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1 Inledning

1.1 Bakgrund

enom den löpande bokföringen insamlas och sammanställs
kontinuerligt information om företagets affärshändelser. Denna

information ligger sedan till grund för årsredovisningen som framför allt
syftar till att ge information till företagets intressenter. (Prop. 1998/99:130)

I prop. 1998/99:130 sägs följande om redovisningen syfte:

”Redovisningen har bl.a. till syfte att utgöra grundval för framtida
ekonomiska beslut, för företaget självt eller för dess utomstående
intressenter.”

Prop. 1998/99:130 (s. 172)

Den övergripande frågeställningen om redovisningens syfte ryms i de två
frågor som ställs upp i Artsbergs avhandling (1992):

•  Vad skall redovisningen mäta?
•  Vem är användaren av redovisningsinformationen?

Dessa frågor svarar Knutsson (1996), sekreterare i redovisningskommittén,
på när hon beskriver redovisningens syfte. Knutsson menar att
redovisningsinformationen i en marknadsekonomi uppfyller kravet på att
utgöra ett användbart beslutsunderlag, om den främjar en effektiv
fördelning av kapital i samhällsekonomin. De som tillhandahåller kapital
behöver relevant samt tillförlitlig information för att bestämma var
investeringar skall göras, till vem kreditgivning skall ske samt till vilket
pris. (Knutsson, 1996)

De stora företagen anses idag ge ut årsredovisningar som uppfyller syftet
med att vara användbara för ekonomiskt beslutsfattande. De anses uppfylla
kraven på god redovisningssed och det finns för dessa en väl utarbetad god
praxis. Däremot förs det idag en diskussion om huruvida årsredovisningar i

G
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små företag verkligen ser ut som de skall, det vill säga om de är utformade
på ett sätt som innebär att de uppfyller årsredovisningens syfte.

Per Strandin, auktoriserad revisor, diskuterar i en artikel i Balans (12:99)
årsredovisningar i företag med upp till tio anställda. Han menar att dessa
företag, som representerar långt över 90 % av alla företag i Sverige, idag
ger ut årsredovisningar som baseras på god redovisningssed utarbetad av
normgivande organ med mycket större företag i åtanke. Därmed påtvingas
de små företagen en för de stora företagen utarbetad god sed. Han anser att
små företags årsredovisningar idag därmed är alldeles för omfattande.
(Strandin, 1999)

Dick Svensson1, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers
i Linköping, anser att det ligger något i det Strandin säger. Svensson menar
dock att Strandin i sin artikel överdriver något om årsredovisningarnas
omfattning, eftersom det finns undantagsregler för 10/24-bolag. Dessa
definieras i 3 kap 8 § 2 st Årsredovisningslagen (1995:1554) som företag i
vilka:

•  antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått
till högst tio, och

•  tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste
räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor.

Undantagsreglerna medför att de enligt lag ej behöver ta med alla delar
som ett större företag måste ta med. Svensson menar att det därmed ej är
lagstiftningen som är det stora problemet, utan avsaknaden av praxis och
god sed för företag i den här storleken.

De mallar för årsredovisningen som idag ställs upp är utformade av bland
annat Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), stora revisionsbyråer
samt aktörer som tillhandahåller hjälpmedel i redovisning och revision,
exempelvis bokföringsprogram. Dessa ger ut en mall var som är densamma
för alla företag; börsbolag som små företag.

Eva Lindman, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Norrköping, tror att
avsaknaden av praxis för dessa små företag beror på att vi i Sverige nyligen

                                                
1 Intervju (000314)
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infört en ny årsredovisningslag. Kylebäck (1998) menar att kraven på
redovisningen har ökat sedan Sveriges inträde i EU. Vi har i Sverige idag
krav på en mer omfattande redovisning samtidigt som lagens förarbeten ej
är lika utförliga som tidigare och därför ofta anses som otillräckliga som
vägledning. Årsredovisningslagen bygger idag på tvingande EU-direktiv.
Det är en ramlag med övergripande tvingande regler, där lagstiftaren i ett
flertal fall överlämnar arbetet med att definiera hur tillämpningen av lagen
skall ske i praktiken till normgivande organ samt begreppet god
redovisningssed. Detta medför att redovisaren vid utformandet av
årsredovisningen ej har särskilt stort stöd av lagstiftningen på området.
(Kylebäck et al, 1998)

Lindman menar att det tar tid att utforma ny praxis på området, något som
nu krävs då vi fått en ny lag. Praxis utformas först för de stora börsnoterade
företagen och för dessa finns det idag en god praxis utarbetad. Lindman
anser att utvecklingen är oroande eftersom det är de börsnoterade företagen
som styr vad som kallas god praxis. Hon menar att när praxis sedan skall
utvecklas för små företag, sneglar redovisaren på det som är praxis för de
stora företagen. Det är dock ej säkert att informationsbehovet i de stora
företagen är det samma som informationsbehovet i de små företagen.
Genom att bara ”skära” i en mall som passar för stora företag, kan detta
medföra att det blir fel information i årsredovisningarna för små företag.

Anledningen till att det tar relativt lång tid innan god praxis utformas för
dessa företag, menar Lindman är att det ej finns så många som bryr sig om
att engagera sig i de frågor som rör små företag. Att det idag finns en
diskussion som rör utformningen av små företags årsredovisningar anser
hon bero på att praxis ej ännu hunnit utformas för dessa företag, varför det
ej finns någon konsensus om hur en årsredovisning bör se ut.

Eftersom praxis saknas på området är det idag alltså upp till redovisaren
och dennes goda omdöme att bedöma vad som skall tas med i en
årsredovisning för ett 10/24-bolag, för att den skall uppfyller kraven på
rättvisande bild samt god redovisningssed.

Syftet med redovisningsinformationen är som sagts ovan att den skall
kunna användas för beslutsfattande. Med andra ord skall den
årsredovisning som utformas av redovisaren sedan användas av andra och
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då främst för hjälp vid ekonomiskt beslutsfattande. Att se till att denna är
relevant för detta ändamål är därmed redovisarens uppgift.

Det som nu kan ifrågasättas är hur väl redovisaren lyckas med att utforma
en årsredovisning för ett 10/24-bolag som är användbar och därmed
uppfyller sitt syfte, utan att det på området finns någon utarbetad praxis.
Den praxis som finns för de stora företagen behöver ej nödvändigtvis
innebära god praxis för små företag.

Eftersom redovisaren idag sneglar på praxis
för stora företag vid utformningen av en
årsredovisning är det ej säkert att denne
lyckas fånga det informationsbehov som
användaren till småföretagets årsredovisning
har. Misslyckas redovisaren med detta,
kommer årsredovisningen ej att uppfylla
syftet med denna, det vill säga att vara
användbar för ekonomiska beslut. Fångas ej
användarens behov in, kommer denne ej
heller att ha någon större nytta av
årsredovisningen.

Källa: Strålfors et al, 1998 (s. 20)

1.2 Problem

Frågan vi nu ställer oss är om årsredovisningarna i ett småföretag idag är
relevanta för en användare av dessa. Uppfyller den de behov
årsredovisningens användare har? Vilken information skulle en användare
önska att en årsredovisning innehöll? För att kunna ge svar på detta måste
vi först ställa frågan om vilka som är att se som användare av ett
småföretags årsredovisning. Dessa frågor ämnar vi behandla i vår uppsats.

Med hjälp av förda resonemang kring årsredovisningar och dess användare
ställer vi upp följande konkreta frågor som undersökningen bör ge svar på:

•  Vilka är att se som användare av ett 10/24-bolags årsredovisning?
•  Vilket informationsbehov har dessa?

Gode gud, giv oss en god
fråga att snillrikt besvara
med vetenskaplig metod.
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•  Vad skulle en årsredovisning kunna innehålla med hänsyn till dessa
behov?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilken information en årsredovisning
för ett 10/24-bolag bör innehålla för att tillgodose användarnas behov. Med
hänsyn till dessa behov ämnar vi utarbeta ett innehåll för en årsredovisning
för 10/24-bolag.

1.4 Avgränsningar

Vi har i vår uppsats valt att koncentrera oss på de företag som enligt lag
definieras som 10/24-bolag för att på så sätt använda oss av en allmänt
vedertagen definition.

I uppsatsen kommer endast bolagsformen aktiebolag att behandlas. De
företagsformer som skulle kunna vara aktuella att behandla är aktiebolag
samt handelsbolag. Eftersom det är aktiebolagen som i störst utsträckning
upprättar årsredovisningar har vi valt att koncentrera oss på
aktiebolagsformen. Vidare kommer endast det som är aktuellt för 10/24-
bolag att behandlas eftersom vi valt att fokusera på denna företagsstorlek.
Med andra ord kommer det som endast berör större företag att utelämnas.

Uppsatsen behandlar även endast så kallade försörjningsföretag. Med
försörjningsföretag menas företag utan någon större stävan att växa, där
ägaren är nöjd med att verksamheten ”går runt” och att den genererar så
mycket pengar att ägaren kan försörja sig. Vi har valt att koncentrera oss på
dessa företag  eftersom de representerar den större delen av små företag i
Sverige idag.

Det finns dock även idag små företag som vår beskrivning ej passar så bra
på. Dessa är till exempel IT-företag. Denna typ av företag har dock för
avsikt att snabbt expandera och är därmed oftast ej små företag så länge att
det kan anses som meningsfullt att närmare studera dessa.
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Vi kommer i uppsatsen att utgå från lagens regler för att sedan bygga på
dessa. Vi har med andra ord ej för avsikt att gå emot befintlig lagstiftning.

1.5 Uppsatsens disposition

I denna del presenterar vi en bild över uppsatsens disposition för att göra
det lättare för läsaren att få en överblick över hur vi valt att strukturera
innehållet.
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Figur 1: Uppsatsens disposition
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10 Metodkritik

I det inledande kapitlet presenterar vi vårt
undersökningsproblem samt vårt syfte
med uppsatsen.

I kapitel 2 redogör vi för vårt vetenskap-
liga synsätt.

Här redogör vi för hur en årsredovisning i
ett 10/24-bolag ser ut idag. Ett typexempel
på en sådan årsredovisning presenteras
och lag, principer och normgivande organ
som påverkar årsredovisningen beskrivs.

I detta kapitel presenteras de som
använder sig av årsredovisningen samt
vad den kan användas till.

I kapitel 5 beskriver vi hur vi praktiskt gått
tillväga med arbetet med vår uppsats.

I kapitlet ges en grundförståelse för vad
som utmärker den undersökta företags-
storleken.

I kapitel 7 presenteras de svar vi erhöll vid
intervjuerna med kreditgivarna.

I kapitel 8 presenteras de svar vi erhöll vid
intervjuerna med företagsägarna.

Här tar vi ställning till huruvida vi anser
att önskemålen om innehållet i årsredo-
visningen skall tillgodoses och ett förslag
på innehåll i en typisk årsredovisning ges.

I kapitel 10 förs en kritisk diskussion runt
det valda tillvägagångssättet.
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2 Vetenskapligt synsätt
yftet med kapitlet är att klargöra
hur vi förhåller oss till

vetenskapen och vetenskaplighet. Vi
anser att denna diskussion underlättar
för läsaren att förstå samt ta ställning
till de motiveringar och slutsatser som
senare görs i undersökningen. Vi
börjar med ett citat av Holme och
Solvang.

Källa: Strålfors et al, 1998 (s. 29)

”Vetenskaplighet är inte något särpräglat för forskning. Att vara
vetenskaplig är egentligen en allmän egenskap, människans önskan att
ständigt upptäcka allt djupare lager av verkligheten. Forskarens uppgift är
att systematisera detta, men i egenskapen att vara forskare finns det ingen
garanti för objektivitet och sanning. ”

Holme & Solvang 1991 (s 43)

För att få struktur på förda vetenskapliga resonemang kommer Wigblads
ansatsmodell att användas. Nedan visas modellen och efter detta följer en
redogörelse för de första två komponenterna i modellen. De resterande
komponenterna i modellen är av en mer praktisk karaktär och redogörs för
närmare i kapitlet om tillvägagångssätt.

S Den veten-
skapliga

sanningen är
en färskvara

med bäst-
före datum.



Vetenskapligt synsätt

�  9  �

Figur 2: Ansatsmodellen

Källa: Wigblad, 1997 (s.65)

2.1 Synsätt

Vetenskaplig metod kan ibland uppfattas enbart som ett val av
undersökningsmetoder som styr det empiriska arbetet. Detta är ett renodlat
empiriskt synsätt, där slutsatserna dras från det som upptäckts i empirin,
även kallat induktion. Motpolen till detta kallas teoretiskt synsätt, där den
vetenskapliga metoden är helt beroende av den ram eller de teorier som
författaren har valt och slutsatserna dras från de förutsättningar som ställts
upp. Synsättet kallas även deduktion. (Wigblad, 1997)

Synsätt

Perspektiv

Ansats

ModellTeori Syfte

 Problem
Fenomen

Metodik

Avgränsning
Begränsning

Fältarbete
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Wigblad använder sig dock ej av något av dessa synsätt, utan kombinerar
de två till vad han kallar sambandssynsättet. Begreppet bygger på
abduktion, som är en växelverkan mellan teori och empiri. Det är ett
exempel på en allmän strävan inom vetenskapssamhället att närma sig
idealet som innebär en överensstämmelse mellan teori och empiri. Detta
ideal innebär en dubbel eller ömsesidig rörelse mellan teori och empiri utan
att någon ensidighet åt det ena eller andra hållet. Sambandssynsättet utgör
ett kompletterande synsätt till det empiriska och det teoretiska synsättet,
eftersom teori och empiri behandlas som en odelbar enhet.

Figur 3: Sambandssynsättet

Källa: egen

Vi väljer att använda oss av Wigblads sambandssynsätt, eftersom vi anser
att vi har just en växelverkan mellan empiri och teori. Vi har i vårt arbete
först sökt information i litteraturen för att sedan göra empiriska intervjuer. I
intervjuerna har ny information, nya vinklar och områden framkommit,
varefter vi åter sökt information i litteraturen om detta. Därmed har vi
pendlat mellan att utföra empiriskt arbete samt teoretiskt arbete. Vi är dock
något mer empiriska än teoretiska eftersom vi bygger större delen av vår
uppsats på intervjuer.

Ännu en anledning till att vi ansluter oss till sambandssynsättet är  att detta
synsätt tar subjektiviteten på allvar. Det empiriska och det teoretiska
synsättet strävar efter att uppnå en så objektiv kunskap som möjligt.
Sambandssynsättet innebär att någon absolut objektivitet ej förekommer
inom samhällsvetenskaperna eftersom samhällsvetenskapen behandlar
mänskliga system samt att dessa system innefattar flera paradigm. Med
andra ord finns ingen objektiv sanning. (Wigblad, 1997) Det är mycket
svårt att genomföra en objektiv undersökning som innefattar interaktion
mellan människor, då alla inblandade bidrar med en mängd subjektiva
värderingar. Därmed tenderar vi att hålla med om detta resonemang. Vid
insamlandet samt analysen av den information vi kommer att få genom

  Empiri Teori
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genomförda intervjuer, kommer vi således att vara subjektiva. Med andra
ord kommer våra värderingar att färga resultatet trots att vi genom hela
uppsatsen strävat mot ett sakligt samt neutralt förhållningssätt.

Efter ovanstående diskussion om subjektivitet är det ej svårt att dra
paralleller mellan detta synsätt och hermeneutiken. Hermeneutiken menar
att en forskare närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen
förförståelse samt att det därmed är svårt att frigöra sig från, och vara
kritisk till, det egna förhållningssättet. (Starrin et al, 1994) Vi anser att så är
fallet i vår uppsats, eftersom vi redan vid uppsatsens början skapade oss en
uppfattning om undersökningsproblemet. Denna uppfattning kommer följa
samt påverka oss genom hela vårt arbete vare sig vi vill eller ej. Det är
därmed av största vikt att vi är medvetna om detta samt har ett kritiskt
förhållningssätt under hela arbetets gång.

2.2 Vetenskapligt perspektiv

Sambandssynsättet handlar om att det krävs grundläggande
ställningstaganden via forskarens val av perspektiv. Med perspektivvalet
visar författaren sin medvetenhet om att det finns olika tänkbara
vetenskapliga perspektiv. Wigblad tar upp tre dimensioner av
perspektivval: kunskapsteori, komplexitet samt människosyn.

2.2.1 Kunskapsteori

Wigblad (1997) diskuterar kunskapsteori utifrån två kunskapsspår, det
holistiska kunskapsspåret och det kausala kunskapsspåret. Den kausala
logikens kunskapsmål innebär en tydlig riktningsangivelse och förklarar
det vetenskapliga sambandet mellan olika faktorer. Den holistiska logikens
kunskapsmål är däremot att se helheter. Detta genom att visa hur helheten
är uppbyggd av många delar samt hur dessa delar ger ett meningsfullt
sammanhang. I vår uppsats kommer vi ej att beskriva samband mellan
användarnas behov samt hur en årsredovisning ser ut i ett 10/24-bolag, då
vi anser att några tydliga samband mellan dessa saknas idag. Vår
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utgångspunkt är snarare att vi anser att det skall finnas ett samband mellan
behov och utformning.

Vi kommer att, genom insamlandet av information, försöka skapa oss en
helhetsbild över de önskemål som finns från årsredovisningens användare
om hur en årsredovisning skall se ut. Vår helhetsbild skall sedan vägleda
oss vid utarbetningen av innehållet för en årsredovisning för ett 10/24-
bolag.

2.2.2 Komplexitet

Att finna samt analysera vilken information som, ur intressenternas
synpunkt, skall vara med i en årsredovisning, är en komplex process. För
att förenkla processen kommer vi att växla mellan de undersökta
intressenternas perspektiv innan vi lägger samman deras åsikter och
önskningar för att få en helhetssyn.

