kontraktet som utgör ett bevis på att kontrollen av
rättigheterna tillkommer företaget. Dessutom ger kostnaderna i projektet
ett objektivt�sätt att värdera tillgången.

Beträffande ����� ��������
� ���� ���� �����
�� anser Noss att projektet
endast ska belastas med de kostnader som uppstår från och med dagen när
ordern erhölls. Detta innebär att kostnader som uppstår innan projektet
erhålls men som egentligen är förknippade med det, t ex resekostnader till
kund, inte aktiveras. Noss anser även att mjukvarukostnader, dvs
tjänstemannakostnader utanför produktionen, exempelvis lön för
tjänstemän som befinner sig hos kund för att kontrollera att installation och
dylikt fungerar, ska kostnadsföras direkt. Nedanstående citat är
motiveringen till detta:

”�
��� ��� ������� 
� 	���� ������	��
	������� ��
� ������  
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(Ekonomichef, 1999)

Skattemyndigheten hade en annan åsikt i detta fall och därmed har en
överenskommelse mellan dem och Noss gjorts där mjukvarukostnaderna
ska ingå i värderingen.

Vi anser att Noss har en poäng i sitt resonemang beträffande att kostnader
som uppstått innan order erhålls ej ska aktiveras. Med utgångspunkt från
teoriernas diskussion kring kontroll bör inte kostnader före order aktiveras
eftersom det inte är säkert att projektet kommer att erhållas, dvs att
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. En tillgång måste även
utgöra ett positivt värde för företaget, en kostnad som uppstår och
aktiveras innan ordern erhålls utgör inget positivt värde om affären inte
blir av. Däremot anser vi att alla kostnader som uppstår efter det att ordern
erhållits och tillför projektet ett värde bör aktiveras.
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När det konstaterats att tillgången existerar måste den  
��
�� på något
sätt. Som vi angav i avsnitt 4.4.1 finns det ett flertal värderingsteorier som
kan användas för detta ändamål, bl a anskaffningsvärde och
återanskaffningsvärde.

Noss är intresserade av att värdera lagret och därmed projektet så lågt som
möjligt vilket leder, som vi ser det,� till�att skattereglerna hamnar i fokus.
KL anger ”golvet” för värderingen, dvs det lägsta möjliga värdet, och ÅRL
”taket”, dvs det högsta möjliga värdet. KL anger att tillgången får inte tas
upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet.

Värdering av ett projekt i Noss kan sägas innefatta tre huvudkomponenter,
de egentillverkade produkterna som ingår i projektet ska värderas samt de
köpta produkterna och tjänsterna från underleverantörerna ska åsättas ett
värde. Slutligen ska även värdet på� de tjänstemannatimmar som ligger
utanför produktionen beräknas.

Beträffande de ���������
������
��	���
�� har Noss ett speciellt sätt att
värdera dessa. Utgångspunkten är en beräknad timkostnad för alla
produkter som ingår i projektet till detta läggs kostnaden för material.

Den beräknade timkostnaden innefattar alla kostnader som produktionen
har för att tillverka produkten exklusive materialkostnaden. Vi anser att
timkostnaden kan sägas vara ett standardpris som grundar sig på
anskaffningsvärdena för de olika parametrarna som ingår. Vid
fastställandet av timkostnaden använder Noss de kostnader som
produktionen haft under året	

Internt värderas materialet som ingår i�de egentillverkade produkterna till
standardpriser, vilka bygger på leverantörernas listpriser. Dessa justeras
inför den externa redovisningen till ett värde som vi anser kan likställas
med anskaffningsvärdet. Vi grundar denna åsikt på det faktum att listpriset
justeras ned med ett genomsnittligt belopp som anger hur mycket billigare
inköpen gjorts i förhållande till listpriset.

)����	�
	������������� ����
� från underleverantörer värderas alltid till det
pris som de införskaffats till, dvs anskaffningsvärdet.
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Beträffande ��	��
	���������, dvs timkostnaden för tjänstemän utanför
produktionen, är det en uppskattad kostnad som utgör en form av
standardvärde. Den har framtagits i överenskommelse med
skattemyndigheten och grundar sig inte på någon ”verklig” kostnad som
företaget känts vid.

Frågan som kan ställas här är vilket värde som kostnaderna ska upptas till
för att ge en 
 ��������� 
��
��� av ett projekt som sträcker sig över flera
redovisningsperioder. Anskaffningsvärdets fördel är att det visar en verklig
affärshändelse som kan verifieras, dvs ett objektivt bevis. Det tar dock inte
hänsyn till prisflukturationer eller penningvärden vilket kan innebära att
värdering enligt denna metod kan vara missvisande. Ett projekt som utförs
under flera år kommer att innehålla komponenter som införskaffats efter
hand under åren. Om t ex priserna på dessa komponenter stigit rejält under
året kommer värderingen att vara missvisande eftersom företaget inte visar
projektets ”verkliga” värde.