Vanligen tvingas forskaren reducera bort något av de möjliga perspektiven
för att kunna hantera den egna frågeställningen. Denna reducering kan
göras på olika sätt. Ett av dessa sätt, som vi använder oss av i uppsatsen, är
att avgränsa undersökningsproblemet. Detta har vi gjort i det inledande
kapitlet.

2.2.3 Människosyn

”Vi lever i ett ständigt och oundvikligt beroendeförhållande till andra
varelser. Vi är det vi är i kraft av att vi lever i gemenskap med andra
människor.”

Juul Jensen (1985) s. 20

Samhällsforskares uppgift är att beskriva samhälleliga förhållanden såsom
de är i verkligheten. Frågan som då uppkommer är om det, i den
positivistiska bemärkelsen, är möjligt att vara objektiv, eftersom vi ständigt
omges av andras normer och värderingar. Svaret på denna fråga bygger
bland annat på uppfattningen om människan. Inom många vetenskapliga
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ämnesområden diskuteras om människan är rationell i grunden eller ej. Om
människan är helt och hållet rationell innebär detta att hon har total
överblick över sina handlingsalternativ samt konsekvenserna av dem.
(Holme & Solvang, 1991) Vi samtycker med Holme och Solvang (1991)
om att individens reaktioner och förståelse bygger på grundläggande
värderingar och synsätt, tidigare erfarenheter etcetera. Vi tror ej att dessa
går att frigöra sig ifrån, vilket kommer att få konsekvenser för
forskningsarbetet. Detta är dock ej det samma som att vetenskapen är helt
subjektiv. Det visar bara att det traditionella objektivitetsidealet är omöjligt.
(Holme & Solvang, 1991)

2.3 Forskarens synvinkel

Forskarens synvinkel innebär från vilken position fenomenet studeras. Man
kan enligt Wigblad (1997) ha två perspektiv; inifrån och utifrån.

Ett inifrånperspektiv innebär för vår uppsats att omvärlden studeras och
observeras inifrån företaget. Här skulle ett företag urskiljas samt ett antal
av företagets olika intressenter. Genom att skilja mellan företaget och
intressenterna på detta sätt görs företaget till ”huvudrollsinnehavare”.

Utifrånperspektivet skulle istället innebära att alla intressenter vore lika
viktiga och därmed lika viktiga att studera. Samhällets åtgärder som är
skapade för att ge en ram åt företagets verksamhet är framställda i ett
utifrånperspektiv. Detta kan till exempel vara lagreglerna för företagets
redovisning, vilka påverkar företagets förutsättningar och handlande.
Företagets förutsättningar för dess verksamhet och därmed de problem
företaget kommer att möta, bestäms därmed ofta i ett utifrånperspektiv.

För att få en förståelse för de ramar som existerar runt samt skapar gränser
för de företag vi valt att studera kommer vi vid vissa tillfällen att inta ett
utifrånperspektiv. Vi kommer dock även inta ett inifrånperspektiv då vi i
vår analys och slutsatser kommer att bedöma de önskemål som användarna
av årsredovisningen har genom att sätta dem i förhållande till den
uppoffring som krävs av företaget.
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3 Årsredovisningen

Källa: Strålfors et al, 1998 (s. 16)

 denna del av uppsatsen har vi för avsikt att redogöra för hur
årsredovisningen ser ut i ett 10/24-bolag idag. Bilden nedan illustrerar de

faktorer som påverkar utformningen samt innehållet i årsredovisningen. Av
dessa faktorer har vi i vår uppsats valt att koncentrera oss på användarna,
vilka behandlas i kapitel fyra. En redogörelse för de andra faktorerna är
dock också nödvändig eftersom dagens utformning på årsredovisningen i
stor grad påverkas även av dessa. Det är med andra ord nödvändigt att
förstå hur årsredovisningarna ser ut idag för att senare i undersökningen
kunna komma fram till vad som bör korrigeras. Detta gäller både den lag
de bygger på samt de principer och normer som följts, även om normerna
och principerna mer indirekt påverkar årsredovisningens utformning.

Figur 4: Påverkan på årsredovisningen

Källa: egen

I

Principer

Lagar

Intressenter

Praxis

Årsredovisningen

Normer & rekommendationer

Problemen med fakta är
att de är så många.
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För att tydliggöra strukturen på kapitlet kan det sägas att det är upplagt
efter det exempel på en typisk årsredovisning i ett 10/24-bolag som
presenteras nedan. I samband med att delarna i den typiska
årsredovisningen presenteras, redogörs även för den lagstiftning som
påverkar innehållet i den aktuella årsredovisningsdelen. Här tas även upp
kommentarer som FAR och Bokföringsnämnden (BFN) har på området.
Efter detta följer en kort genomgång av normer och principer etcetera som
också påverkar innehållet i årsredovisningen samt de mest framträdande
organen som är delaktiga i skapandet av dessa. Vi börjar dock med en mera
allmän diskussion om  lagstiftningen på området. Ovanstående presenteras
enligt följande tankesätt:

Det som starkast påverkar innehållet i årsredovisningen är lagstiftningen,
eftersom denna är tvingande. Årsredovisningslagen (ÅRL), som är den lag
som är aktuell för den undersökta företagstypen, är idag en ramlagstiftning.
Inom de ramar som ställs upp av lagen skapas de normer som bör tillämpas
i enskilda situationer. (SOU, 1996:157 s. 163) I lagen finns grundläggande
principer samt vissa minimikrav för till exempel informationslämnande.

Enligt 2 kap 1§ ÅRL är aktiebolag skyldiga att upprätta en offentlig
årsredovisning. (Knutsson, 1996) Årsredovisningen blir offentlig i och med
att den skickas in till Räkenskapsenheten vid Pant- och registreringsverket
(PRV) och dess främsta uppgift att ge information till företagets
intressenter. (PRV, 2000)

Årsredovisningen för ett 10/24-bolag skall enligt ÅRL 2 kap 1 § bestå av
följande delar:

•  Förvaltningsberättelse
•  Balansräkning
•  Resultaträkning
•  Noter

I Sverige har det etablerats en praxis att årsredovisningens delar kommer i
ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

stadgar användandet av som skapas avLagen principer normgivande organ
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FAR (1998) anser att den ordningen är logisk och bör användas även i
fortsättningen. Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt
samt enligt god redovisningssed (2 kap 2 §). Dessa begrepp redogörs
närmare för senare i uppsatsen. I aktiebolag skall årsredovisningen skrivas
under av styrelse, VD och revisor (2 kap 7 §) samt ges in till PRV (8 kap 3
§).

Som tidigare sagts är ej längre lagens förarbeten så utförliga som vi i
Sverige har vant oss vid, eftersom lagstiftaren i ett flertal fall har
överlämnat till normgivande organ och begreppet god redovisningssed att
reglera hur tillämpningen skall ske i praktiken. (Kylebäck et al, 1998)
Lagstiftaren lutar sig med andra ord mot de normgivande organ som finns i
Sverige och ger dessa uppgiften att definiera vad god sed är. Det är sedan
upp till redovisaren att utefter bästa förmåga utforma en årsredovisning
som uppfyller kraven.

Dick Svensson, auktoriserad revisor, menar dock att lagstiftningen ej är det
stora problemet, utan avsaknaden av mallar utformade för 10/24-bolag.
Strandin (1999) menar att i och med att betydelsefulla aktörer förespråkar
en form på årsredovisningen, accepteras detta av andra och blir därmed god
redovisningssed. Tanken är att en utgiven mall skall kunna användas för
vilken företagsstorlek som helst; både börsbolag samt små företag. Detta
medför att de är dåligt anpassade till 10/24-bolag. Redovisaren skall
anpassa denna mall så att den passar det individuella företaget. Enligt
Svensson finns dock risken att det ej skärs på rätt sätt i mallarna.
Anledningen till detta kan, enligt Svensson, vara att det ej finns några
vedertagna riktlinjer för vad som skall och ej skall skäras bort.

Om förståelse för hur årsredovisningarna i 10/24-bolag ser ut idag önskas,
finns det ingen vedertagen praxis att vända sig till. Det som finns är mallar.
Dessa är just mallar och speglar ej hur en typisk årsredovisning ser ut i ett
10/24-bolag. Eftersom vi önskar göra en jämförelse mellan dagens
årsredovisningar och den årsredovisning vi ämnar utarbeta, kan vi därmed
ej använda oss de befintliga mallarna. Därför följer här en sammanställning
över hur en typisk årsredovisning i ett 10/24-bolag ser ut idag. Denna är
baserad på 12 årsredovisningar för företag i denna storlek.

Den är dessutom kontrollerad av en auktoriserad revisor som även hon
anser att innehållet i denna är representativt för årsredovisningar för 10/24-
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bolag. Vi har endast behandlat en kostnadsindelad resultaträkning då denna
är den vanligaste resultaträkningsformen bland 10/24-bolag. Vi har av en
auktoriserad revisor fått en inofficiell siffra på att över 90 procent av dessa
företag använder den kostnadsindelade resultaträkningen. Den
funktionsindelade resultaträkningen används främst av fastighetsbolag samt
handelsföretag. Idén att göra en sammanställning över en typisk
årsredovisning fick vi från det exempel på en förvaltningsberättelse för små
företag som BFN har och som presenteras i bilaga 3.
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3.1  Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Bolaget X bedriver/tillverkar/försäljer Y i Z-stad.

Resultat samt ställning
Aktuellt Före-
år gående år

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Medelantalet anställda

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst
Årets vinst
Summa

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till reservfond
till aktieägarna utdelas
I ny räkning överföres
Summa

Detta är exem-
pel på vanliga
nyckeltal. Andra
förekommer
också. Det är
dock ej alla
företag som har
med detta.

Här skrivs i en
mening vilken
verksamhet som
bedrivs.

Detta finns
med i alla
årsredovis-
ningar
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Bestämmelserna som reglerar förvaltningsberättelsens innehåll finns i 6
kap 1 samt 2 §§ ÅRL. 1 § 1 st stadgar att: ”Förvaltningsberättelsen skall
innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet,
ställning och resultat.” I 2 st stadgas att särskilda upplysningar skall i
10/24-bolag lämnas om:

•  Sådana förhållanden som ej skall redovisas i balansräkningen,
resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av
bolagets ställning och resultat.

•  Sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.

•  Bolagets verksamhet inom forskning och utveckling.

I 2 § stadgas att: ”I aktiebolag skall i förvaltningsberättelsen lämnas
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.”

FAR tolkar ovanstående som att förvaltningsberättelsen skall utformas så
att den kompletterar den information som ges i balansräkning,
resultaträkning samt noter. Målet är att återspegla det enskilda bolagets
verkliga förhållanden och tillsammans med övrig information ge en så
allsidig bild som möjligt av företaget. Förvaltningsberättelsen skall enligt
FAR även innehålla upplysning om verksamhetens art och inriktning. FAR
menar vidare att företaget här även skall redogöra för de viktigaste
orsakerna till utvecklingen av företagets resultat och ställning, till exempel
förändringar i marknad, produktion, råvaruförsörjning, räntor samt
valutakurser. Även i övrigt kan olika slag av viktiga förhållanden och
händelser kräva information i förvaltningsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen skall enligt ÅRL innehålla en rättvisande översikt
över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Omfattningen av en sådan översikt är beroende av hur stort och komplext
företaget är, varför den ofta ej är omfattande för 10/24-bolag. (FAR, 1998)

Detta är enligt vår erfarenhet mycket riktigt. En förvaltningsberättelse i ett
10/24-bolag är ofta mycket knapphändig. Detta beror till stor del på att det
oftast ej förekommer några större förändringar som bör återges i
förvaltningsberättelsen. Som exempel kan ges att dessa små
försörjningsföretag har, som senare beskrivs i delen om småföretag, oftast
ej någon uttalad framtidsstrategi eller tillväxtplaner. I och med detta
förekommer oftast ej heller någon forskning eller utveckling. Vi har dock
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stött på årsredovisningar där kostnader för utveckling tagits upp men ej
omnämnts i förvaltningsberättelsen. Vi har även sett årsredovisningar där
vi vet att betydande investeringar gjorts som lett till att resultatet varit
ovanligt lågt, men ej heller detta har tagits upp i förvaltningsberättelsen. Vi
får dock anta att eftersom dessa årsredovisningar är upprättade av fackmän,
uppfyller de kraven som ställs.

BFN (1999) ger ett exempel på en förvaltningsberättelse för ett småföretag.
Denna kan ses i bilaga 3. Efter en genomgång av relevant litteratur på
området är detta det enda exemplet vi funnit som beskriver förhållandet i
småföretag. Inget normgivande organ behandlar småföretag specifikt och
då ej heller 10/24-bolag. Det exempel BFN ger anser vi ej ge en korrekt
bild över hur det verkligen ser ut i en förvaltningsberättelse för ett 10/24-
bolag. Exemplet överensstämmer med de krav som lagen ställer upp samt
den tolkning som FAR gör av denna. Det BFN dock försöker göra med
denna var att ge en bild av hur det vanligtvis ser ut; ett exempel och ej en
mall för hur det bör se ut, men som sagts ovan tas allt detta ej med. BFNs
exempel ter sig för oss snarare som ett försök till en idealbild eller ett
önsketänkande.

Något som vi också anser är viktigt att nämna är att skyldigheten att lämna
tilläggsinformation i noter till balans- och resultaträkningarna har ökat
väsentligt i och med införandet av ÅRL. Om det ej står i strid med kravet i
2 kap 2 § ÅRL på överskådlighet är det dock inget som hindrar att
förvaltningsberättelsen även innehåller sådan information som kan utläsas
av årsredovisningen i övrigt. Det är med andra ord ej lagen som hämmar
informationsvilligheten i förvaltningsberättelsen. Detta befriar dock ej
bolaget från skyldigheten att lämna information i noter som följer av
tvingande bestämmelser i lagen. (FAR, 1999)
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3.2 Resultat- och balansräkningen

Resultaträkning

Kostnadsslagsindelad

Belopp i kr Not Aktuellt Före-
år gående år

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
eller Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader 1
Avskrivningar av anläggningstillgångar 2
Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa 

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Summa

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

Ibland finns
även andra
intäktsposter,
dessa är dock
vanligast.

I posten
Övriga externa
kostnader
återfinns de
kostnader  som
ej passar  in
någon annan
stans.

De flesta små
bolag
använder den
kostnadsslags-
indelade
resultat-
räkningen.
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Balansräkning

Belopp i kr Aktuellt Före-
Not år gående år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska
anläggningar 3
Inventarier, verktyg och installationer 4
Summa

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror eller
Råvaror och förnödenheter
Summa 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar 5
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa 

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Denna post
specificeras
oftast om den
innehåller
skatteford-
ringar.

Varulager är
den post som är
svårast att
värdera, betyder
mest och skrivs
minst om.
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Balansräkning, fortsättning

Belopp i kr Aktuellt Före-
Not år gående år

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6

Bundet eget kapital
Aktiekapital (x aktier à nom x kr)
Reservfond
Summa

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa 

Summa eget kapital

Obeskattade reserver 7

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 8
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder 
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter 9

Ansvarsförbindelser 10
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Årsredovisningslagen innehåller detaljerade scheman för hur balans- och
resultaträkning skall ställas upp. Dessa skall betraktas som grundmodeller
och sätter en slags minimigräns för vad företaget måste ta med om dessa
poster förekommer. (Knutsson, 1996) De mallar som ges ut av diverse
organ är dock mycket mer omfattande, ofta på runt tjugofem sidor. Dessa
innehåller då även mallar över förvaltningsberättelse och noter.

Exemplet ovan visar de poster som vanligtvis finns med i en resultat- och
balansräkning i ett 10/24-bolag. Vad gäller balans- och resultaträkning är
lagen klar. Om företaget har poster motsvarande de som ställs upp i lagen
skall dessa tas med i företagets balans- respektive resultaträkning.  Detta
gör att ej heller mallarna på detta område innebär något större problem,
även om de på vissa ställen är mer utförliga än lagen, eftersom det är lätt att
skära i dessa.

Balansräkning, resultaträkning samt noter skall enligt lag upprättas som en
helhet samt ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Dessa
skall utformas enligt de uppställningsformer som tidigare nämnts. Posterna
skall enligt 3 kap 4 § ÅRL tas upp var för sig i den ordning som anges.
Andra poster än de som finns i uppställningsformerna får tas upp om dessa
posters innehåll ej täcks av uppställningsformernas poster. (FAR, 1998)

Enligt 3 kap 5 § ÅRL skall varje post och delpost i balans- och
resultaträkning åtföljas av föregående års belopp. Kravet på jämförelsetal
gäller även för noter som innehåller en specifikation av sammanslagna
poster. För poster som det finns etablerade beteckningar för skall dessa
beteckningar användas. Vid användandet av poster som är  specifika för
branschen skall beteckningar ges som tydligt anger vad som ingår i dem.
(FAR, 1998)

Resultaträkningen skall upprättas antingen funktionsindelad eller
kostnadsslagsindelad uppställningsform. Första gången ÅRL tillämpas kan
ett bolag fritt välja mellan de båda uppställningsformerna. Därefter får
uppställningsform endast bytas om det finns särskilda skäl och det är
förenligt med kraven på rättvisande bild samt god redovisningssed. (FAR,
1998)
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3.3 Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Uppställning av resultat- och balansräkning samt tillämpade
redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Bolagets tillångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde
respektive nominellt värde om ej annat framgår av not.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital - Resultat före finansiella kostnader
i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på Eget kapital - Resultat före dispositioner i
förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Noter

Not 1 – Personal
Aktuellt år Föregående år

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Styrelsen
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Detta är det
som normalt
står under
denna rubrik
i årsredo-
visningen.
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Not 2 – Avskrivningar

För de anläggningstillgångar som finns specificeras här avskrivningsprocenten.
Alternativt nämns att skattemässiga avskrivningar använts.

Not 3 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Aktuellt år Föregående år
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Not 4 - Inventarier, verktyg och installationer

Aktuellt år Föregående år
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Not 5 – Övriga fordringar

Aktuellt år Föregående år
Skattefordran

Här skall
även för-
säljning
vara med,
men
företagen
säljer sällan
något.
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Not 6 – Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserad Årets
kapital fond vinst resultat

Belopp vid årets ingång
Överföring av föregående
års resultat
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 7 – Obeskattade reserver

Aktuellt år Föregående år
Periodiseringsfonderna specificeras efter år,
Periodiseringsfond tax 96
Periodiseringsfond tax 97
Periodiseringsfond tax 98
Periodiseringsfond tax 99
Periodiseringsfond tax 00
Ackumulerade avskrivningar över plan,
maskiner och inventarier
Summa

Not 8 – Checkräkningskredit

Aktuellt år Föregående år
Beviljad checkräkningskredit

Not 9 – Ställda säkerheter

Aktuellt år Föregående år
Företagsinteckningar

Not 10 – Ansvarsförbindelser

Aktuellt år Föregående år
Till exempel eventuellt pensionsåtagande,
borgen eller aktieägartillskott

Här kan
även Surv
finnas med
ännu.
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5 kap 1 § ÅRL stadgar att: ”Utöver vad som följer av övriga bestämmelser
i denna lag skall årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i
2-24 §§. Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det ej står i strid med
kravet på överskådlighet i 2 kap. 2 §, får upplysningarna i stället lämnas i
balansräkningen eller resultaträkningen. Lämnas upplysningarna i noter,
skall hänvisning göras vid de poster i balansräkningen eller
resultaträkningen till vilka de hänför sig.”

I 2-24 §§ punktas de områden upp som skall behandlas i noter. Lagen säger
dock ingenting om vad som skall innefattas i dessa punkter. Detta
överlämnar lagstiftaren till normgivaren. Ovanstående innebär att ett
företag som måste ta med alla dessa noter kommer att ha en omfattande
notapparat. I 10/24-bolag förekommer dock ej alla dessa noter. Det beror
på att ett flertal av dessa punkter ej är aktuella eftersom de ej existerar. De
som vanligtvis finns med visas i exemplet ovan.

3.4 Årsredovisningens undertecknande

Årsredovisningen i ett aktiebolag skall skrivas under av VD samt av
samtliga styrelseledamöter som är valda när årsredovisningen avges och
skall innehålla uppgift om dagen för undertecknandet. Detta behöver alltså
ej vara de personer som hade befattningarna på bokslutsdagen.
Årsredovisningen skall också ha revisors anteckning med hänvisning till
revisionsberättelsen. (BFN, 1999)

3.5 Publicering av årsredovisningen

Det är styrelsens skyldighet att upprätta samt lämna in årsredovisningen.
Syftet med att årsredovisningen skall lämnas in till PRV är att skapa
möjligheter till insyn i aktiebolagen och därigenom få konkurrens på lika
villkor. Detta uppnås om det kan göras jämförelser mellan olika företags
ekonomiska resultat och ställning. (PRV, 2000) En årsredovisning får, om
den publiceras i ofullständigt skick, ej åtföljas av revisionsberättelsen, ÅRL
8 kap. 14-16 §§. Den årsredovisning som lämnas in till PRV måste dock
innehålla fullständiga uppgifter. (FAR, 1998)
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3.6 Grundläggande redovisningsprinciper

Lagen har grundläggande principer för hur en årsredovisning skall
upprättas; kraven på överskådlighet och god redovisningssed samt kravet
att balansräkning, resultaträkning och noter skall upprättas som en helhet
samt ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det
behövs för att åstadkomma en rättvisande bild skall tilläggsupplysningar
lämnas. (FAR, 1998)

Idag är lagen ej särskilt utförlig, eftersom den omöjligtvis kan fånga in alla
olika typer av företag, branscher, situationer, etcetera. Lagstiftaren har
istället förlitat sig på begrepp så som god redovisningssed samt rättvisande
bild.

Kravet på överskådlighet innebär att informationen skall vara lättillgänglig.
Informationen skall presenteras på ett relevant samt systematiskt sätt, i
former som ger en bra överblick. De olika delarna av årsredovisningen
skall utan svårighet kunna läsas tillsammans. (FAR, 1998) Även en läsare
som ej är expert på redovisning skall kunna förstå årsredovisningen.
(Dahlin, et al, 2000)

God redovisningssed är, till skillnad från begreppet rättvisande bild, en
rättslig standard som grundas på lag, praxis samt rekommendationer. Den
innebär en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som
anges i lagen. Allmänna råd och rekommendationer av organ som
Redovisningsrådet (RR) och BFN har vidare stor betydelse. (FAR, 1998)
Kopplingen mellan god redovisningssed och praxis kan hittas i proposition
1975:104, där god redovisningssed definieras som en faktiskt
förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets
bokföringsskyldiga. Med andra ord är det god redovisningssed att använda
sig av praxis i redovisningsarbetet. Även om vi i Sverige i och med inträdet
i EU fått begreppet rättvisande bild lagfäst, gäller fortfarande ett krav på att
företag skall tillämpa god redovisningssed. (SOU 1996:157 s. 27)

Jönsson (1985) menar att genom förskjutningar i praxis, blir lagar så
småningom föråldrade och måste moderniseras. Mellan lagreformerna
tjänar praxis som en ständigt pågående tolkning av innebörden i
lagreglerna.
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Lagstiftaren erkänner denna funktion genom att referera till ”god
redovisningssed” och menar därmed att det är god praxis som skall vara
vägledande. Lagstiftningens funktion är att sätta minimikrav och därmed
driva på eftersläntrarna. Ibland kan lagstiftningen utgöra ett hinder för
utvecklingen av god redovisningssed. Lagen skall komma i efterhand och
bekräfta det som allmänt anses vara en god utveckling men ej innehålla
detaljer som låser fast utvecklingen. (Jönsson, 1985)

Helhetskravet innebär bland annat att information som behövs för att förstå
balansräkningen eller resultaträkningen, men ej lämnas där, måste lämnas i
noter. Företaget kan alltså ej välja att lämna informationen i någon annan
handling, till exempel förvaltningsberättelsen. (FAR, 1998)

Principen om rättvisande bild gäller balansräkning, resultaträkning och
noter. Med rättvisande bild menas att balansräkningen, resultaträkningen
och noterna skall innehålla sådan information som gör det möjligt för
läsaren att få en så korrekt bild av företagets ekonomiska ställning som
möjligt (Dahlin et al, 2000). Normalt förutsätts det att information som
lämnas med tillämpning av god redovisningssed också ger en rättvisande
bild. I speciella fall kan kravet på rättvisande bild innebära att det måste
göras avsteg från råd och rekommendationer som lämnats av normgivande
organ såsom BFN och RR. I sådana fall måste upplysningar om avvikelsen
samt om skälen till denna lämnas i not. (FAR, 1998) Begreppet har kommit
in i svenska redovisningsnormer via EU:s 4:e bolagsdirektiv. Kravet på
rättvisande bild inriktar sig främst på förhållandena i det enskilda företaget
och är därmed ej i första hand avsett att återspegla rådande praxis och
rekommendationer. (SOU 1996:157 s. 26)

3.7 Normbildande organ som påverkar
redovisningen

I och med att begrepp som god redovisningssed och rättvisande bild är
lagstiftade påverkas ej årsredovisningen enbart av lagstiftningen.
Lagstiftaren har som sagts överlämnat arbetet med att definiera dessa
begrepp till normgivande organ.
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För att återknyta till den ovanstående diskussionen om god
redovisningssed, kan det sägas att det i prop. 1998/99:130 anses att god
redovisningssed kan beskrivas som de normer som grundas på – utöver lag
och föreskrifter – redovisningspraxis och rekommendationer samt
uttalanden från vissa myndigheter och organisationer, framför allt
Bokföringsnämnden samt Redovisningsrådet.

BFN är en statlig myndighet vars uppgift enligt prop. 1998/99:130 ges
nedan.

”Enligt sin instruktion har nämnden till uppgift att främja utvecklandet av
god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.
Nämndens huvuduppgift är att närmare konkretisera innebörden av
begreppet god redovisningssed och att utöva inflytande över hur frågan om
god redovisningssed skall bedömas i olika situationer.”

Prop 1998/99:130, (s.178)

Nämnden saknar normgivningsmakt i Regeringsformens mening. Dess
rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor har enbart status av
allmänna råd. Även om nämndens uttalanden och rekommendationer
därmed ej är formellt bindande har de i praktiken ofta avgörande betydelse
vid bedömningen av vad som utgör god redovisningssed. (prop.
1998/99:130) Traditionellt har BFN hittills främst varit inriktad på
redovisningsproblem i mindre samt medelstora företag. (SOU 1996:157, s.
164)

Den nuvarande strukturen för normbildningen på redovisningsområdet i
Sverige kan sägas ha grundlagts i och med tillkomsten av RR 1989. Detta
gjordes efter en överenskommelse mellan BFN, FAR och Sveriges
Industriförbund. Avsikten var att skapa ordning i normbildningen och
samtidigt bädda för en anpassning av normer och normbildning till en
internationell (och då i första hand angloamerikansk) tradition. RR har till
uppgift att utfärda rekommendationer samt sprida information om
redovisningsfrågor. Rekommendationerna skall så långt som möjligt
anpassas till internationell praxis, vilket i första hand avser
rekommendationer utgivna av International Accounting Standards
Committee (IASC). (Prop. 1998/99:130)
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Avsikten med att skapa RR var att BFN i stort sett skulle kunna upphöra
med att utfärda rekommendationer avseende frågor rörande de publika
företagen. Istället skulle BFN få bättre möjligheter att ge information och
vägledning i bokföringsfrågor som rör icke publika företag. (Prop.
1998/99:130)

Förutom ovanstående organ har även FAR en betydande roll. I och med
RRs tillkomst upphörde FAR att ge ut rekommendationer. I väntan på att
RR skall utfärda nya rekommendationer underhåller FAR sina befintliga
rekommendationer. FAR har dock gett ut en vägledning (ej en
rekommendation) eftersom det ansetts att den nya
årsredovisningslagstiftningen har skapat ett behov av konkret hjälp för den
som skall tillämpa ÅRL samt gällande redovisningsrekommendationer.
(FAR, 1998)

De svenska normbildande organen är mycket påverkade av internationella
normbildande organ, eftersom vi i Sverige arbetar för att anpassa
redovisningen till internationella standards. De organ som påverkar svensk
utformning av regler i störst utsträckning är International Accounting
Standards Committee (IASC). Detta är den numera helt dominerande
organisationen på den internationella arenan. ISACs målsättning är dels att
publicera redovisningsnormer, International Accounting Standards (IAS),
som förväntas bli internationellt accepterade, dels att verka för förbättring
samt harmonisering av redovisningsnormer i allmänhet. (Nilsson, 1999)
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4 Årsredovisningens intressenter

och användningsområde
i har som tidigare sagts valt att koncentrera oss på en av de faktorer
som enligt figur 4 påverkar utformningen av årsredovisningen,

nämligen intressenter. Genom att företaget ofta önskar ingå avtal med
utomstående aktörer, kan dessa utomstående aktörer ställa krav på
information från företaget. För att få en förståelse för vilka intressenter ett
företag har och vilka användare dess årsredovisning därmed har, ämnar vi i
detta kapitel redogöra för begreppet intressenter.

Samuelsson (1977) tar i sin bok upp en definition av intressenter. Han
menar att intressenter är:

”de individer eller grupper som är beroende av företaget för att förverkliga
sina egna personliga mål och av vilka företaget är beroende för sin
existens”.

Källa: Samuelsson, 1977 (s. 38)

Vad har då intressenterna för koppling till ett företags årsredovisning?
Externredovisningen är företagets medel för kommunikation med
omvärlden och intressenter såsom ägare, fordringsägare, anställda, stat och
kommun med flera. Dess uppgift är att förse sådana intressenter, såväl
existerande som potentiella, med information som är användbar som
underlag för olika typer av ekonomiska beslut. Årsredovisningen har även
en kontrollfunktion som dels skall svara på frågan om företaget följer de
riktlinjer och mål som gäller för verksamheten, dels på frågan om den bild
av verksamheten som ges är förfalskad eller förskönad. (Knutsson, 1996)

4.1 Den klassiska intressentmodellen

Den klassiska intressentmodellen som lanserades 1964 av Erik Rhenman i
en SAF undersökning är den som visas nedan i figur 5. Definitionen ovan
baseras på denna:

V
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Figur 5: Den klassiska intressentmodellen

Källa: Samuelsson, 1977 (s. 39)

•  Ägare/kapitalplacerare som ställer riskkapital till förfogande för ett
företag har intresse av information som underlag för beslut om att köpa,
behålla eller sälja aktier eller andelar i ett företag samt för bedömning
av företagets förmåga att lämna utdelning på satsat kapital.

•  Kreditgivare använder informationen som underlag för bedömningar av
företagets förmåga att betala avtalade räntor och amorteringar.

•  Leverantörer har behov av information för att till exempel bedöma
företagets förmåga att på förfallodagen betala för levererande av varor
och tjänster.

•  Kunder använder informationen för att bedöma företagets förmåga att
leverera varor och tjänster samt att i framtiden uppfylla sina
leveransåtaganden.

•  Anställda behöver ha tillgång till relevant information för att deras
inflytande och medbestämmande i företaget skall kunna förverkligas
samt för att i övrigt skapa engagemang.

•  Statliga och kommunala myndigheter utnyttjar informationen för att
fastställa beskattningsunderlag, statistikändamål samt planering (till
exempel bedömning av sysselsättningsutveckling, planering av
bostadsbyggande).

•  Samhället/allmänheten, varmed här avses personer, företag samt organ
som ej har något direkt engagemang i företaget men som ändå påverkas
av dess agerande, har också behov av information som hämtas från
företagets redovisning. Detta gäller till exempel personer samt företag
som bor eller verkar på samma ort. (Knutsson, 1996)

Stat  och
Kommun

Anställda Ägare

Kreditgivare

Leverantörer

Kunder

Företaget

Samhället
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4.2 Primära och sekundära intressenter

Ovan visas den klassiska intressentmodellen. Definitionen ovan baseras
som sagts på denna, men Samuelsson (1977) menar att trots modellens
förrädiska likhet och jämnvikt, har intressenterna olika bundenhet samt
större och mindre grad av frivillighet i sina relationer. De har med andra
ord olika avstånd till företaget.

Samuelsson menar att Lagerkvist (Arbetsplatsdemokrati, teori, praktik och
utveckling, 1972) i sin intressentmodell inför mer dynamik samt tar i
princip bättre hänsyn till ”beroendeskalan” än Rhenmans modell. Detta gör
Lagerkvist genom att skilja mellan primära och sekundära intressenter.
Han menar att de primära intressenterna utgörs av företagsledningen och
anställda. Resten av företagets intressenter är sekundära.

4.2.1 Användare

Denna indelning har Lagerkvist gjort efter företagets intressenter. Det är i
uppsatsen årsredovisningens intressenter som är i fokus, men vi anser att
Lagerkvists indelning i primära och sekundära intressenter är väl tillämplig.
Under intervjuerna som berör småföretagsdelen intervjuade vi personer
med god kunskap om företag i den aktuella storleken. Vid ett flertal
intervjutillfällen framkom att de intervjuade anser att ej alla företagets
intressenter har något större intresse för företagets årsredovisning. Av
denna anledning har vi valt att koncentrera oss på ett antal intressenter.
Eftersom Lagerkvists indelning i primära och sekundära intressenter är
gjord med företaget i centrum, är en ny uppdelning av de olika
intressenterna nödvändig då årsredovisningen är i centrum.
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Vi har här valt att bearbeta Lagerkvists modell enligt nedan.

Figur 6: Primära och sekundära intressenter

Källa: Bearbetning av Lagerkvists indelning, Samuelsson, 1977 (s. 42)

Vi har med andra ord valt att definiera ägare, ledning samt kreditgivare
som primära intressenter. Att valet föll på just dessa beror på att de vi
intervjuat anser att det är just dessa intressenter som skulle kunna vara mest
intresserade av ett 10/24-bolags årsredovisning. Resterande intressenter
definieras som sekundära. Gemensamt för alla intressenter är att de har ett
grundläggande intresse som ligger på ett högre, mer samhällsekonomisk
plan i den bemärkelsen att det ligger i deras intresse att företag ger ut en
korrekt årsredovisning. Bland annat eftersom det främjar öppenhet bland
företagen som i sin tur ökar möjligheten till konkurrens etcetera.

De intervjuade menade att eftersom kreditgivare, ägare och ledning
löpande använder sig av informationen som finns i årsredovisningen, har
dessa ett större, mer direkt intresse av innehållet än de som mer sporadiskt
använder sig av årsredovisningen. Eftersom de primära intressenterna
löpande använder sig av årsredovisningar, kommer vi hädanefter att
benämna dem användare. Vi anser således att användare är en mer talande

Årsredovisningen

Primära intressenter - användare Sekundära intressenter

Ägare Ledning

Kreditgivare

Stat

KommunLeverantörer

Kunder
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benämning för dessa. Denna benämning klargör mer skillnaden mellan
dessa grupper och minskar därmed risken för förväxling mellan dessa.

4.3 Användarnas informationsbehov

För att kunna föra en diskussion om uppsatsens resultat angående
användarnas informationsbehov vad gäller årsredovisningen i den aktuella
företagstypen, bör en redogörelse göras för det informationsbehov som den
existerande litteraturen anser att dessa användare har.