Ett användande av verkligt värde skulle fånga upp periodens förändringar
och därmed mer rättvisande visa projektets värde vid denna tidpunkt. Vad
gäller kundspecifika projekt är de unika och det kan�därmed vara svårt att
finna ett objektivt nettoförsäljningsvärde på marknaden. Därför anser vi att
de ingående delarna i projektet bör värderas till återanskaffningsvärdet,
som utgör ett mått på verkligt värde. Genom att använda
återanskaffningsvärdet skulle inte jämförbarheten mellan olika projekt
påverkas eftersom de värderas enligt samma penningvärde och prisnivåer.

Problemet som vi ser med att använda denna värderingsmetod ligger i att
det är nästan omöjligt att finna återanskaffningsvärdet på varje komponent
som ingår i ett stort projekt. För Noss är det en stor mängd som ingår och
arbetet med att omvärdera alla dessa till återanskaffningsvärdet skulle nog
ge en ojämn balans mellan kostnad och nytta.� En värdering enligt
återanskaffningsvärde kan även innebära att vissa subjektiva
uppskattningar måste göras i de fall prisuppgifter inte kan erhållas.

Noss arbetar till stor del med utländska leverantörer vilket innebär att
mycket av den inköpta utrustningen anskaffas till främmande valuta. Det
har valt att använda orderdagens kurs och inte redovisa kursförändringar
på projektet. En konsekvens av detta är att en stor kursförändring inte
avspeglas i projektets värde. Här uppstår åter igen frågan om vilka
kostnader företaget vill att ett projekt ska belastas med.
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Vi anser att det optimala värdet för att värdera långa projekt vore att
använda återanskaffningsvärdet eftersom det ger en rättvis bild av
projektets ”verkliga” värde. Detta under förutsättning det finns tillgång till
prisuppgifter för samtliga ingående komponenter.�Vi inser dock att detta är
en process som är dyrbar för ett företag med pågående arbeten, antalet
ingående komponenter kan var ofantligt många,�och därmed inte praktiskt
lämplig ur kostnadssynpunkt.

�	�	���*,�-422*--7;/�@*+1<*,

Användandet av den successiva metoden innebär att intäkter redovisas
innan uppdraget är färdigställt. Som vi visade i avsnitt 4.4.2 finns ett antal
krav som ska uppfyllas för att en intäkt ska få redovisas. Dessa är att värdet
objektivt kan mätas, transaktionen existerar och intjänandeprocessen har
avslutats.

I Peab�kan värdet mätas genom att man ser till de under perioden nedlagda
kostnaderna vilket utgör ett objektivt sätt att mäta värdet i vår mening.
Kravet på en transaktion uppfylls genom det kontrakt som ingåtts med
Akademiska Hus. Eftersom en viss del av kontraktet genomförts har
intjänandeprocessen för den delen avslutats och kan därmed redovisas.

Peab redovisar kostnaderna i den period de uppstår och värdering sker till
anskaffningsvärde. Användandet av anskaffningsvärde anser vi vara
korrekt eftersom redovisning sker direkt, någon omvärdering behöver
därmed inte ske ty det är de verkliga kostnaderna som företaget känts vid.

Peab tar fram projektets intäkter genom att dividera de kostnader som
under perioden lagts ned på projektet med 1 - beräknat TG för projektet.
Den upparbetade intäkten matchas således mot de verkliga kostnaderna
som lagts ned under perioden. Vi anser att detta överensstämmer med
matchningsprincipen som grundar sig på ett orsak-verkan samband mellan
kostnader och intäkter. Peab utgår från de nedlagda kostnaderna under
perioden och bestämmer den upparbetade intäkten utifrån dessa.

Risken med redovisning enligt metoden ligger i att om �
������
�� ej är
������
������� medför det att det redovisade resultatet blir felaktigt. Det
måste därmed läggas mycket arbete på att få prognosen så tillförlitlig som
möjligt för att�den upparbetade intäkten och därmed resultatet ska kunna
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beräknas säkert. Vi anser att en framtida händelse aldrig kan bedömas till
100% säkerhet vilket medför att viss grad av subjektivitet alltid
förekommer. Informationen som lämnas till externa intressenter kan trots
detta vara relevant och tillförlitlig till en viss grad under förutsättning att
prognoserna inte är helt felaktiga.

RRs förslag till rekommendation innehåller, som vi tidigare nämnt i avsnit
5.1, fyra villkor som alla måste vara uppfyllda för att utfallet ska anses
vara beräknat på tillförlitligt sätt.