Gemensamt för alla tre användargrupperna är att förhållandet mellan dem
och företagen bygger på frivilliga engagemang såsom avtal om
kreditgivning, tillskott av riskkapital, anställningsavtal etcetera. I dessa fall
förväntar sig användarna ett visst ekonomiskt utbyte av sina relationer med
företagen. Därmed har de ett intresse av att dels kunna kontrollera och följa
upp att dessa anspråk, på grund av redan ingångna avtal, ej åsidosätts och
dels kunna göra bedömningar av företagens vilja samt förmåga att uppfylla
framtida avtal. Informationen är således av stor betydelse för användarnas
förtroende för företagen som avtalspart. I dessa fall finns ett ömsesidigt
beroendeförhållande mellan företagen och användarna som påverkar
utformningen av årsredovisningen. Gemensamt för ägare, ledning och
kreditgivare är även att de, utöver de informationsbehov som berörts, har
intresse av att företagets redovisning kan tjäna som underlag för
efterkontroll, till exempel när företaget hamnar i finansiella svårigheter
eller i en insolvenssituation. (Knutsson, 1996)

Enligt Knutsson (1996) är kapitalplacerare samt kreditgivare de som brukar
framhållas som de primära intressenterna. Knutsson menar här
redovisningens intressenter i stort, men vi anser att den förklaring hon ger
till varför dessa är att anse som de primära intressenterna stämmer väl
överens med varför även vi valt att se dessa som användare till företagets
årsredovisning. Hon menar att av naturliga skäl förväntar sig dessa
användare att det ekonomiska utfallet skall bli större än deras egna
uppoffringar. Redovisningsinformationen kan därför sägas vara användbar
om den ger en stabil grund för användarna att bedöma med vilken säkerhet
deras mellanhavanden med företaget kommer att generera pengar till dem i
framtiden, hur mycket samt när detta kommer att ske. Om informationen
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uppfyller dessa krav kan detta även vara till nytta för andra intressenter,
eftersom lönsamhetsmått eller möjligheten att bedöma framtida kassaflöden
kan sägas utgöra den gemensamma nämnaren för samtliga intressenters
behov av redovisningsinformation. (Knutsson, 1996)

Hansson (1992) menar att det för kreditgivare såsom banker är viktigt att
kunna underbygga ett kreditbeslut med en långsiktig bedömning av
kredittagarens ekonomi. Det är med andra ord ej tillräckligt med uppgift
om företagets likviditet, eftersom denna kan förändras drastiskt under en
kort tid. Vid en kreditbedömning måste därmed även kredittagarens
lönsamhet beaktas.

En potentiell ägare har i stort sett samma informationsbehov som en
befintlig ägare enligt Hansson (1992). Att köpa aktier i den aktuella
företagstypen är mycket komplicerad eftersom det är många fler
förhållanden att ta hänsyn till än vid köp av aktier i ett börsnoterat företag,
till exempel skatteförhållanden, utdelningsmöjligheter samt eventuellt
deltagande i beslut i företaget. I 10/24-bolag är det senare mycket vanligt.
Det är mycket sällsynt med 10/24-bolag som har en passiv ägare/delägare,
varför ägare och ledningen i denna typ av företag ofta är samma personer.

Hansson (1992) menar vidare att det är av största vikt för en aktieägare att
undersöka företagets lönsamhet samt dess förväntade utveckling i
framtiden. Särskild hänsyn bör då tas till förändringar i lönsamheten som
skett under de senaste åren. Vidare bör företagets framtida
marknadssituation, konkurrenssituation, framtida investeringar och så
vidare beaktas. Sammanfattningsvis kan sägas att liksom för en bank gäller
det för en ägare att göra en allsidig bedömning av företagets framtida
utveckling. Risktagandet för en ägare är dock större då inga säkerheter
finns. Det är därför viktigt för ägaren att ej bara bedöma den mest
sannolika utvecklingen, utan även den mest ogynnsamma.
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4.4 Företagsbedömning

I prop. 1998/99:130 sägs följande om redovisningen syfte:

”Redovisningen har bl.a. till syfte att utgöra grundval för framtida
ekonomiska beslut, för företagets självt eller för dess utomstående
intressenter.”

Prop. 1998/99:130 (s. 172)

När en intern bedömare skall göra en analys av företaget har denne oftast
tillgång till företagets alla siffror; både årsredovisningen och det som ligger
bakom denna. När däremot en extern bedömare skall bilda sig en
uppfattning om ett företag är årsredovisningen av stor vikt, eftersom denna
är i stort sett den enda räkenskapsinformationen som är tillgänglig externt.
Analys av räkenskaperna kan ske av olika skäl. Kreditbedömning, inträde
som aktieägare, studie av styrkan hos en konkurrent eller en tänkbar
arbetsgivare är några exempel. (Kam, 1970)

Redovisningsinformation kan hjälpa den externa intressenten av
informationen att bedöma företagets framtida avkastning. Den traditionella
synen är att företagets finansiella ställning samt lönsamhet är basen för en
sådan bedömning. Det är då viktigt att redovisningsrapporterna innehåller
den information som är nödvändig för att kunna göra bedömningar av detta
slag. (Kam, 1970)

Huvudfrågan för den externa intressenten är att kunna försäkra sig om att
företaget kan uppnå de krav på avkastning som ställs. Alla transaktioner i
ett företag har en effekt på företagets finansiella ställning, varför det finns
ett relativt stort antal aspekter  som den externa bedömaren kan koncentrera
sig på. Det är dock ett mindre antal av dessa aspekter som över åren visat
sig vara av intresse för den externa bedömaren. Dessa är till exempel
lönsamhet, finansiell ställning, soliditet, likviditet samt finansiell risk.
(Kam, 1970)

Vad gäller lönsamhet har redovisare valt att fokusera på
lönsamhetsinriktade aktiviteter som till exempel försäljning. För att
bedöma soliditeten anser redovisare att storleken samt sammansättningen
av tillgångar, skulder samt eget kapital bör analyseras. Vid bedömning av
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likviditeten bör kontanta medel eller de tillgångar som snabbt kan
omvandlas till kontanta medel beaktas. Finansiell risk bedöms genom att
sätta skulderna i förhållande till eget kapital.  Det finns även andra aspekter
som analyseras vid en företagsbedömning så som till exempel
anpassningsförmåga samt flexibilitet. Dessa variabler är dock mer
svårbedömliga och har ingen allmänt accepterad definition. (Kam, 1970)
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5 Tillvägagångssätt
  kapitlet redogör vi för vår
praktiska metod. Här

beskriver vi med andra ord hur
vi praktiskt gått tillväga i
arbetet med vår uppsats.
Avsikten är att kapitlet skall ge
ökad trovärdighet till vår
studie.

Källa: Strålfors et al, 1998 (s. 42)

I kapitlet vetenskapligt synsätt behandlades de två första komponenterna i
Wigblads ansatsmodell (figur 2). Vi fortsätter här med att beskriva de
resterande komponenterna i modellen förutom avgränsningarna som
återfinns i det inledande kapitlet. Vi börjar med att beskriva vår ansats.

5.1 Undersökningsansats

En utgångspunkt för att bestämma den grundläggande utformningen av en
studie är att fråga sig vilket huvudintresse man har i analys och tolkning.
Det kan i princip vara av tre slag; att gå på djupet i enskilda fall - fallstudie,
att jämföra olika förhållanden på bredden en viss tidpunkt - tvärsnittsstudie
eller att studerar utveckling över tiden - tidsserieansats. (Lekvall et al,
1993)

Vi anser att vår uppsats har en fallstudieliknande ansats eftersom vi vill få
en helhetsförståelse för det undersökta problemet. Fallstudien är användbar
för undersökande studier och är oftast kvalitativ till sin karaktär. (Lekvall et
al, 1993) Det positiva med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för
forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och
försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga.

I Med lite
flexibilitet kan du

anpassa
verkligheten till

vetenskapens
krav.
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En undersökning kan klassificeras som beskrivande, förklarande eller
framåtblickande. (Dahmström, 1994) Vår uppsats kommer att vara till
största del beskrivande eftersom vi skall redogöra för vilka uppgifter som
årsredovisningens användare vill ha med i årsredovisningen. Utifrån detta
skall vi blicka framåt samt utarbeta innehållet för en årsredovisning i ett
10/24-bolag. Det finns alltså ej ett sätt att genomföra en undersökning på,
utan flera. Dessa metoder kan delas in i kvalitativa samt kvantitativa
metoder. I en kvantitativ undersökning kan det insamlade materialet
sammanställas samt analyserar kvantitativt. Undersökningen blir
standardiserad och syftet är att kunna dra generella slutsatser. (Lekvall et
al, 1993) Vi har dock gjort en mer kvalitativ undersökning där vi inriktat
oss på att få en djupare förståelse för användarnas behov. Genom att vi valt
en kvalitativ ansats kan ej generella slutsatser dras, utan endast hypoteser
kan ställas upp.

Genom hela vårt arbete har Ernst & Young varit inblandade, dock ej i form
av uppdragsgivare, utan mera som en hjälpande hand. De har fungerat som
ett bollplank, gett oss nya idéer och infallsvinklar. De har dessutom bidragit
med ren praktisk hjälp till exempel genom litteratur- samt materialbidrag.
Ernst & Young har med andra ord ej ett direkt intresse i vår uppsats.

5.2 Metodik

För att vidare anknyta till triangeln i Wigblads (1997) ansatsmodell (figur
2) kan det uttydas att de tre hörnen, teori, syfte och metodik, hör samman
och påverkar varandra. Att bortse från ett av dessa betyder att
undersökningsansatsen ej skulle bli fullständig. Varje val inom triangeln
minskar valmöjligheterna för de andra komponenterna i triangeln. Detta
illustreras i ansatsmodellen genom tratten då antalet möjliga val begränsas
mer och mer desto längre ned i modellen vi befinner oss. Vi menar att
genom att vi fått en förståelse för området genom litteraturstudier,
inledande intervjuer etcetera och sedan utefter detta utformat ett syfte för
uppsatsen, har vi från början begränsat oss rörande de metoder vi anser oss
kunna tillämpa.

Hur har vi då praktiskt gått tillväga med arbetet i vår uppsats? Vi började
med att hitta ett intressant undersökningsproblem; årsredovisningar i små
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företag. Vår initiala uppfattning var att årsredovisningar i dessa företag var
för omfattande och borde minskas. Vi sökte och läste relevant litteratur på
området. I samband med detta fann vi att det var ont om ny litteratur som
beskriver småföretag, varför vi bestämde oss för att göra intervjuer
angående detta. Vid dessa intervjuer erhöll vi förslag på annan relevant
litteratur som vi sedan gick igenom. I det här skedet blev vi osäkra på
huruvida årsredovisningarna verkligen ansågs vara för omfattande. Vi hade
nu börjat studera ett antal årsredovisningar för 10/24-bolag och ansåg att
dessa ej var så omfattande. Efter den första intervjun med en kreditgivare
var vi övertygade och vårt arbete ändrade inriktning. Vi var nu mer
benägna att tro att årsredovisningarna behövde utökas. Nu följde fler
intervjuer med årsredovisningens användare. Parallellt med intervjuerna
skaffade vi oss mer teoretisk kunskap inom undersökningsområdet. De
intervjusvar vi fick sammanställdes sedan. Därefter tog vi ställning till
användarnas önskemål genom att göra en avvägningen mellan den nytta
önskemålet skulle ge för användarna samt den uppoffring det skulle
innebära för företaget. Med detta som grund utarbetade vi sedan ett förslag
på innehåll i en årsredovisning i ett 10/24-bolag.

5.2.1 Insamling av data

Den information och data som en undersökning bygger på kan delas upp i
två varianter; primär- och sekundärdata. Sekundärdata är sedan tidigare
insamlat material, exempelvis befintlig statistik eller data från tidigare
undersökningar. Vid användning av primärdata  samlas egna data in till
exempel genom fältundersökningar. Vår undersökning bygger främst på
primärdata, intervjuer med relevanta personer, men även till viss del på
sekundärdata bestående av litteraturstudier.

5.2.2  Litteratur

Vi började vår studie med att söka relevant litteratur för att få bredare samt
djupare förståelse för ämnesområdet. Vi har till största delen använts oss av
Linköpings universitetsbiblioteks söksystem. De sökord vi främst har
använt oss av är redovisning, årsredovisning samt småföretag. Vi har även
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erhållit material från Ernst & Young. Dessutom har vi vid intervjuer fått
tips och råd om litteratur inom ämnesområdet. För att ytterligare
komplettera vår litteratursökning har vi också tagit del av äldre
magisteruppsatsers litteraturförteckningar. Vi har utifrån detta försökt att
skapa en helhet åt vår uppsats. Det är önskvärt att använda så ny litteratur
som möjligt och det skall gärna vara forskningsartiklar och dylikt. Tyvärr
har det ej har forskats så mycket om småföretag på senare tid varför vi har
använt oss av en något gammal litteratur. För att ändå få en korrekt bild av
småföretagen har vi dessutom intervjuat personer som är insatta i dagens
utveckling.

Vi är väl medvetna om att det föreligger en subjektiv bedömning vid valet
av litteratur, dels beroende på att vi redan i biblioteket genomförde ett
selektivt urval och dels att vi erhöll visst  material av Ernst & Young. Det
faktum att vi begränsat vår sökning till Linköpings universitetsbibliotek
anser vi ej ge upphov till några större felkällor, eftersom bibliotekets
söksystem torde vara omfattande samt väl utvecklat.

5.2.3  Intervjuer

Andersson (1985) menar att en muntlig metod ofta väljs istället för skriftlig
för att knyta en god kontakt med den utfrågade. En intervju kan dessutom
genomföras mera som ett samtal, där anpassning sker efter de svar som
erhålls. En möjlighet ges även att förklara samt omformulera frågorna så att
den tillfrågade förstår frågans innebörd. Det är också lätt att följa upp idéer
samt studera den intervjuades respons såsom tonfall, mimik och pauser.
(Bell, 1993)

För att samla in primärdata har vi valt att använda oss av intervjuer,
eftersom vi anser att dessa ger en bättre bild av vårt problemområde. Detta
då vi anser att det utifrån intervjupersonernas individuella uppfattningar är
möjligt att komma in på oväntade aspekter på undersökningsproblemet och
i samband med detta ändra undersökningen i den riktningen. Frågorna kan
även utvecklas samt förklaras om de framstår som oklara för respondenten.
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Vid intervjuerna med kreditgivare har vi använt en årsredovisning som
mall. Personerna i fråga har själva tagit fram en årsredovisning som de
tidigare ej sett och vi har sedan tillsammans gått igenom denna. De frågor
som uppkommit i och med detta samt de diskussioner detta har gett upphov
till redogörs för när vi redogör för intervjuerna. Alla intervjuer med
kreditgivarna var personliga intervjuer.

De intervjuer som gjordes på företagen gjordes enligt en frågemall som
finns i bilaga 4. Företagarna är ej lika insatta som kreditgivarna i vad som
finns i årsredovisningen och vi trodde oss därmed ej få så uttömmande svar
från dessa. Därför ansåg vi att det var nödvändigt med flera tydliga frågor i
en frågemall. De följdfrågor som naturligt följt är ej med i mallen eftersom
vi ansåg att det var tillräckligt att redogöra för dessa när vi redogjorde för
intervjuerna. De intervjuer med nyckelpersoner i företagen, det vill säga de
som var mest insatta i redovisningen, var personliga. Även flera andra var
personliga, men här gjordes även telefonintervjuer med de ägare som sällan
befann sig på kontoret och därmed var svåra att få in ett möte med.

Intervjuerna har i de fall den intervjuade tillåtit det, spelats in på band för
att sedan renskrivas, eftersom sannolikheten är större att allt respondenten
säger kommer med och det underlättar även att citera personen i fråga.
Övriga intervjuer har antecknats för hand för att sedan skrivas rent.

De intervjuade har även blivit erbjudna att kontrollera den renskrivna
intervjun, något som endast två av de intervjuade har önskat. Vi har även
kontrollerat med den intervjuade att denne ej har något emot att dennes
namn och namnet på företaget där denne är verksam har använts. Detta är
det ej någon av de intervjuade som motsatt sig.

5.2.4 Val av informationslämnare

Eftersom det var ont om framför allt relativt ny litteratur om småföretags
problem och villkor valde vi att intervjua ett antal personer angående detta.
Anledningen var att vi på detta sätt ansåg oss få en riktig bild av
småföretag. Vi har för detta ändamål intervjuat två auktoriserade revisorer,
en redovisningskonsult, en småföretagsexpert på Företagarnas
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Riksorganisation samt en professor i företagsekonomi som intresserat sig
för småföretag. Dessa presenteras i bilaga 1.

Vi har i vår undersökning valt att fokusera oss på användarna; ägare,
ledning samt kreditgivare. Under de intervjuer som gjordes för att få en
förståelse för vad som utmärker 10/24-bolag, framkom att dessa är att se
som årsredovisningens användare. När vi sedan började att leta efter ett
företag fann vi som sagts att ägare och ledning är samma personer, varför
dessa användargrupper i undersökningen slagits ihop till en användargrupp.

På företagen har vi intervjuat samtliga ägare. Intervjuerna med de ägare
som varit mest insatta i redovisningen har som regel varit längre än de
andra, eftersom de andra ej ansett sig ha så mycket mer att tillägga. Att vi
valt att endast intervjua ägare beror på att dessa personer även fungerar
som ledning och ekonomiansvariga. Hade företagen haft separat ledning,
ägare och ekonomiansvarig hade vi önskat tala med dem alla. Resterade
personer på företagen anses ej vara användare till årsredovisningen.

De kreditgivare vi valt att intervjua är några av de största bankerna,
Föreningssparbanken, Östgöta Enskilda Bank, Handelsbanken samt
Skandinaviska Enskilda Banken. Vi valde att ej intervjua fler banker då vi
efter den fjärde intervjun konstaterade att bankerna till stor del hade samma
önskemål och att den sista intervjun ej gav någon ny information. Att vi
dessutom valt att intervjua ALMI Företagspartner beror på att vi även ville
ha en annan vinkel än bankernas och då även denna typ av aktör kan vara
mycket betydelsefull för det enskilda företaget. Vi anser ej att bankerna
behöver någon närmare presentation. En kort presentation av ALMI
Företagspartner återfinns dock i bilaga 2. Hos kreditgivarna har vi
intervjuat personer som dagligen beviljar lån till 10/24-bolag, allt från
bankdirektörer till handläggare. Dessa presenteras i bilaga 1.
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5.2.5 Val av företag

Inledningsvis ställde vi en mängd krav på företagen. De skulle:

•  vara aktiebolag
•  ha max 10 anställda
•  ha nettotillgångar med ett nettovärde på max 24 miljoner kronor
•  ha ägande skilt från ledning
•  ha gjort en nyemission
•  ha varit i branschen minst 5-10 år
•  vara försörjningsföretag

Det krav vi ansåg var viktigast, förutom kraven på max 10 anställda och
max 24 miljoner i nettotillgångar som definierar 10/24-bolag, var kravet på
att det skulle finnas flera ägarfamiljer. Vi ville med andra ord hitta företag
där ledningen ej var de samma som ägarna och ägarna därmed ej dagligen
hade full insyn. Vår uppfattning var att dessa mer externa, ej aktiva ägare
skulle ha ett större intresse av årsredovisningen än de som dagligen
arbetade i företaget. Vi insåg dock snart att företag i den här storleken ägs
och leds av samma person/personer. Vi kunde därmed ej finna ett företag
som uppfyllde detta krav, varför vi enbart sökte efter företag med flera
ägare för att på så sätt få fler åsikter om företagets årsredovisning.

Kravet på nyemission ställdes eftersom företaget genom en nyemission får
in en ny ägare som i samband med detta kräver att få mycket information
om företaget. Genom detta skulle vi kunna bedöma hur väl den befintliga
årsredovisningen uppfyller de informationskrav en extern bedömare har. Vi
fann att ej heller detta krav gick att hålla kvar vid eftersom även detta
verkade vara en sällsynt företeelse.

Anledningen till att vi ansåg att det var viktigt att företaget funnits i
branschen i minst 5-10 år var att det då finns väl inarbetade
redovisningsrutiner samt ett antal tidigare årsredovisningar att studera.

Vi valde att endast undersöka så kallade försörjningsföretag. En anledning
till detta är att de flesta 10/24-bolag är försörjningsföretag. Att vi ej valde
att blanda in andra typer av företag och då framför allt expansiva företag,
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beror på att dessa företag är så olika. Därmed är förutsättningarna för de
olika företagstyperna så olika varför det ej går att se dem som en grupp.

Urvalet har skett från listor erhållna från Market Manager2. Denna listade
företag som uppfyllde kraven om anställda, tillgångar och aktiebolag. Från
denna lista valdes sedan företag med flera ägare ut. Vi visade dessa
företagsnamn för auktoriserade revisorer och de ansåg att företagen var
representativa för 10/24-bolagen. Dessa företag kontaktades sedan per
telefon för att se om de var villiga att hjälpa till. De tre första företagen vi
kontaktade var alla villiga att hjälpa oss och det är därmed dessa som
återfinns i undersökningen. En kort presentation av företagen återfinns i
bilaga 2.

5.2.6 Utarbetning av innehåll i årsredovisningen

Vi har renskrivit de intervjuer vi gjort och sedan sammanställt dessa. Vi har
därigenom fått en överblick över vad användarna vill se i årsredovisningen.
Utefter användarnas önskemål har vi sedan utarbetat ett innehåll för en
årsredovisning för ett 10/24-bolag. Detta har gjorts med det typexempel
som presenterades i kapitel 3 som grund. Eftersom det är just ett
typexempel, det vill säga hur en redovisning i ett 10/24-bolag vanligtvis ser
ut, och ingen mall, finns ej alla tänkbara poster i en årsredovisning med.
Endast de poster som finns i typexemplet har därmed behandlats i vårt
förslag.

5.3 Validitet

Validiteten i en undersökning har att göra med om mätmetoden verkligen
mäter det man vill mäta. Vid mätningar av attityder och värderingar är det
ganska svårt att få god validitet, eftersom det är svårt att definiera mätbara
variabler. (Lekvall et al, 1993)

                                                
2 Databas som innehåller information om alla företag i Sverige.
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Validitet kan sedan enligt S. B. Merriam (1994) delas in i två olika
perspektiv, den interna (inre) och den externa (yttre) validiteten. Med den
inre validiteten menas att mätinstrumenten mäter det som är avsett att
mätas. Det är viktigt att redogöra för graden av inre validitet samt vara
medveten om i vilken utsträckning mätinstrumenten mäter fel saker, för lite
saker eller för mycket saker. Det är sällan möjligt att uppnå 100-procentig
inre validitet.

För att försäkra oss om en hög inre validitet i vår undersökning har
sammanställningar av de intervjuer vi gjort skickats tillbaka till
respondenterna i de fall de önskat; annars har de blivit godkända på plats.
Detta för att erhålla dennes godkännande om att vi uppfattat svaren rätt,
vilket gör att vi kunnat göra mer riktiga tolkningar om verkligheten.

Det som avgör om en undersöknings resultat kan ses som allmängiltiga är
den yttre validiteten. Yttre validitet kan dock endast bli aktuellt om den inre
validiteten är tillfredsställande, eftersom bristande inre validitet innebär att
informationen är meningslös och därmed blir frågan om yttre validitet
onödig. Inre validitet innebär i själva verket att mätmetoden skall bedömas
objektivt, vilket egentligen kanske ej är möjligt. (Merriam, 1994)

Vi har i vår undersökning använt oss av intervjuer. Vad gäller validiteten
av resultaten och möjligheten att dra generella slutsatser kan vi här
diskutera huruvida valet av företag är representativt för populationen. Vi
har vid urvalet av företagen rådgjort med auktoriserade revisorer, vilka
besitter en god kunskap om företag i denna storlek, huruvida dessa företag
är representativa. Revisorerna anser att de valda företagen är typiska för
10/24-bolag som är försörjningsföretag, vilket vi anser bidrar till
undersökningens validitet. Valet av kreditgivare anser vi även det bidra till
undersökningens validitet, eftersom vi intervjuat fyra av de största
bankerna, vilkas krav på årsredovisningen torde vara representativa även
för andra bankers krav. För att även få med andra kreditgivares krav har vi
valt att också intervjua ALMI Företagspartner, som i våra intervjuer
framstått som en viktig aktör vad gäller företagsstöd och småföretagarlån
samt som ett alternativ till bankerna.

Eftersom intervjuerna med kreditgivarna har gjorts efter en årsredovisning,
anser vi att undersökningen har gett svar på de frågor som bör ställas. Vi
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har tillsammans med kreditgivaren just följt en årsredovisning, gått igenom
denna post för post och kommenterat befintliga poster samt framställt krav
på fler poster. Därmed anser vi att sannolikheten för att vi ställt de frågor
som bör ställas är stor. Med företagsägarna har vi däremot följt en
frågemall. Att vi gjorde detta beror, som tidigare sagts, på att företagaren
oftast ej besitter den kunskap inom området som en kreditgivare gör och
därmed kräver mer specifika samt direkt ställda frågor. Vi menar att dessa
frågor borde täcka in det som skulle kunna ses som viktigt att fråga om,
mycket beroende på att vi på de inledande frågorna fick nekande svar
varför det därmed stängde möjligheten för följdfrågor. Det kan dock tänkas
att vi förbisett någon fråga till företagsägarna.

Ovanstående leder till att vi anser att uppsatsen har en god validitet och att
det därmed kan ställas upp hypoteser och antaganden om vad användarna
vill se i en årsredovisning för ett 10/24-bolag.

5.4 Reliabilitet

En annan säkerhetsaspekt i en undersökning gäller reliabiliteten, det vill
säga att slumpen skall påverka svaren i så liten utsträckning som möjligt.
Vid en upprepning av en undersökning med samma person där det ”sanna
värdet” är konstant skall man kunna få samma eller nästan samma
mätvärden varje gång. Om så är fallet har mätmetoden hög reliabilitet
(Lekvall et al, 1993)

Det finns många faktorer som kan orsaka låg reliabilitet i en undersökning,
till exempel svarandens stress, hälsa, trötthet, motivation med mera.
Motivationen och intresset för redovisning och den här undersökningen kan
naturligtvis variera, varför intresset att ställa upp på en intervju och viljan
att ge utförliga svar kan variera. (Lekvall et al, 1993) Vi hade inga problem
att få intervjuer med varken kreditgivare eller företagsägare. Kreditgivarna
är väl insatta i ämnet och gav mycket utförliga svar eftersom de fann
undersökningen intressant. Företagsägarna gav dock kortfattade svar vilket
skulle kunna bero på att de var tämligen ointresserade av årsredovisningen.
Intresset att hjälpa oss var dock högt. Viljan att svara fanns med andra ord i
båda fallen, vilket borde öka reliabiliteten i undersökningen.
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Vid personliga intervjuer kan alltid reliabiliteten ifrågasättas eftersom
många faktorer spelar in, till exempel intervjusituationen, personen som
intervjuar, den intervjuade samt innehållet i intervjun (Andersson, 1985).
Detta har vi försökt att undvika genom att i så stor utsträckning som möjligt
använda oss av standardiserade frågor för respektive respondentgrupp. Vi
vill dock poängtera att ingen intervju är den andra lik, eftersom olika svar
ger upphov till varierande följdfrågor och stundtals en mer öppen
diskussion.
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6 Småföretag
ör att få en bättre förståelse för intervjusvaren som vi redogör för
senare i uppsatsen är det viktigt att förstå de specifika villkor och

problem som ett företag i den aktuella storleken ställs inför. Med detta
kapitel ämnar vi ge läsaren en grundförståelse för vad som utmärker den
undersökta företagsstorleken, det vill säga 10/24-bolag.

Som vi sagt tidigare är det ont om framför allt relativt ny litteratur om
småföretags problem och villkor. Därmed valde vi att intervjua ett antal
personer angående detta för att på detta sätt  få en riktig bild av småföretag.
Större delen av kapitlet är därmed baserat på de intervjuer vi gjort.

6.1 Målsättning och styrning

I de flesta stora företagen finns en önskan om att antingen muntligt eller
skriftligt formulera verksamhetens målsättning. Denna önskan är dock
mindre uttalad i småföretag. (Glader, 1969)

Dick Svensson, auktoriserad revisor, menar att denna typ av företag
förmodligen ej har någon uttalad strategi för sin existens över huvud taget.
Han menar att företagaren fått en idé och startat ett företag under relativt
slumpartade förhållanden; det är tillfälligheterna som avgör. Företagaren
har ej en uttänkt strategi för framtiden. Svensson uttrycker detta som att de:

”…inte riktigt tänkt på vad de skall bli när de blir stora”.
Svensson (000314)

Eva Lindman, auktoriserad revisor, anser även hon att många små företag
idag ej är bra på att planera inför framtiden. Hon menar att dessa
företagsledare sällan tar sig tid att fundera på framtiden; styrkor och
svagheter, risk och möjligheter etcetera. Detta skulle enligt Lindman vara
mycket nyttigt för företagarna själva.

F
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Det som Svensson anser skilja framgångsrika företag från de icke
framgångsrika, är att de framgångsrika faktiskt kan formulera en affärsidé
samt tydligt koppla till en strategi. Han menar att om ett företag bara har
rätt ledare med en klar affärsidé samt en uttalad strategi kan det
åstadkomma i stort sett vad som helst. Det som krävs är ett mål att arbeta
mot. Bengt Elisson, ”småföretagsexpert” på Företagarnas Riksorganisation,
Jens Thorén, redovisningskonsult samt Svensson anser dock alla tre att
företag i denna storlek ofta saknar direkta mål och kan därmed oftast
klassificeras som försörjningsföretag.

Med detta menas att företagarens mål snarare är att tjäna tillräckligt med
pengar för att ägaren och dennes familj skall ha ett bra liv utan att ägaren
behöver arbeta dygnet runt, än att företaget skall bli rikt, utvecklas samt
expandera. Denna åsikt delar även Lindman. SAF uttrycker detta som att
det i många fall helt dominerande målet är att styra utvecklingen så att man
kan uppehålla en god finansiell balans - samt behålla sin självständighet
(SAF, 1983). Svensson menar att:

”Ägarprestationens relation till pengarna i fickan är nog primärt för
många såna här mikroföretag, typ hantverkare och liknande. De optimerar
de egna konsumtionskronorna på ett eller annat sätt.”

Svensson, 000314

Dessa försörjningsföretag är således ej framgångsrika i den bemärkelsen att
de kommer att växa och göra ägarna till miljonärer. Det är dock ej deras
syfte. Dessa företag kan vara framgångsrika på att vara just
försörjningsföretag.

Enligt Elisson är det familjemedlemmar som sköter bokföring och andra
ekonomiskt relaterade uppgifter i denna typ av företag. Elisson menar att
många företag i den undersökta storleken ännu ej har en dator till
bokföringen. Thorén och Svensson menar dock att många har en sådan,
eftersom denna programtyp blivit mycket billig de senaste åren. Alla tre
anser att bokföring manuellt i en grundbok ej skall underskattas. Om valet
faller på att göra det manuellt eller på dator är av underordnad betydelse,
eftersom båda sätten skapar kontroll. I dessa små förekommer det ingen
analys av siffrorna. Med andra ord kontrolleras ej den ekonomiska
utvecklingen löpande av företagsledningen.
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Småföretag undersöker ej vilka uppdrag/produkter som de tjänat respektive
förlorat på och kan därmed ej uttala sig om vilka uppdrag/produkter som är
värda att fortsätta utföra/tillverka/sälja. Detta är något som varje företag bör
ha vetskap om, varför de, om de ej klarar det själva, bör söka utomstående
hjälp. Att dessa företag anlitar sig av utomstående expertis förutom
revisorn är ovanligt, något vi återkommer till senare.

6.2 Företagsledning

I litteraturen framhålls att mycket talar för att företagsledare i småföretag
har ett mer direkt avgörande för företagets resultat än i större företag. I de
små företagen är oftast företagsledaren densamme som ägaren. (Glader,
1969)

SAF menar att människan är företagens viktigaste resurs, och att det finns
ett mycket starkt samband mellan ägande och ledning i mindre företag.
Företagsledaren/ägaren är den person och den resurs kring vilket det mesta
rör sig. (SAF, 1983)

Landström, professor i företagsekonomi,  menar även han att det
förmodligen är så att företagsledaren har stor betydelse i ett småföretag.
Ledaren har olika betydelse i olika typer av företag, beroende på hur
beroende företaget är av ledarens specifika kompetenser.

I detta kapitel om småföretag går betydelsen av företagsledaren/ägarens
egenskaper som en röd tråd. Inom varje område vi valt att ta upp är
företagsledaren en viktig komponent. Samtliga personer som vi har
intervjuat är helt överens; företagsledaren är företaget. Att ett företag i den
här storleken lyckas, beror alltså till stor del på hur duktig företagsledaren
är. Kapitlet skulle kunna sammanfattas i det svar vi fick av Svensson när vi
undrade om eldsjälar är viktiga:

”Ja, de mest dåraktiga saker har vi ju sett komma ut. Så är det ju faktiskt.
… Eldsjälar är viktiga. Att brinna för uppgiften.”

Svensson, 000314
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6.3 Finansiering

I småföretag finns kontrollen samt äganderätten hos en eller ett fåtal
personer. Om en av ägarna säljer ett antal aktier sker detta oftast till
närstående personer. Nackdelen med ett fåtal ägare kommer till uttryck då
det gäller finansiering av en expansion eller dylikt. Småföretagen har ej
samma möjlighet att gå ut på kapitalmarknaden i jakt på kapital som de
stora företagen. (Glader, 1969) Banklån är istället den vanligaste formen av
extern finansiering i små och medelstora företag i Sverige.
Checkräkningskredit är en vanlig finansieringsform som banker erbjuder
småföretag. (NUTEK, 1995)

Svensson anser att kapitalförsörjning ej är något problem för den som har
en bärande idé. Detta till exempel genom banker, riskkapitalister samt
företagsstöd via till exempel ALMI Företagspartner. Han menar att det som
kreditgivarna ser mer på idag är entreprenören. Entreprenören är viktigare
än idén. Svensson uttrycker det som:

”En entreprenör kan nog ta mig sjutton sätta en dålig affärsidé i sjön och
ro hem den, än tvärtom. En bra affärsidé utan entreprenör, det funkar
inte.”

Svensson, 000314

Elisson menar att om fokus sätts enbart på försörjningsföretagen är det
sällan, om någonsin,  fråga om riskkapital. Det lilla företaget behöver
kanske 200 000 kr till en svarv. Då är det oftast endast banken som är
aktuell eftersom det är näst intill omöjligt att hitta någon som privat kan
låna ut pengarna. I dessa fall handlar det ej om riskkapital, utan en form av
investering. Det är dock ej säkert att ett banklån beviljas för att göra en
investering eftersom de ej alltid har de nödvändiga säkerheterna. Som
exempel kan ges att dessa företag sällan äger fastigheter eller mark som
skulle kunna pantsättas.

Elisson fortsätter med att det visserligen finns småföretagarlån och dylikt.
Detta är dock oftast ej aktuellt för de minsta företagen, eftersom de ej kan
visa de säkerheter som behövs. Han menar att ”då blir det de här som
ligger redan näst intill i gräddfilen” som får lånen, eftersom de har
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möjligheter. Dessa företag har någon som kan ”skriva ihop” bra
lånehandlingar.