•  Den totala entreprenadinkomsten ska kunna mätas på tillförlitligt sätt.
•  Det är sannolikt att uppdraget kommer att slutföras och betalas
•  Både de totala utgifterna för att färdigställa entreprenaduppdraget och

färdigställandegraden ska på balansdagen kunna mätas på ett tillförlitligt
sätt.

•  Entreprenadutgifterna ska klart kunna identifieras och mätas tillförlitligt.

Beträffande det första villkoret anser vi att kontraktet innehållande det pris
som parterna kommit överens om är ett tillförlitligt bevis på den totala
entreprenadinkomsten. Det uppkommer givetvis förändringar under
projektets gång när det gäller stora byggen vilket förändrar det
ursprungliga läget. Peab följer upp detta genom platschefen som
kontinuerligt ska följa upp tilläggs- och ändringsarbeten och få det
bekräftat hos kunden. I det studerade projektet finns systemet Fråga/Svar
som ett hjälpmedel. Under förutsättning att platschefen kontinuerligt följer
upp förändringarna och vet vad kunden ska betala extra för anser vi�att den
totala entreprenadinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Vad gäller kravet på att det är sannolikt att projektet kommer att slutföras
löper� projektet enligt överenskommelse och det har inte framgått att det
finns några risker i att Akademiska Hus inte kommer att uppfylla sin del av
avtalet.

I Peab läggs mycket arbete ned på att ta fram projektets produktionskalkyl
vilken även likställs med projektets budget. Den innehåller den beräknade
totalkostnaden för att utföra projektet.�Varje kvartal upprättas prognoser
som jämförs med kalkylen, därigenom anser vi att Peab får en
avstämningspunkt för kalkylens tillförlitlighet.�De förändringar som har
skett under perioden tas hänsyn till genom att kalkylen revideras.
Processen med att kontinuerligt stämma av och revidera kalkylen anser vi
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uppfyller kravet på att de totala kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt
sätt.
Färdigställandegraden mäter Peab genom att ta hänsyn till både
ekonomiska och fysiska förhållanden. Vi är av den åsikten att detta ökar
tillförlitligheten i mätningen. Om företaget enbart skulle se till ekonomiska
förhållanden kan uppskattningen bli helt missvisande, mer material kan ha
utnyttjats än vad som beräknats vilket leder till högre kostnader. Följden
blir att företaget redovisar ett för högt upparbetat resultat.

Beträffande den fjärde punkten, att utgifterna klart ska kunna mätas och
identifieras, anser vi att Peab genom användandet av projektkoder
uppfyller detta krav. Även det faktum att leverantörerna ska ange
projektkoden på  fakturorna är ytterligare bevis som stärker identifieringen.

Något som vi anser stärker tillförlitligheten i de prognoser som upprättas är
de utarbetade rutiner som finns i Peab. De gör att subjektiviteten kan
minskas i möjligaste mån eftersom det finns uppställda riktlinjer som alla
måste ta hänsyn till vid bedömningen. Något de själva påpekar och som vi
även anser har stor betydelse är erfarenheten som finns inom företaget.
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Tidpunkten för när intäkt ska redovisas skiljer sig åt beroende på vilken
metod, dvs successiv eller färdigställande, som används. Som vi visade i
avsnitt 4.4.2 utgör försäljningstidpunkten den normala kritiska punkten när
intäkten ska redovisas, men vissa undantag finns.

Ett användande av den successiva metoden innebär att tidpunkten för
intäktsredovisning blir den som benämns ”under produktionen”. Vi anser
att för Peab utgör upprättandet av kontraktet den kritiska händelsen vilket
är det objektiva beviset för att en intäkt kommer att erhållas i framtiden.
För att en intäkt ska få redovisas krävs även att företaget för en viss period
presterat något. Detta överensstämmer med Peabs hantering av intäkterna,
den intäkt som redovisas är den som upparbetats under perioden.

Den naturliga tidpunkten som vi ser vid ett användande av
färdigställandemetoden är att intäkten redovisas vid slutet av produktionen,
dvs när projektet är färdigställt och därmed möjligt att leverera till kund.
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Därmed anser vi att försäljningstidpunkten används. Här är leveransen av
objektet den kritiska händelsen. Beträffande Noss har de en klausul i
kontraktet som innebär att uppdraget inte är utfört förrän anläggningen
provkörts och slutgodkänts av kunden, både installation och betalning kan
ha skett innan denna tidpunkt. Detta gör att Noss går ett steg längre än
både leveranstidpunkt och betalning.

Kriterierna för intäktsredovisning anger att intjänandeprocessen för en
intäkt måste konkret ha avslutats, vilket i Noss fall inte skett förrän
slutgodkännandet. Med utgångspunkt från teoriernas krav på att det ska
finnas objektiva bevis för att en värdeökning skett anser vi att det inte är
kundens slutgodkännande som är det avgörande för när intäkter ska
redovisas. Kontraktet utgör ett objektivt bevis för projektets värde och
prestationen, intjänandeprocessen, har fullgjorts när projektet är
färdigställt, dvs installerat och klart för användande.
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En skillnad som vi ser mellan företagen är att Peab jobbar i projektgrupp
medan Noss arbetar funktionsindelat. Detta innebär att i Noss arbetar varje
avdelning med sin del vad gäller planering, utförande och uppföljning, det
görs ingen ekonomisk uppföljning av projektet som helhet.

I Peab däremot arbetar projektgruppen med samtliga delar och arbetar
därigenom med projektet som helhet. Utifrån det vi har sett anser vi att i
Peab är det framförallt den operativa styrningen som ligger i fokus.
Projektgruppen är deltagare i såväl planeringsskedet som i den löpande
uppföljningen där detaljerade planer utgör viktiga hjälpmedel.

Eftersom Noss arbetar funktionsindelat styr varje avdelning sin del av
projektet. Vi anser det därmed vara svårt att dela upp styrningen på en
taktisk och en operativ nivå inom en avdelning, gränsen dem emellan är
relativt flytande.

Vi ser en tydlig koppling i båda företagen till de tre parametrar, som
behandlades i avsnitt 3.1,� vilka är viktiga för projektstyrningen; dvs tid,
omfattning och kostnad. Båda företagen framhåller hur viktigt det är att
ligga i fas med tidsplanen eftersom de har ett slutdatum fastställt i
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kontraktet. Tidsplanen är det styrmedel som utgör det viktigaste
hjälpmedlet under projektets utförande. Noss arbetar även med
tidsuppföljningar efter projektets färdigställande, intresset ligger i att lära
inför framtiden, effektivisera arbetet och hitta förbättringspotentialer.

Som ett exempel på uppföljning av projektets omfattning ser vi de system
som används gentemot kunden för de förändringar som sker under
projektets gång. I Peab använder Akademiska hus systemet fråga/svar där
förändringar följs upp och Noss använder en plus/minus lista som sedan
gås igenom med kunden.

Beträffande den tredje parametern, kostnad, ser vi en skillnad mellan
företagen. I Peab sker en löpande uppföljning av projektets
produktionskalkyl, som likställs med dess budget, medan i Noss ligger
tyngdpunkten vid slutet av projektet där en efterkalkyl upprättas.

Skillnaden anser vi kan ha sin förklaring i att i Peabs fall krävs det att
produktionskalkylen kontinuerligt följs upp och redigeras för att stämma
överens med verkliga förhållanden. Det är viktigt eftersom den ligger till
grund för de prognoser som redovisningen sker utifrån. Vi ser således en
koppling mellan styrningsparametern kostnad och den redovisningsmetod
som Peab tillämpar. I Noss finns inte denna koppling, dvs hur projektet
redovisas avspeglar sig inte i deras sätt att styra det.
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Vi anser det intressant att analysera vilken roll kalkylen innehar för de
båda  projekten vi studerat och vad orsaken kan vara till de skillnader som
finns. I både Noss och Peab ser vi en tydlig koppling till det vi behandlade
i avsnitt 3.2, dvs att kalkylen ligger till grund för prissättning och
kostnadsuppföljning. I skedet för anbudsförfarandet läggs resurser ner på
att upprätta en kalkyl som omfattar det som ingår i projektet eftersom den
ska ligga till grund för prissättningen.

När ordern erhållits omarbetas anbudskalkylen till en order- respektive
produktionskalkyl, vilka är på en detaljerad nivå och ligger till grund för
den kostnadsuppföljning som sker löpande respektive vid projektets slut.
Att orderkalkylen är detaljerad anser vi vara viktigt för att
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kostnadsuppföljningen ska vara effektiv. Vid upprättande av kalkylen
använder sig båda företagen av uppgifter från MPS respektive MAP,
utöver systemen ser vi också att erfarenheten har en stor betydelse.

I Noss fall kan vi inte se någon ytterligare koppling till kalkylen än de som
nämnts ovan. Som vi ser det skulle kalkylen även kunna utgöra ett
hjälpmedel när projekt ska värderas i årsredovisningen eftersom den utgör
en sammanställning över alla de komponenter, material, tid etc som
projektet innefattar men projektets orderkalkyl har inget med värderingen
att göra.