För att återknyta till Svenssons resonemang om företagsledarens roll i
kreditgivarsituationer menar även Elisson att en duktig samt vältalig
entreprenör ej har svårt att få ett lån. Han menar dock att den som har en
mycket bra affärsidé, men som ej besitter talets gåva har mycket mindre
chanser att få igenom ett lån. Han anser också att det stora flertalet av
företagarna är just denna typ av person; någon som är duktig på det han
gör, har en bra affärsidé, men som ej har förmågan att lägga fram det på ett
engagerande sätt. Det är för dessa företag mycket viktigt att banken ser
affärsidén. Annars är banken oerhört betydelsefull. Företagen är i huvudsak
egenfinansierade och sedan kommer bankerna. Många företag har banklån
och checkräkningskredit. (Landström, 2000-03-30)

Glader (1969) fångar även han in denna problemställning i sin diskussion
om innovation i småföretag. Han menar att en nackdel som de små
företagen har på detta område jämfört med de stora företagen är att de ej
har samma vilja att ta risker. Om ett litet företag med en idé satsar på fel
projekt kommer företaget att misslyckas. Det är med andra ord svårt för
små företag att vara innovativa. De finansiella resurser som krävs är också
svårare att få fram för ett småföretag än för ett stort företag. (Glader, 1969)

Elisson avslutar diskussionen om finansiering med följande uttalande:

”Det är inga problem med riskkapital. Men de små kommer inte åt det.
Man måste vara alldeles speciell. Man kan inte heller bara satsa på de här
speciella tillväxtföretagen, vi behöver ju allt det här markservicen hela
tiden. Vi behöver ju nån som jobbar med de här vardagliga företagen
också.”

Elisson, 2000-03-16
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6.4 Tillväxt och struktur

Som tidigare sagts är det ej är så viktigt för ledare i småföretag att tjäna så
mycket pengar som möjligt. Landström menar att det är att vara oberoende
– att ej ha någon chef – som är drivkraften snarare än att bli rik.

Det finns empiriska studier som visar på att småföretagaren av
försiktighetsskäl ofta begränsar expansionstakten. Tillväxten hålls tillbaka
av önskemålet att på kort sikt få en tillfredsställande konsumtionsnivå eller
att få känna självförverkligande genom kreativ produktutveckling.
(Ramström et al, 1971)

Svensson anser att det är intressant att se vilka det är som startar ett företag
som är och förblir ett litet företag. Han menar att företagaren har startat
samt byggt upp ett nätverk kring sin person och sitt företag och låter det
vara bra med det. Försvinner en kund är det möjligt att företagaren ersätter
denna, men han jagar ej nya kunder. De flesta företagen är hantverkare,
serviceföretag, snickare, plåtslagare, butiksägare, kebabbarer och så vidare.
Även Svensson menar att ett starkt incitament till att starta ett eget företag
är att kunna vara sin egen, att ha större frihet.

Lindman menar att många av dessa små företag skall vara små. Om de
växer sköter företagsledaren fortfarande företaget som om det vore litet, har
svårt att släppa taget och delegera ansvar, vilket ej är bra för företaget.

Elisson anser att det är beklagligt att dessa företag ej växer. Han menar att
detta beror på att moroten saknas att växa. I företag med så få anställda,
upp till tio stycken, är det ett stort steg att anställa en person till. Ej bara ur
en ekonomisk synvinkel, utan den egna företagaren skall helt plötsligt även
fungera som arbetsledare. Med anställda följer även ett ökat antal lagar och
regler som företagaren måste ta hänsyn till. Detta bromsar ofta tillväxten i
små företag. Även förekomsten av skrönor om svårigheterna med att ha
anställda bidrar till att många är tveksamma till att anställa mer personal.
Elisson uttrycker det som:

”anställer man nån så är det enklare att skilja sig än att bli av med den
anställde”.

Elisson, 2000-03-16
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Elisson menar att företagaren ofta tjänar lika mycket vare sig han har två
eller tio anställda, varför företagen ofta nöjer sig med ett fåtal anställda.
Med ett ökat antal anställda växer arbetsbördan och i stort sett det enda som
företaget uppnått är ökade möjligheter till problem. Med tillväxt följer även
en mer omfattande administration. Det kan då vara nödvändigt att anställa
någon som sköter administrationen. Denna person producerar ej något, utan
kostar bara pengar. Elisson menar att många företagsledare i den här typen
av företag har endast grundskola eller yrkesskola i grunden, varför saker
som administration samt arbetsledning kanske ej är självklara.

6.5 Anlitande av utomstående expertis

De gånger det funnits brister i företagsledarkunnandet hade detta kunnat
avhjälpas genom anlitandet av experter på området, rådfrågning etcetera.
Många småföretagare är dock ej villiga att anlita utomstående eftersom de
ej vill blotta sig själva och sina företag. (Glader, 1969)

Svensson menar att detta antagligen är en onödig skräck. Oftast vinner
företaget på att ha en viss öppenhet. Han menar vidare att affärsidéer,
koncept och unikitet naturligtvis ej skall släppas, men att ekonomisk
information sällan är något problem. Konkurrenter kan ju förstås ha nytta
av detta, men Svensson anser ej att detta bör vara ett stort problem, ty han
tror ej att efterfrågan på årsredovisningen i riktigt små företag är så stor hos
PRV, även om det idag är mycket lättillgänglig information. Han menar att
företagen bör inse att det också kan vara omvänt, det vill säga att det kan
vara en styrka att tala om saker, att marknadsföra sig och att tala om de
fördelar och styrkor företaget besitter.

Landström och Lindman menar att revisorn spelar en mycket stor roll som
rådgivare i småföretagen samt att denne är den mest väsentliga externa
rådgivaren. Inom andra områden är småföretagen ganska tveksamma till
konsulthjälp. De ser ej eventuella problem och anlitar därför ingen att lösa
dem.

Thorén anser att företagen använder revisionsbyrån till all konsulthjälp,
även allmän rådgivning. Elisson menar dock att även om företagen ej har
något emot att öppna sig för revisorn och rådfråga denna, drar de sig för
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detta eftersom en revisor kostar mycket pengar. Han anser att ett företag
behöver råd ”under resans gång”, det vill säga kanske en gång i månaden,
och för detta har företagaren ej råd att anlita en revisor.

Revisorn är ofta involverad en gång om året, vilket ur rådgivningssynpunkt
ej är tillräckligt. Att vid årets slut få veta att företaget tjänat mycket pengar
som nu måste investeras snabbt leder till att det lätt blir felinvesteringar,
eller att pengarna skattas bort. Skulle företagaren däremot få råd en gång i
månaden kan dessa beslut vara mer övervägda.

6.6 Sammanfattning – typiskt för småföretagen

10/24-bolag kan sammanfattningsvis sägas vara främst försörjningsföretag.
Företagarens mål är oftast att tjäna tillräckligt med pengar för att
företagaren och dennes familj skall ha ett bra liv utan att det innebär arbete
dygnet runt, än att företaget skall expandera. Företagaren har i de flesta fall
fått en idé och därefter startat ett företag under relativt slumpartade
förhållanden och har ej någon uttalad strategi eller målsättning för
verksamheten. Det är ofta viktigare för företagaren att vara oberoende, att
ej ha någon chef, än att bli rik. Det är bland annat detta som gör att företag i
den här storleken oftast ej blir större. De är och förblir i regel små företag.

Vidare har vi kommit fram till att företagsledaren är mycket viktig för
företaget. Det finns de som sträcker sig till att säga att företagsledaren är
företaget. Att ett företag i den här storleken lyckas beror i stor utsträckning
på hur duktig företagsledaren är. Detta framgår även i de intervjuer vi gjort
med kreditgivarna som menar att ett lånebeviljande ofta grundas lika
mycket på företagsledaren som på företagets räkenskaper. Banklån är den
vanligaste formen av extern finansiering  i 10/24-bolag. Det är i dessa
företag sällan fråga om riskkapital, utan oftast handlar det om
investeringar, till exempel en ny maskin.

Det finns ett inbyggt motstånd mot anlitande av utomstående expertis, då
företagen ej gärna blottar sig själva. Det finns de som menar att detta är en
onödig skräck samt att företagen skulle tjäna på att anlita mer hjälp utifrån.
Vänder företagaren sig till någon, så är det revisorn. Detta gäller ej bara
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hjälp med redovisning och bokslut, utan även med andra frågor som rör
verksamheten.

Sammanfattningsvis kan 10/24-bolag i undersökningen beskrivas enligt
nedan:

Figur 7: 10/24-bolags karaktäristika

Källa: egen

Försörjningsföretag
Ingen uttalad strategi eller mål

Friheten är viktig
Företagsledaren är företaget

Banklån vanligaste finansieringsformen
Låg öppenhet
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7 Kreditgivarna
 kapitlet presenteras de önskemål som kreditgivarna framförde rörande
innehållet i 10/24-bolags årsredovisningar.

7.1 Övergripande åsikter

Annika Rahm på Östgöta Enskilda bank menar att banken verkligen vill se
årsredovisningen. Hon anser att de vill ha så mycket information som
möjligt. Detta är något som alla de vi talat med håller med om.
Årsredovisningen är viktig.

Lars-Erik Henriksson på Föreningssparbanken menar att det aldrig kommer
att gå att kräva att bokslutet innehåller all den information som en bank
behöver ha. Det håller även de andra med om och Rahm tillägger här att det
dock är bra om de är så fulländiga som möjligt. Anna Wirén på
Skandinaviska Enskilda Banken menar att årsredovisningen bara är en del
av det som banken använder vid en bedömning av en eventuell kredit.

Samtliga anger att de idag huvudsakligen använder årsredovisningen som
en grund. Åke Nyberg på Handelsbanken uttrycker detta som att:

”Årsredovisningen är en ”bas” för vilka frågor som ska ställas.”
Nyberg, 2000-04-06

Detta instämmer de andra i och den allmänna åsikten är att
årsredovisningen ger en indikation på hur det står till i företaget samt vad
som behöver undersökas mera. Vidare är de flesta överens om att trenden
är mycket viktig, varför det vore positivt att få se flera års siffror i
årsredovisningen; både i balans- och resultaträkningen samt i noter och i
förvaltningsberättelse. Rahm menar att:

”Det säger ju ofta mer än enstaka siffror – hur har utvecklingen varit.”
Rahm, 2000-03-16

I
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Generellt önskar alla att det skulle finnas med förklaringar till stora
förändringar. Om det är stora avvikelser mellan åren – vad beror det då på?
Detta finns ibland med i förvaltningsberättelsen, men långt ifrån alltid.

Något som alla intervjuade är noga med att påpeka att det även är annat
som är viktigt än siffrorna. Det behövs även så kallad ”mjuk” information.
Denna fås idag genom att kreditgivaren talar med kunden. De menar att det
är oerhört viktigt vem som driver företaget. Rahm uttrycker detta som:

”…det allra första vi tittar på är vem är det som driver företaget och hur
är den personen? Är det en människa som jag får förtroende för, som jag
litar på och verkar vara kompetent? Och är det inte det så spelar det ingen
roll hur bra siffrorna ser ut.”

Rahm, 2000-03-16

Wirén menar att företagaren är lika viktig som företagets räkenskaper, det
vill säga personen är lika viktig som siffrorna vid beviljandet av ett lån.

Anders Westberg på ALMI Företagspartner menar även han att personerna
bakom, deras erfarenheter samt vad som driver dem att jobba är viktigt.

Westberg påstår vidare att så länge företagen ej ser det som något
värdefullt kommer ej resurser läggas på årsredovisningen, något som flera
av de intervjuade håller med om. Detta måste ur en kreditgivarsynpunkt ses
som något negativt eftersom ingen av de tillfrågade ansåg att det var för lite
information i årsredovisningen, utan samtliga ansåg att det skulle vara bra
om den kunde utökas.

7.2 Förvaltningsberättelse

7.2.1 Verksamhet

Samtliga kreditgivare är överens om att förvaltningsberättelsen är väldigt
tunn. Om verksamheten står ofta bara ett par rader, vilket de anser vara för
lite. De saknar information om verksamheten, vad som har hänt under året
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samt varför det har hänt. Nyberg säger att han vill ha mer ”mjuk”
information om verksamheten och information om viktiga händelser under
året såsom en ny kund, en stororder etcetera. Wirén ser även gärna att de
skriver lite om företagets affärsidé.

Henriksson menar dessutom att det kan vara ett syfte att de sätter sig ner
och skriver ner lite om visioner framåt samt lite kommentarer om året som
gått. Detta för att tvingas tänka efter och fundera över vad det är företaget
gör och skall göra. Ett företag med en väl genomtänkt plan har större chans
att överleva och då också att få ett lån, eftersom de visar att de har tänkt
efter och kan planera.

Att få denna mjuka information trovärdig tror de ej är något problem
eftersom det är ett dokument som granskas av revisorn. Henriksson
motiverar med att:

”För det som står här är ju ofta ganska väl genomtänkt då, det inget som
man bara tar fram utan vidare, utan det är genomtänkt det dom skriver.
Genom att det är en officiell handling som fokuseras.”

Henriksson,  2000-04-11

Nyberg menar även att det vore intressant att veta hur företagets omsättning
samt resultat ser ut i förhållande till budget, om det finns någon sådan. Han
vill veta om resultatet är större eller mindre än planerat samt få någon
kommentar om varför. Dessutom anser Nyberg att det skulle vara bra om
företaget skrev något om sitt framtida investeringsbehov.

Rahm och Nyberg saknar information om vilka som sitter i styrelsen samt
vilka som äger företaget. Det är uppgifter som bankerna alltid vill ha. Det
är för dem viktigt att veta om företaget är ett moder- eller dotterbolag eller
om det har ett systerföretag eller är ett franchising företag.

Nyberg anser också att det vore bra med miljöinformation i
förvaltningsberättelsen. Han menar att om en bank skall lämna stor krediter
måste banken har miljöinformation om företaget; om miljökraven är
uppfyllda och vad företaget gör för att ej skada miljön. Banken måste veta
om det är något som kan äventyra verksamheten till exempel genom att
företaget kan bli skyldig att göra en mycket omfattande upprensning
etcetera.
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Westberg skulle vilja att företagen såg förvaltningsberättelsen som en
företagspresentation och koppla affärsidén till hur man vill uppfattas. Han
vill också ha information om:

”… sannolikheten för att konkurrenter kommer in på marknader. Hur är
den tekniska höjden på verksamheten i förhållande till andra, det vill säga
kan andra göra detta snabbt också. De som finns och de som kanske finns i
framtiden.”

Westberg, 2000-04-13

Dessutom skulle Westberg vilja se att företagen skrev mer om personalen
på företaget. Hur personalåldersmixen ser ut samt om det är bra eller dåligt.
Antal aktiviteter planerade av företaget anser han också som intressant
eftersom det kan ses som ett mått på om man har kul och arbetarna har det
bra. Även Wirén ansåg att information om personalen kan vara viktig.

7.2.2 Nyckeltal

I förvaltningsberättelsen finns ibland några nyckeltal med och jämförelse
mellan två till tre år. Alla anser att dessa siffror är viktiga samt att en
jämförelse mellan åren är bra. De skulle gärna se att det fanns jämförelser
mellan tre år. Rahm och Wirén ser gärna att det visas för fyra eller fem år.
Detta för att snabbt kunna se om det har varit svängningar mellan åren.
Poster som de vill se här är omsättning, resultat, balans, soliditet,
kassalikviditet samt kassaflöde. Dessutom anser Rahm att genomsnittlig
kundkredittid är ett viktigt mått. Hon menar att det med hjälp av
uppgifterna i årsredovisningen går att räkna ut själv. En stor nackdel är
dock att beloppet på bokslutsdagen ofta ej är representativt för året, till
exempel på grund av säsongssvängningar.

Detta gör att det vore bra om företaget räknar ut detta mått som ett
genomsnitt under hela året och ej bara på de siffror som finns på
balansdagen.

Flera är överens om att det snarare är kommentarerna, det vill säga om
siffrorna är bra eller dåliga, än siffrorna som är intressanta, eftersom de lätt
kan räkna ut siffrorna själva.
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Westberg skulle förutom de mest vanliga nyckeltalen vilja se lite andra
nyckeltal. Han menar att:

”Man bör ha med information om de som jobbar, fakta om hur
intäktsskapande per person. Fler tal relaterade till personalen -
förädlingsvärde per person.”

Westberg, 2000-04-13

Även Wirén menar att detta är något som banken har intresse av på normalt
och att det därmed gärna skall stå med i årsredovisningen. Hon syftar här
främst på tal som omsättning per anställd samt resultat per anställd.

7.2.3 Förslag till vinstdisposition

Sista delen av förvaltningsberättelsen innehåller information om
vinstdisposition. Här anser samtliga att informationen som ges i dessa
företag i dag är tillräcklig och ej ger upphov till några större frågetecken.

7.3 Resultaträkning och noter

Vad gäller resultaträkningen är det ingen som har så mycket att
kommentera. Om det har skett några större förändringar i någon post anser
dock samtliga att det vore bra med en förklaring till vad som har hänt i not.
Nyberg skulle dock vilja ha information om företagets kunder, hur många
de är, har de en storkund eller flera små, har det skett några stor
kundförluster under året etcetera. Detta anser han är intressant ur
riskspridningssynpunkt. Wirén anser även att om företaget har stora
jämförelsestörande poster, bör dessa kommenteras i not.
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7.4 Balansräkning och noter

7.4.1 Tillgångar

Även i den här delen av årsredovisningen vill kreditgivarna ha noter på
poster som de anser bör förklaras. På Föreningssparbanken och ALMI
Företagspartner tittade vi exempelvis i en årsredovisning för ett städbolag
där företaget i sin balansräkning hade en post med namnet ”Balanserade
kostnader för organisation och utveckling”. Detta tyckte både Henriksson
och Westberg krävde en förklaring. De undrade båda vad denna post
innehöll.