I Peab innehar kalkylen en betydligt större roll än i Noss. Förutom att den
utgör underlag för prissättning och kostnadskontroll ser vi en tydlig
koppling till redovisningen av projektet. I Peab kontosätts
produktionskalkylen, dvs det finns en tydlig koppling mellan kalkylens
olika poster och redovisningen av dessa för projektet. Detta anser vi är ett
bra sätt för att underlätta den löpande kostnadsuppföljningen.

Vidare är det projektets produktionskalkyl som ligger till grund för de
prognoser som upprättas över projektet och det är utifrån dessa som
redovisning av projektets upparbetade resultat sker. Kalkylen utgör även
underlaget för den fakturering som sker till Akademiska Hus genom att
faktureringen av utförda moment utgår från kalkylerade mängder och
priser.

Vi anser att förklaringen till att kalkylen innehar en betydligt större roll i
Peab än i Noss kan grunda sig på att successiv vinstavräkning kräver detta.
Den information som redovisas om hur långt företaget kommit i projektet
utgår från jämförelsen mellan nedlagda kostnader och totala kalkylerade
kostnader. För att informationen som redovisas ska vara tillförlitlig och
rättvisande krävs därmed att kalkylförutsättningarna är väl underbyggda.

För att redovisa enligt färdigställandemetoden måste information finnas
om projektets verkliga nedlagda kostnader. Därmed ställs inga krav på
kalkylen från redovisningshåll eftersom redovisningen inte bygger på
några prognoser.
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Ekonomisystemet har till uppgift att fånga upp alla ekonomiska data och
tillgodose de informationsbehov och krav som finns från såväl internt som
externt håll.

I Peab måste alla kostnader och intäkter härledas till projektet för att en
jämförelse ska kunna genomföras mellan� verkliga och kalkylerade och
utifrån detta beräkna projektets utfall på ett tillförlitligt sätt. Systemet
måste även tillhandahålla den information som behövs för den löpande
styrningen av projekten. Klarar inte systemet av detta anser vi att det skulle
vara omöjligt att redovisa enligt den successiva metoden.

I Noss fall måste alla kostnader kunna härledas till projektet eftersom de
ska aktiveras vid bokslutet. Vid normal lagervärdering kan en fysisk
inventering av lagret göras. När det gäller projekt som Noss utför befinner
sig de ingående delarna efter en viss tid hos kunden, t ex i Indonesien,
även om det anses ingå i lagret i Norrköping. Detta gör en fysisk
inventering svårgenomförbar eller åtminstone dyrbar. Därför är det viktigt
att systemet kan härleda kostnaderna till projektet. Systemet måste även
kunna tillhandahålla antalet timmar som nedlagts på produktionen av de
egentillverkade produkterna som ingår i projektet eftersom dessa utgör en
viktig parameter vid värderingen.

I avsnitt 6.2 behandlas hur redovisningen kan organiseras i ett företag. I de
båda studerade företagen utgör projektet ett viktigt objekt och påverkar
därmed ekonomisystemets utformning. Som vi ovan angav ställer båda
redovisningsmetoderna krav på att framförallt kostnader ska kunna erhållas
på projektnivå. Genom att projektkoder används i den löpande
redovisningen kan ekonomisystemet tillhandahålla information på
projektnivå.

Vi ser en skillnad beträffande bearbetning och lagring av data i de båda
företagen. I Noss arbetar man med ett integrerat ekonomisystem där ett
försystem till redovisningssystemet innehar stor vikt. Det är MPS-systemet
som har den information, t ex förädlingstimmar och standardkostnader,
som behövs när de egentillverkade produkterna som ingår i projektet ska
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värderas. Uppgifterna om köpt utrustning och tjänster från
underleverantörer lagras i redovisningssystemet.

Peab arbetar med ett fristående redovisningssystem som har stor betydelse
för tillhandahållandet av de uppgifter som behövs för kvartals- och
årsboksluten. Det ger även information som behövs för den löpande
styrningen av projekten. MAP-systemet har stor betydelse vid
kalkyleringsarbetet men ingen information hämtas därur för redovisningen
av projekten.
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Med följande kapitel vill vi knyta samman uppsatsen till en helhet genom
att förmedla våra slutsatser kring de inledande frågeställningarna.
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Hur ett företag redovisar pågående arbete får stor betydelse för det
redovisade resultatet. Det finns två metoder som kan användas, den
successiva och färdigställandemetoden. Med utgångspunkt från begreppet
rättvisande bild anser vi att en redovisning enligt den successiva metoden
bäst uppfyller detta eftersom den visar vad som skett under perioden. Att
redovisningen bygger på prognoser leder till att en viss grad av
subjektivitet ingår men trots detta anser vi att den ger relevant information
där graden av tillförlitlighet varierar beroende på företagets rutiner etc. Ett
företag med väl utvecklade rutiner för hur prognoserna ska utföras kommer
inte att visa olika resultat beroende på vem som utför
prognostiseringsarbetet.

Vid färdigställandemetoden anses resultaten vara tillförlitliga eftersom de
redovisas opartiskt och inte innehåller några subjektiva bedömningar då
det finns objektiva bevis om att vinst verkligen uppstått vid redovisningen.
Vi anser dock att informationens relevans vid användandet av
färdigställandemetoden kan vara ganska låg, resultatet som redovisas har
ofta upparbetats under flera år och redovisas därmed för sent.

Vilken metod som ett företag väljer att arbeta med påverkas, som vi visade
i analysen, av flera olika parametrar. Framförallt har de lagar och
rekommendationer som finns inom området stor betydelse men det handlar
även om vad företaget vill visa med sin redovisning. Eftersom
rekommendationerna och skattelagarna inte överensstämmer finns här en
valmöjlighet för företaget. Endera väljs alternativet att visa relevant
information genom att använda den successiva metoden eller så utnyttjas
möjligheten att beskatta vinsten först vid färdigställandet.
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När det gäller vad företag vill visa med sin redovisning ser vi en skillnad
mellan ett börsnoterat och ett icke börsnoterat företag. När det gäller
företag som Noss vilka ej är börsnoterade har inte de samma krav på sig
utan här beror valet mycket på vilken information företaget vill visa.

Vi kan också se en tydlig koppling till de allmänna principer som finns
inom redovisningsområdet när det gäller redovisning av ett pågående
arbete. Noss anser att försiktighetsprincipen är den princip som
redovisningen ska grundas på och därmed tillämpar de
färdigställandemetoden. Anser däremot företaget att redovisning ska ske
utifrån matchningsprincipen kommer en tillämpning av den successiva
metoden att ske)�vilket är fallet i Peab.
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Våra slutsatser är att den interna redovisningen har en stor betydelse för
företag med pågående arbeten. Vid en tillämpning av successiv
vinstavräkning i den externa redovisningen som Peab gör�kommer intäkts-
och vinstredovisning att utgå från de interna prognoserna som upprättas för
projektet. En extern redovisning enligt successiv metod kräver således att
företag internt tillämpar metoden.

Detta leder till att företag som externt redovisar enligt successiv
vinstavräkning kommer att använda samma metod både internt och externt.
Däremot kan skillnader föreligga vad gäller värderingsmetoder. I vårt fall
har vi inte kunnat urskilja några skillnader beträffande denna fråga,
företaget som tillämpade den successiva metoden använde samma
värderingsmetod internt och externt. Den skillnad som vi ser är att internt
sker redovisningen på projektnivå medan den externa endast visar ett
aggregerat resultat.

I Noss som använder sig av färdigställandemetoden har vi sett en skillnad
mellan värderingen i den interna och den externa redovisningen. Internt
värderas de egentillverkade produkterna till standardpris medan vid den
externa värderingen används anskaffningsvärde. Detta anser vi har att göra
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med att det är ett tillverkande företag som vi studerat, dessa måste ha ett
sätt att prissätta sina egentillverkade produkter.
Sammanfattningsvis kan sägas att kopplingen till den interna
redovisningen är mycket stark i företag som tillämpar den successiva
metoden i externredovisningen. Vi anser därmed att dessa inte kan skiljas
åt eftersom den externa redovisningen bygger på den interna. Däremot
anser vi att Noss bör skilja den interna och externa redovisningen åt
eftersom färdigställandemetoden används i den externa redovisningen.
Internt bör den successiva metoden tillämpas för att möjliggöra styrning av
projektet ur ekonomisk synvinkel.
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När företag som Peab använder successiv vinstavräkning har kalkylen en
stor betydelse. Den ligger till grund för den löpande styrningen av
projektet och de prognoser som upprättas. En felaktig kalkyl skulle leda till
att redovisningen av projektet blir missvisande. Vi anser det därmed viktigt
att de uppgifter som används vid kalkyleringen överensstämmer med de
kostnader företaget kommer att kännas vid, här har kalkylsystemet och
erfarenheten i företaget en viktig roll.

För Noss som använder� färdigställandemetoden har kalkylen mindre
betydelse för redovisningen eftersom projektets verkliga kostnader
kommer att aktiveras som en tillgång under dess löptid. Som vi ovan
nämnde anser vi att det allmänt bör gälla att ett företag som tillämpar
färdigställandemetoden externt använder sig av successiv vinstavräkning i
den interna redovisningen. Om så är fallet kommer kalkylen ha en stor
betydelse för den interna redovisningen jämfört med den externa.