Om företaget har en fastighet anser Nyberg att ej bara det bokförda värdet
skall finnas med utan även marknadsvärdet. I de fall som fastigheten hyrs
ut, helt eller delvis, vore det bra om det nämndes något om vilka som hyr
samt hur hyreskontrakten ser ut. Rahm vill också ha information vad
fastigheterna heter.

Vad gäller maskiner anser Nyberg även där att det vore intressant med
uppgift om marknadsvärde, med andra ord; kan företaget få något för
maskinparken vid försäljning. Wirén anser att en kontroll av inventariernas
sammansättning etcetera är viktig, varför hon gärna skulle se detta i en
årsredovisning. Även Rahm anser sig sakna en specificering av
inventarierna. Hon vill veta vad som är byggnadsinventarier, vad som är
andra inventarier samt vad som är industritillbehör. Vad gäller
industritillbehören vill hon också få uppgift om huruvida de är särskilda
från fastigheten.

I de fall som företaget har finansiella anläggningstillgångar skulle Nyberg
vilja ha en not om vad som ingår i posten. Om det är aktier vill han ha en
specificering av vilka etcetera.

Henriksson anser att det är mycket viktigt att veta hur företaget noterar sina
tillgångar. Detta är speciellt viktigt för företag som har stora lager där han
vill veta hur lagret hanteras.
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7.4.2 Eget kapital och skulder

Vad gäller eget kapital så anser de intervjuade att det är viktigt att se hur
mycket det är samt vad soliditeten är, men det är ingenting som de vill ha
någon mer information om.

Däremot är det flera som vill ha mer information om skulderna. Rahm och
Nyberg anser det intressant att veta varifrån lånen kommer, om det är
ägarlån eller från kreditinstitut. När det gäller fastighetsbolag vill Nyberg
även ha uppgift om huruvida räntan är fast eller rörlig för att kunna se om
kassaflödet kommer se bättre ut om räntan sjunker och om kassaflödet
kommer se sämre ut om räntan stiger. Då vill han även se datum för
förfallodagar samt amortering.

Vissa företag har en post som heter Övriga skulder. Där anser Henriksson
att det skulle vara intressant att ha en not som specificerar vad som finns i
den. De andra håller här med.

De sista posterna i balans- och resultaträkningen är ställda säkerheter samt
ansvarsförbindelser. Här anser Rahm, Wirén och Henriksson att det vore
bra om de vore specificerade. De vill veta vem säkerheten är ställd till, vad
det är för slags säkerhet, vad som är pantsatt etcetera. Om företaget har gått
i borgen för något bolag, så vill de veta för vem.

Nyberg sammanfattar något som de flesta tycks vara överens om när han
avslutar intervjun med att säga:

”Vi kan inte skylla på en dålig årsredovisning om vi gör en kreditförlust.
Det ligger på oss att ställa rätt frågor.”

Nyberg, 2000-04-06

7.5 Sammanfattning av kreditgivarnas önskemål

Sammanfattningsvis kan sägas att årsredovisningarna idag ej verkas
uppfylla de behov som kreditgivarna har. Det stora övergripande
önskemålet är att det generellt skall finnas med förklaringar till stora
förändringar och varför siffrorna är som de är. Detta är det främsta
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önskemålet vi fick: de saknade ”mjuk” information. Således är det
framförallt förvaltningsberättelsen samt notapparaten de önskar utvidga.
Exempelvis efterfrågas information om viktiga händelser under året, vilka
som sitter i styrelsen samt vilka som äger företaget.

Vidare framkom det att trenden är mycket viktig, varför de vill se flera års
siffror i årsredovisningen; både i balans- och resultaträkningen samt i noter
och i förvaltningsberättelse.
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8 Företagsägarna
 kapitlet presenteras de önskemål som företagsägarna framförde rörande
innehållet i 10/24-bolags årsredovisningar.

•  Hur många ägare är ni? Hur många är aktiva?

BLIB har tre ägare och samtliga är aktiva i verksamheten. Saltängen Bygg
AB har fyra ägare och även där är samtliga aktiva. I båda företagen är det
dock en ägarna som har huvudansvaret för redovisningen. Kaléns har två
ägare och båda är aktiva. Även här har en av dem mest ansvar för
redovisningen samt har kontakt med revisor och bokföringsbyrå.

•  Hur mycket av redovisningsarbetet gör ni själva?

BLIB gör mycket lite redovisningsarbete själva. De attesterar endast
fakturorna för att sedan skicka dem till revisionsbyrån. Revisionsbyrån
sköter således både den löpande bokföringen samt ställer upp
årsredovisningen. Varje månad får företaget rapporter från revisorn som
följs upp. Det är framför allt en av ägarna, Cademan, som har kontakten
med revisorn och som följer upp rapporterna samt rapporterar till de andra.

Saltängen Bygg AB sköter den löpande bokföringen själva. Där är det bara
bokslutsarbetet som lämnas bort till revisorn.

Kaléns bokför löpande i dagbok samt sköter fakturering, momsredovisning,
löner etcetera. Däremot är det en bokföringsbyrå som sköter konteringen
samt en revisionsbyrå som gör årsredovisningen. Varje månad får Kaléns
en rapport från redovisningsbyrån så att de kontinuerligt kan följa upp hur
ekonomin för företaget ser ut.

•  Vad använder ni er av idag i er årsredovisning?

Cademan på BLIB använder årsredovisningen och anser att det finns behov
av att analysera den. De får en extra bilaga till årsredovisningen av

I
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revisorn. Där återfinns en jämförelse över fem år samt revisorns
kommentarer till  siffrorna i  årsredovisningen. De andra ägarna hänvisar
här till Cademan och menar att det är han som sköter detta för att sedan
rapportera till dem.

På Saltängen Bygg AB är det Larsson som har huvudansvaret för
redovisningen. Larsson går vid bokslutet igenom post för post  Några
djupare analyser av siffrorna görs dock ej utan det är slutresultatet som är
det väsentliga. Larsson uttrycker det så här:

”Det viktiga är att resultatet är positivt och hur man disponerar vinsten
eller förlusten.”

Larsson, 2000-04-16

Byggföretagets tre andra ägare är ej alls intresserade av årsredovisningen.
När Larsson har  gått igenom den har de ett möte där de snabbt går igenom
hur det har gått för företaget under året och vad resultatet blev. Sedan
diskuterar de igenom vad som skall göras med vinsten eller förlusten.

På denna fråga till Kaléns får vi ett entydigt ”ingenting” som svar. De anser
sig få den information de vill ha från de månatliga rapporterna från
redovisningsbyrån samt genom att prata med revisorn.

•  Kan du på rak arm säga något som du skulle vilja se i årsredovisningen?

På frågan om det är något som saknas i årsredovisningen får vi först ett nej
av Cademan på BLIB. Sedan ångrar han sig och säger att det gärna skulle
stå lite information om varför saker och ting har skett. Han anser att det
skulle vara bra för både företaget och omgivningen. Dessutom menar han
att vissa poster skulle behöva vara lite mer specificerade, till exempel
övriga kostnader. Han menar att det vid bokslutet är näst intill omöjligt att
komma ihåg vad som gjordes i januari-februari och anser då att det vore bra
om det vore mer specificerat i årsredovisningen.

På Saltängen Bygg AB och Kaléns Bokbinderi AB använder de sig ej så
mycket av årsredovisningen och anser sig ej heller sakna något.
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•  Tittar du någon gång i något annat företags årsredovisning?

Varken Saltängen Bygg AB eller BLIB använder sig av andra företags
årsredovisningar för att få upplysningar om dem. De gör i stället en
kreditupplysning på de företag som de vill ha ekonomisk information om.

Ej heller Kaléns läser årsredovisningar från andra företag. Det beror
mycket på att de mest har kunder i form av kommuner och statliga bolag
samt stora tidningar som Östgöta Correspondenten. Dessa är stora och
stabila företag och därmed anser Kaléns sig ej behöva förvissa sig om att de
har en god betalningsförmåga etcetera. Om de dock vill ha ekonomisk
information om någon presumtiv kund gör även de en kreditupplysning på
det företaget.

•  Om förvaltningsberättelsen skulle kunna ses som ett sätt att
marknadsföra företaget och du visste att det var fler som beställde
årsredovisningen från PRV. Detta för att på så sätt bilda sig en
uppfattning om företaget. Skulle du, eller revisorn, då lägga mer tid på
förvaltningsberättelsen? Det vill säga tala om vad ni är bra på, ge en
bild av företaget etcetera.

BLIB och Saltängen Bygg AB är överens om att de skulle lägga ner lite
mera tid på förvaltningsberättelsen om de visste att det var många som var
intresserade av att läsa den. Cademan på BLIB menar att de skulle kunna
skriva lite mer om verksamheten samt vad som har hänt under året, både
bra och dåligt.

” Det är inte svårt att skriva ner. Tala om att ”Det här är vi bra på, därför
ska du anlita oss!” Det tar ju ingen direkt tid. Kvittot på hur året har gått
finns ju redan, det är inte svårt att skriva ned.”

Cademan, 2000-04-16

Han  anser dock ej att det skall skrivas för mycket om visioner om vad
företaget vill i framtiden. Det blir ej trovärdigt, menar han. Även om
företaget har gjort en satsning är det ej säkert att visionen blir verklighet.
Skrivs det ändå om detta i förvaltningsberättelsen så blir resultatet att de
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som läser den blir lite lurad. De andra ägarna i de båda företagen har här ej
någon direkt åsikt då det är framför allt Cademan respektive Larsson som
sköter detta arbete.

Kaléns Bokbinderi AB är ett mycket litet företag som bedriver en sorts
verksamhet som idag är mycket ovanlig. Att det idag är så ont om
bokbinderier i Sverige gör att företaget idag har tillräckligt med kunder. De
ser ingen anledning att försöka marknadsföra sig för att få flera kunder,
eftersom de ej skulle hinna att leverera till flera kunder än de redan har.

•  Ofta finns det i årsredovisningen så kallade nyckeltal som till exempel
soliditet och likviditet – använder du dig av dem? Varför/varför inte?

Cademan på BLIB följer regelbundet upp hur olika nyckeltal, som soliditet
och likviditet, ser ut. Likviditeten följs upp så ofta som varje dag, med
hjälp av datasystem. Cademan menar dock att det ej är någon idé att
jämföra med branschen. Det är lite speciellt i telecombranschen eftersom
olika företag redovisar på olika sätt. Telefoner kostar ofta 1 krona, vilket är
en subvention från leverantören. BLIB redovisar då en omsättning på 0 kr –
täckningsbidraget ökar, men omsättningen minskar. Vissa företag redovisar
det verkliga värdet på telefonen som omsättning. Att jämföra omsättningen
med branschen skulle därför vara totalt ointressant. Om BLIB skulle
redovisa försäljningen till verkligt värde tror Cademan att de lätt skulle
kunna öka omsättningen med fem miljoner kronor. Detta medför att
nyckeltalen ej går att jämföra med andra företag.

Byggföretaget bryr sig ej alls om nyckeltal. Ibland får de, från företag som
specialiserat sig på sådant, skickat till sig nyckeltal som  är uträknade för
branschen men de är det ingen som studerar.

Kaléns använder ej alls sin årsredovisning och är därmed ej intresserad av
nyckeltalen som står där heller.
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•  Dessa tal kan ge en uppfattning om hur man ligger till jämfört med
andra företag i branschen. Om revisorn tolkade och skrev det i
årsredovisningen – skulle det vara intressant?

BLIB får, som tidigare sagts ett komplement till årsredovisningen av
sin revisor, vilket Cademan anser fungerar bra.

Saltängen Bygg AB är ganska ointresserad. ”Vet ej”, svarar Larsson.
”Kanske”, utan att direkt kunna motivera sig. När vi talat med de andra
ägarna svarar samtliga direkt nej samt hänvisar till att ”det är Tommy som
sköter det där”.

Kaléns svarade nej även på denna fråga.

•  Skulle du önska att det blev krav på ovanstående så du kan få ut mer av
konkurrenters och kunder årsredovisningar, och samtidigt ge ut mer
information om ditt företag?

Denna fråga svarar samtliga företag nej på. De är ganska ointresserade av
årsredovisningen. De använder den ej, utan tar reda på information snarare
genom kreditupplysning etcetera. Detta gör att de ej anser att en utökning
är nödvändig.

8.1 Sammanfattning av företagsägarnas önskemål

Det vi i detta kapitel kommer fram till är att företagsägare ej använder sig
av årsredovisningar i någon större utsträckning; varken sina egna eller
andras. Detta beror på att de får den information de behöver ändå. Detta
eftersom de är väl insatta i företagets verksamhet och den information de
behöver om sin verksamhet utöver detta får de av revisorn ändå. Är det
intresserade av ett annat företag använder de sig av Upplysningscentralen.
Därmed har företagsledarna/ägarna i stort sett inga önskemål om innehållet
i årsredovisningen.
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9 Utökning av årsredovisningen
 detta kapitel diskuterar vi runt de önskemål som framkommit. Vi tar
ställning till huruvida vi anser att de bör tas hänsyn till vid utarbetning av

innehållet i årsredovisningen eller ej. Avvägningen görs mellan den nytta
som önskemålet skulle ge och den kostnad det skulle innebära.

I början av uppsatsen ställde vi frågan om vilka som är intresserade av ett
10/24-bolags årsredovisning. Som vi nämnt tidigare var det vid de
intervjuer som rörde småföretagens problem och villkor som användarna
valdes: ägare, ledning samt kreditgivare. Vi har utefter arbetets gång
konstaterat att ägare och ledning utgjorde endast en användargrupp,
eftersom dessa oftast är samma personer. Företagsägarna gav nekande svar
utan någon vidare motivering på de flesta frågor som rörde deras intresse
av deras eller andras årsredovisningar. Ägarna i ett 10/24-bolag använder ej
årsredovisningar i någon större utsträckning, eftersom de dagligen har full
insyn i företaget verksamhet. De behöver ej titta i årsredovisningen för att
få den informationen som finns där.  Därmed hade de ej heller några
direkta önskemål om vad en årsredovisning skall innehålla för information,
varför vi endast tar hänsyn till de önskemål som kreditgivarna har. Vi
bortser dock som sagts ej helt från ägarna eftersom vi gör en avvägning
mellan kostnad och nytta.

Vad gäller kreditgivarna finns det däremot ett stort intresse för
årsredovisningen. Årsredovisningen är något som de dagligen använder sig
av i sitt arbete och de ser gärna att den utökas.

Med ovanstående diskussion har vi svarat på frågan om vilka som är
årsredovisningens användare; kreditgivarna. Därmed är ej företagsägarna
att se som användare enligt vår definition. Dessa är snarare intressenter till
årsredovisningen. Nästa fråga är vilket informationsbehov användarna har,
det vill säga vilken information de skulle vilja se i årsredovisningen. Dessa
önskemål presenterades i föregående kapitel. Nedan har vi för avsikt att ta
ställning till dessa önskemål. Vi gör en bedömning av om vi anser det
möjligt för företagen att utlämna denna information, främst med hänsyn till
merkostnader för företaget. Avsikten är att försöka tillgodose
kreditgivarnas önskningar utan att lägga en alltför tung börda på företagen.

I
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9.1 Förvaltningsberättelsen

Samtliga kreditgivare menar att förvaltningsberättelsen är mycket tunn i
denna typ av företag. Detta framgår även av vårt typexempel på en
årsredovisning i ett 10/24-bolag som presenterades tidigare (se s. 18 -) .
Kreditgivarna tycks mest sakna vad som skulle kunna kallas ”mjuk”
information. Denna mjuka information som eftersöks finns ofta i företaget
och torde därför ej ge upphov till så stora merkostnader att ta fram. Detta
gör att vi anser att förvaltningsberättelsen bör utökas. Nedan beskrivs mer
ingående vad för typ av information som vi anser skall vara med i
förvaltningsberättelsen.

9.1.1 Verksamhet

Enligt lag skall företaget ta upp viktiga händelser i förvaltningsberättelsen.
Kreditgivarna anser dock att företagen ofta avstår från att göra detta. Vår
slutsats blir därför att företaget bör utöka sin verksamhetsbeskrivning samt
att det alltid skall finnas med en beskrivning av betydelsefulla händelser.
Kreditgivarna vill få en bättre överblick över vad företaget gör, vilket ej
torde vara något problem för företaget att ge dem. Det som de trycker mest
på, är att företaget skall beskriva vad som hänt under året samt varför. Med
andra ord saknas en beskrivning av de betydelsefulla händelser som ägt
rum under året. De anser att företaget på så sätt skulle kunna förklara
mycket av eventuella ”konstigheter”. Detta skulle till exempel kunna vara
en stor balanserad kostnad för organisation och utveckling i ett litet
städbolag eller en stor jämförelsestörande kostnad, något som vid en första
anblick kan se konstigt ut, men som kan förklaras. Att skriva några rader
om vad som hänt och varför tar för den insatte ej så lång tid och kräver inga
större resurser. Vi kan ej heller se att det skulle vara något större problem
ur konkurrenssynpunkt, eftersom det ej behöver innebära utlämnande av
information som företaget ej önskar lämna ut. Vi anser snarare att företaget
borde tjäna på att göra detta, att tvingas tänka efter. Dessutom kan det ligga
i företagets intresse att tala om huruvida ett ovanligt lågt resultat i
förhållande till föregående år beror på en omfattande investering eller
dylikt.
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Vår undersökning visar på att kreditgivarna anser att företag bör visa hur
omsättningen samt resultatet är i förhållande till budget om sådan finns,
om det är större eller mindre än planerat och varför. Eftersom 10/24-bolag
sällan har någon budget skulle detta krav endast gälla ett fåtal av dessa
företag. Det går ej att ställa upp ett krav på samtliga företag som bra ett
fåtal kan uppfylla, varför vi anser att detta ej skall tas med i
årsredovisningen.