Vi har sett att ekonomisystemen har en stor roll i företag med pågående
arbeten, oavsett vilken redovisningsmetod som används. Systemet måste
vara flexibelt och kunna tillhandahålla den information som behövs för att
redovisningen ska kunna uppfylla kravet på tillförlitlighet. Ett användande
av successiv vinstavräkning vid den externa redovisningen ställer krav på
att företaget tillförlitligt kan identifiera och härleda de kostnader och
intäkter som tillhör projektet eftersom dessa ligger till grund för
vinstredovisningen. I företag som använder färdigställandemetoden ska
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ekonomisystemet tillhandahålla uppgifter för att värdering av projektet ska
kunna ske.

Sammanfattningsvis vill vi återknyta till vårt syfte där vi anger att vi vill
erhålla en helhetsbild av pågående arbeten. Vi ser tydliga samband mellan
de ingående delarna vi studerat vid ett användande av den successiva
metoden. Valet av metod påverkar styrningen av projektet, kostnaderna
måste löpande följas upp och jämföras mot kalkylen för att upparbetat
resultat ska kunna erhållas. Detta ligger till grund för det resultat som
redovisas, kalkylen och uppföljningen är därmed viktig för att
redovisningen ska bli tillförlitlig. Som vi ovan nämnt är sambanden mellan
den interna och den externa redovisningen starka eftersom den interna
redovisningen ligger till grund för det som redovisas externt.
Ekonomisystemet utgör, som vi ser det, den gemensamma länken i
sammanhanget ty det förmedlar information som efterfrågas såväl internt i
företaget som av externa intressenter.
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En kvalitativ undersökning som görs anser vi�bör vara så tillförlitlig som
möjligt. Det handlar om att tydligt redogöra för tillvägagångssättet och
framföra respondenternas åsikter, dvs att undvika tolkningar i så stor
utsträckning som möjligt. Kritik som kan riktas mot vår undersökning är
att ekonomen Katarina Johansson fick återge ekonomichefens och
redovisningschefens åsikter i vissa frågor. Orsaken till detta är att Peab var
inne i en situation med en�stor omorganisation och därmed hade de varken
tid eller möjlighet att närvara vid våra intervjuer. Detta medför en risk för
att vissa tolkningar kan förekomma men vi anser att den risken är minimal
då Johansson är väl insatt i Peabs situation och införstådd i problemet vi
studerat.

Eftersom vi gjort en djupstudie kan kritik riktas mot att vi inte intervjuat
fler personer på företagen. Vi anser dock att respondenterna var väl insatta
i det aktuella problemområdet och ytterligare intervjuer skulle inte ha ökat
informationsvärdet i någon betydande omfattning. Intervjuerna har varit
relativt omfattande, varje intervjutillfälle har tidsmässigt uppgått till ca 3 -
5 timmar.
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Företagsvalet har stor betydelse för en kvalitativ undersökning, de
studerade företagen måste vara representativa för problemet för att de ska
kunna ge relevanta uppgifter. I vår studie skulle kritik kunna riktas mot
vårt val av ett icke börsnoterat företag eftersom de inte har samma krav
riktade mot redovisningen. En jämförelse mellan ett börsnoterat och ett
icke börsnoterat företag kan därmed försvåras. Vi anser dock att vi erhållit
ytterligheterna genom att göra den jämförelsen. Eftersom vi vill skapa en
förståelse för problemet anser vi inte att detta har en avgörande roll i vår
undersökning. På grund av begränsat tidsutrymme och ett omfattande
område har vi valt att begränsa vår studie till två företag.

Vi vill avslutningsvis säga att vårt perspektiv var redan från början att alla
delar, dvs styrning, kalkylering, ekonomisystem och redovisning, bildar en
helhet. Med helhet menar vi att de är sammanlänkade och i viss mån
beroende av och påverkar varandra. Det var detta vi ville förmedla med
denna uppsats och det hoppas vi även att vi lyckats med.
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Exemplet beträffande den successiva metoden bygger på RRs förslag till

rekommendation. Vid presentationen av färdigställandemetoden börjar vi

att presentera balansräkningen eftersom det är den som är i fokus vid

denna metod. Den successiva fokuserar på resultaträkningen och därmed

presenterars den först.

En entreprenör har slutit ett kontrakt till fast pris avseende uppförandet av

en byggnad. Projektet löper över tre redovisningsperioder. De beräknade

entreprenadinkomsterna, dvs kontraktsumman, är 7.000 tkr och de

beräknade entreprenadutgifter, som framgår av entreprenörens kalkyl,

uppgår till 6.000 tkr. Nedlagda kostnader vid periodernas utgång är: År 1

1.800 tkr, År 2 3.900 tkr, År 3 6.000 tkr. Färdigställandegraden för de tre

åren : År1: 30%, År2: 65%, År3: 100%. Á-conto-fakturering har skett

enligt plan med följande belopp: År1 2.000 tkr, År2 2.600 tkr, År3 2.400

tkr

���������		
����������:

�������������������������

Tillgångar År1 År2 År3 Skulder År 1 År 2 År 3

Oms.tillg Kortfristig

Pågående arbete 1800 5700 0 skuld 2000 4600 0



���������������������������

År1 År2 År3

  Intäkter 0 0 7000

-Kostnader 0 0 6000

=Resultat 0 0 1000

� !!����""����
"��#����

���������������������������

Vid årets utgång Redovisat tidigare år ���������$%�

&���

'�(

Intäkter (7000*0,3) 2100 )(**

Kostnader (6000*0,3) 1800 (+**

Vinst 300 ,**

'�)

Intäkter (7000*0,65) 4550 2100 )-.*

Kostnader (6000*0,65) 3900 1800 )(**

Vinst 650 300 ,.*

'�,

Intäkter (7000*1,0) 7000 4550 )-.*

Kostnader (6000*1,0) 6000 3900 )(**

Vinst 1000 650 ,.*
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'�( '�) '�,

Entreprenadutgifter

vid periodens slut 1800 3900 6000

Vinst tom perioden 300 650 1000

2100 4550 7000

Fakturering enligt

fastställd plan 2000 4600 7000

Fordran 100

Skuld 50



��������

���
��������



��/��0��1��������������

•  Kan Ni ge en grundläggande beskrivning av projektet, beställare,
användning, hur lång tidsperiod det sträcker sig över, om det utförs till
fast eller löpande räkning etc.

•  Använder ni er av projektgrupper? Om ja, vilka ingår i dessa?


��/�����2���/����������$�&���

•  Kan du beskriva ert ekonomisystem?
•  Hur organiseras redovisningen?
•  Använder Ni er av något kalkylsystem? Vilka uppgifter innehåller det?

�������������0��1�����

•  Hur sker den löpande redovisningen av det enskilda projektet?
•  När redovisas intäkter och kostnader?
•  Finns det speciella redovisningsrutiner för projektet? Om ja, är de

generella eller specifika för just detta projekt?
•  Hur härleds intäkter och kostnader till det speciella projektet i

redovisningen? Finns det speciella projektkoder?
•  Vilken redovisningsmetod använder ni för den interna och den externa

redovisningen?
•  Vad grundar sig valet av metod på?
•  Vem fattar beslut om metodvalet, dvs när vinster ska redovisas?
•  Vilka för- och nackdelar ser Ni med den valda metoden?
•  Skiljer valet av metod sig åt i koncernredovisningen och i det enskilda

bolaget? Om ja, vad grundar sig det på?
•  Hur värderas projektet internt och externt? Vad grundar sig värderingen

på?
•  Finns det kostnader som Ni redovisar internt som ej beaktas externt?
•  Vilka allmänna redovisningsprinciper anser Ni viktiga att följa?
•  Vem attesterar fakturor som är hänförliga till projektet?
•  Hur sker faktureringen mot kund?



•  Hur får Ni prognoserna för kostnads- och intäktsredovisning
tillförlitliga?

•  Hur hanteras de resultateffekter som förändrade intäkts- och
kostnadsprognoser kan ge upphov till?

•  Hur hanteras befarade förluster?

�������������������

•  Hur definierar och mäter Ni
färdigställandegraden/upparbetningsgraden?

•  Hur eliminerar Ni subjektiviteten vid bedömningen av
färdigställandegraden?

3��1�����2�����

•  Kan Ni beskriva hur styrning av projekten sker?
•  Vilken typ av information används för den löpande styrningen av

projektet? (Tid, resursåtgång, kostnader etc)
•  Beaktas avstämningspunkter i kontraktet med kund?
•  Hur sker uppföljningen av projektet och av vem?

3��1�������2������

•  Hur bedrivs kalkyleringsarbetet för projektet?
•  Hur detaljerad är kalkylen?
•  Vad ingår som direkta kostnader?
•  Vilka kostnader fördelas inte på projektet?

��������$�&�����������

•  Varför specificerar Ni inte posten pågående arbeten i varulagret? Hur
mycket av posten Varor under tillverkning utgör pågående arbeten?

•  Hur värderas pågående arbeten/varulagret? Ligger kalkylen till grund
för den? Kalkylsystemets roll för lagervärderingen?

•  Vilka kostnader ingår? Hur hanterar ni eventuellt ökade kostnader, ökar
de lagervärdet?
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