Önskemål framfördes även vad gäller företagets framtidsplaner.
Kreditgivarna menar här att det vore bra om företagen kunde beskriva lite
vad de avser göra i framtiden. Detta kommer leda till problem för
företagen. Företagen i den här storleken är oftast försörjningsföretag och
har sällan någon uttalad plan för sin verksamhet och dess framtid, vilket
gör att de ej heller kan beskriva framtidsplanerna i förvaltningsberättelsen.
För att återknyta till det som sagts ovan om verksamheten och
betydelsefulla händelser anser vi även här att det kan finnas ett egenvärde i
att tvinga företagaren att fundera över framtiden. Vår övertygelse är dock
att företag i denna storlek är och förblir försörjningsföretag; både på gott
och ont. Att kräva en framtidsplan i förvaltningsberättelsen menar vi är
orimligt eftersom alla dessa företag antagligen ej har behov av att ha en
nedskriven framtidsplan, även om det kan vara bra att fundera över.

Det har även framförts önskemål om miljöinformation, vilket idag är
mycket aktuellt. Att företaget beskriver hur dessa frågor sköts måste ses
som något positivt. Om företaget bedriver någon verksamhet som skulle
kunna vara miljöfarlig, är det mycket relevant att tala om hur företaget
handskas med detta för att visa att företaget ej gör något som kan äventyra
verksamheten. Vi menar därmed att om företaget bedriver en verksamhet
av sådan art att det skulle kunna innebära ett miljöproblem, skall företaget
beskriva hur de handskas med detta. Oftast skulle det vara tillräckligt med
några raders beskrivning, varför kostnaden för företaget ej skulle bli
betungande.

Ytterligare önskemål på förvaltningsberättelsen gäller att det skall anges
vilka som sitter i styrelsen samt vilka som äger företaget. Vi har under
arbetets gång förstått att det är många som gärna vill hålla detta för sig
själv av många anledningar, oftast personliga skäl. Vi anser dock att detta
ej utgör något större problem, eftersom denna information är offentlig och
går att få hos Upplysningscentralen.
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Det skulle endast innebära en mycket liten merkostnad för företaget. Vi
menar därmed att detta kan tas med i förvaltningsberättelsen. Ovanstående
resonemang gäller även angående önskemålet på att företaget skall tala om
om det är ett moder- eller dotterbolag samt om det är ett franchisingföretag.
Detta anser vi ej heller borde utgöra något problem, varför detta kan tas
med i förvaltningsberättelsen.

I vår undersökning framkom önskemål om att företagen skall tala om
huruvida de tror att konkurrenter kommer att slå sig in på marknaden
snart.  Kreditgivarna efterfrågar även en jämförelse av företagets produkter
med andras till exempel vad gäller produktens tekniska höjd, det vill säga
om andra kan göra samma produkt inom en snar framtid. Detta befarar vi
dock kan innebära ett problem ur konkurrenssynpunkt eftersom företaget
exponerar sig själva genom att göra detta. Vi anser därmed att detta ej bör
stå med i förvaltningsberättelsen.

Ett önskemål har även lagts fram vad gäller personalen. Önskemålet är att
företaget skrev mer om till exempel om personalens sammansättning är bra
och om denna trivs på sin arbetsplats eftersom det skapar bättre
förutsättningar för företaget. Detta håller vi i och för sig med om, men vi
anser att det skulle vara alldeles för svårt att ta fram information som detta,
bland annat då det måste ses som något mycket subjektivt. Vi anser därför
att denna information ej bör vara med i förvaltningsberättelsen.

9.1.2 Nyckeltal

Kreditgivarna anser att nyckeltal ger viktig information om företagets
ställning. Framför allt vill de här se en jämförelse mellan flera år ty det är
mycket viktigt att se trenden. Vi anser ej att det är ett problem för företagen
att ge information om flera år vid nyckeltalsjämförelsen, varför vi anser att
det bör finnas med nyckeltal för fem år. Önskade nyckeltal är omsättning,
resultat, balans, soliditet, kassalikviditet, kassaflöde, avkastning på
kapitalet samt genomsnittlig kundkredittid. Den genomsnittliga
kundkredittiden skall dock beräknas som ett årsgenomsnitt och ej som ett
genomsnitt på siffrorna på balansdagen som är fallet idag, eftersom detta är
mer relevant.
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Förutom de mer traditionella nyckeltalen, som nämnts ovan, efterfrågas
även mer personalrelaterade tal. Vad vi förstått är detta något som
kreditgivarna själva gärna studerar, även om det idag sällan finns med i
årsredovisningen. Detta gäller främst nyckeltal som omsättning per anställd
samt resultat per anställd. Eftersom ovanstående är nyckeltal som
kreditgivarna anser är mycket viktiga och det ej heller utgör något större
problem eller kostnad för företagen att ta fram, menar vi att de kan tas med.

För att nyckeltalen skall ge någon information som går att använda menar
kreditgivarna att det i årsredovisningen skall finnas med uppgifter om hur
dessa har räknats ut. Detta finns idag oftast med i så kallade
tilläggsupplysningar eller i not om företaget tagit upp nyckeltal i
förvaltningsberättelsen. Förutom själva nyckeltalen har det även
framkommit önskemål vad gäller kommentarer till dem. Med detta menas
att företaget skall tala om vad de anser att dessa tal betyder för företaget
och kanske göra en snabb jämförelse med branschen/konkurrenter. Att det
är viktigt att göra en bedömning av dessa tal håller vi med om. Däremot
anser vi ej att företaget skall göra detta i årsredovisningen, eftersom vi
förstått att kreditgivaren ändå kommer att göra en egen bedömning. Vi
anser att det vore slöseri med resurser att företaget skall göra detta själva
också, om ingen använder sig av det mer än för att det är ”lite intressant”.

9.1.3 Förslag till vinstdisposition

Eftersom samtliga kreditgivarna anser att denna ger tillräcklig information
som den är idag har vi ingen anledning till att ändra på denna.

9.2 Resultaträkning med noter

I balans- och resultaträkning var det ingen som saknade några poster.
Förekommer de i bolagets verksamhet så finns de med som poster i
räkningarna. Det de hade synpunkter på var noterna till posterna i resultat-
och balansräkningen, vilka poster som behöver förklaras i not samt vad
noterna bör innehålla för information.
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Önskemål framfördes gällande att det i not till exempelvis omsättningen
skall finnas en uppgift om företagets kunder, framför allt om företaget är
mycket beroende av en kund, eftersom det är viktigt ur risksynpunkt för
kreditgivaren. Hela verksamheten kan stå och falla med en kund, något som
en kreditgivare i så fall måste veta. Vi anser det vara relevant information
samt något som ej borde vara svårt för företaget att lämna ut. Denna
information finns i företaget och medtagande av denna skulle därmed
innebära en mycket liten merkostnad för företaget. Ovanstående gör att vi
anser att detta skall tas med.

Vidare vill kreditgivarna att jämförelsestörande poster i resultaträkningen
skall kommenteras. Med detta menas att de skall förklaras samt specificeras
i en not. Denna information är viktig för banken för att få en snabb
indikation på vad som skett. Detta måste anses som lättillgänglig
information för företaget, varför vi anser att nyttan för kreditgivarna
överväger omaket det skapar för företaget. Vi menar därmed att detta skall
tas med i årsredovisningen.

Om företaget har med balanserade kostnader, exempelvis balanserade
organisationskostnader eller balanserade utvecklingskostnader eller
liknande samtycker vi med de intervjuade att en förklaring skall finnas i
not. Det som har balanserats är något som företaget tror sig ha nytta av i
framtiden och ser som investering. För en extern bedömare är det då
intressant att veta mer om vad denna investering innehåller. Informationen
finns i företaget och det torde ej vara så svårt eller kostsamt att skriva några
rader om det i en not, varför vi anser att det skall vara med i
årsredovisningen.

9.3 Balansräkning med noter

Vad gäller fastigheter i företagets ägo vad det många uppgifter som
efterfrågades. Dels fanns det önskemål om att marknadsvärdet på
fastigheterna skulle redovisas. För att få en aktuell bedömning skulle det
dock behövas att någon utomstående gör en ”objektiv” bedömning av
marknadsvärdet varje år. Vi anser dock att det skulle vara att kräva för
mycket av företaget. Det skulle kosta dem mycket pengar att ta ut en
värderingsman varje år och vi menar att det skulle kosta mer än det smakar.
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Dessutom är det svårt att få en ”korrekt” värdering av marknadsvärdet
emedan det ständigt kan förändras. För att kunna göra en egen värdering av
fastighetens värde fanns det krav på att få information om fastigheternas
namn. Det bör ej kräva så mycket arbete att skriva in detta i
årsredovisningen varför vi anser att det bör finnas med i not.

I de fall företaget har fastigheter som hyrs ut, helt eller delvis, uttrycktes en
önskan om information om hyresgäster samt hyreskontrakt. Vi anser dock
att kreditgivarna kan ta reda på den här information på annat sätt än genom
årsredovisningen. Visserligen är det information som företaget har men det
kan bli ganska omfattande information som skall skrivas in i
årsredovisningen vilket vi ej anser är nödvändigt. Vi menar här att det
räcker om företaget i not talar om att X procent av fastigheterna hyrs ut till
utomstående, eftersom kreditgivarna sedan kan få mer information från
företaget.

Det är ej bara på fastigheter som marknadsvärdet efterfrågas utan även vad
gäller maskiner. Av samma anledning som ovan anser vi dock att det
åligger kreditgivarna att ta reda på den informationen om de finner de
nödvändigt.

Önskemålet om specificering av vad som är byggnadsinventarier, andra
inventarier och industritillbehör samt om industritillbehören är skilda
från fastigheten anser vi dock vara relevant. Denna information är väsentlig
för en bank,  till exempel när det för en kreditgivare är aktuellt med en pant
i en fastighet. Det är då viktigt för denne att veta om eventuella inventarier
enligt lag hör till fastigheten och därmed ingår i fastighetspanten.
Vi anser att det ej utgör något större problem att informera om detta,
eftersom företaget redan innehar nödvändiga uppgifter om inventarierna
och endast en mycket liten merkostnad därmed uppkommer.

I not till finansiella tillgångar efterfrågas en specificering av vad som
ingår i posten. Om företaget innehar aktier i andra företag önskas således
en specificering av dessa. Det möjliggör för den externe bedömaren att
själv kunna bilda sig en uppfattning om hur säkert värdet på tillgångarna är.
Eftersom vi anser att denna specificering kan vara relevant samt att
informationen är relativt enkel att ta fram då den redan finns i företaget och
endast orsakar en liten kostnad, anser vi att det skall vara med i
årsredovisningen.
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I undersökningen framkom önskemål om att företaget skall beskriva hur de
värderat sitt varulager. Vi inser att detta är att se som en viktig post, men
att den samtidigt är mycket invecklad. Varulagret kan värderas på så många
olika sätt, vilket medför att det är svårt för en extern bedömare att bedöma
varulagrets riktiga värde. Vi kan se relevansen, men vad vi förstår önskar
bankerna kontrollera detta själva oavsett företagens förklaring, eftersom
banken oftast värderar lagret till ett lägre värde än vad företaget gjort.
Därmed anser vi ej att företagen skall lägga resurser på detta, eftersom
banken kommer att göra om det i alla fall.

Det framfördes flera önskemål på mer information rörande företagets
skulder. De vill veta om det är ägarlån eller lån från kreditinstitut emedan
det kan vara av stor vikt för en kreditgivare vid en kreditgivningssituation,
eftersom det innebär olika förtursrätt vid en eventuell konkurs. Eftersom
det för kreditgivaren är en viktig uppgift och vi anser att det för företagaren
ej borde utgöra något större problem eller merkostnad, anser att det skall
stå med i not.

Mer detaljerad information om vad det är för typ av ränta, fast eller rörlig
ränta, samt vad det är för förfallodagar som är aktuella efterfrågas också,
framför allt gällande  fastighetsbolag. Att denna information kan anses som
viktig håller vi med om emedan en höjning eller en sänkning av räntan i
detta fall kan ha mycket stor inverkan på företagets kostandsmassa. Vi
menar dock att fastighetsbolagen utgör en så liten del av det totala andelen
10/24-bolag och att det därmed onödigt att kräva att alla företag skall
lämna ut denna information. Vi menar istället att om kreditgivaren kommer
i kontakt med ett fastighetsbolag, kan denne få den relevanta informationen
då. Med andra ord anser vi ej att denna information skall finnas med i
årsredovisningen.

Posterna ”ställda säkerheter” och ”ansvarsförbindelser” anses även de
kräva förklaringar i not. Vi anser att det är rimligt, eftersom det möjliggör
för en extern bedömare att bedöma risken för en framtida utbetalning. Vet
bedömaren vilken typ av åtagande det rör sig om, till exempel att företaget
gått i borgen för någon, kan denne lättare bedöma hur troligt det är att
gäldenären kan betala tillbaka lånet själv. Eftersom vi menar att detta är
relevant information som ej torde vara svår eller kostsam att ta fram,
förespråkar vi att det tas med i årsredovisningen.
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9.4 Förslag på innehåll i årsredovisningen

I föregående avsnitt tog vi ställning till vilka poster vi anser skall vara med
i årsredovisningen för ett 10/24-bolag. Nedan presenteras vårt förslag på
hur denna årsredovisning bör se ut. Det som vi lagt till är kursiverat. Detta
innehåll är utarbetat med den sammanställning som gjorts i kapitel 3 över
hur en typisk årsredovisning ser ut som grund. Denna skall sedan skrivas
under av styrelse, VD och revisor. Ett alternativ hade varit att göra denna
utarbetning med företagens årsredovisningar som grund. Vi valde dock att
göra den efter den typiska årsredovisningen eftersom vi anser att detta ökar
användbarheten av innehållsförslaget.

För att kontrollera att vi ej missuppfattat önskemålen som kreditgivarna
hade, har vi skickat förslaget till dem. Tre av kreditgivarna återkom med ett
utlåtande och de var alla positiva till det innehåll vi utarbetat. Wirén skrev i
sitt utlåtande:

”…jag tycker det ser bra ut. Mer heltäckande än många av de
årsredovisningar vi ser i vår vardag. Jag tycker framförallt utkastet till
förvaltningsberättelsen är bra, viktiga händelser under året bl a. Vad jag
kanske saknar är ett litet avsnitt som blickar framåt, vad vill man under
kommande år, visioner, affärsidén mm? Not-avsnittet är också bra, liknar
årsredovisningar för större bolag. Att även nyckeltal finns framtagna
tycker jag är ett plus. Man bildar sej snabbt och lätt en uppfattning på det
här sättet. Det är väl bra med en grund där bolaget/revisorn plockar valda
delar som passar just på deras verksamhet.”

Wirén (000517)

Som vi tidigare sagt har vi vid framtagandet av innehållet i
årsredovisningen ställt de önskemål vi fått mot den merkostnad en utökning
av årsredovisningen på den punkten skulle medföra för företagen. Varje
enskild utökning av årsredovisningens innehåll kräver en mycket liten
uppoffring av företaget. Vi menar att även alla utökningar sammantaget
medför en mycket liten uppoffring för företaget och att vårt förslag därmed
är genomförbart. För att bekräfta detta har vi bett en revisor om ett
utlåtande om huruvida detta förslag är möjligt att genomföra. Hon anser att
årsredovisningen skulle kunna se ut på detta sätt. Hon menar att det ej
skulle innebära någon större skillnad vad gäller tidsåtgången jämfört med
den årsredovisning som görs idag.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget X säljer produkten Y och utför även service förknippad med denna.
Verksamheten bedrivs i Z-stad. Företaget är den enda leverantören i länet av denna
produkt. Produkten har unika egenskaper i form av… Företaget satsar på god service
och hög kvalitet på de tjänster som följer med produkten. Företagets personal är mycket
kunnig och skall vid eventuella problem kunna fungera som rådgivare.

Ägare och styrelse

Företaget ägs av företaget Å som i sin tur ägs av NN. I företaget Xs styrelsen sitter NN
och MM.

Viktiga händelser under året

Att vinsten har minskat i förhållande till föregående år beror på att företaget under året
har investerat i en ny A-maskin. Även omsättningen har sjunkit något beroende på
omläggning av produktion samt produktionsstörningar. Denna investering har gjorts
eftersom företagets förra maskin var gammal och det är viktigt att följa med i den
tekniska utvecklingen. Företaget har i slutet av året förhandlat med en ny stor kund,
vilket kommer att innebära en ökad försäljning under följande år.

Miljöinformation

Företaget får i samband med service av produkten Y tillbaka en stor mängd batterier
som finns i produkten. Dessa samlas i en sluten behållare som sedan lämnas på en
återvinningsstation.
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Resultat och ställning

20X4 20X3 20X2 20X1 20X0
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Kassalikviditet
Kassaflöde
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Genomsnittlig kundkredittid
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Resultat per anställd

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst
Årets vinst
Summa

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till reservfond
till aktieägarna utdelas
I ny räkning överföres
Summa
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Resultaträkning

Kostnadsslagsindelad

Belopp i kr Not 20X4 20X3 20X2 20X1

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 1
Summa

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
eller Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader 2
Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar 3
Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Summa

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning

Belopp i kr Not 20X4 20X3 20X2 20X1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska
anläggningar 4
Inventarier, verktyg och
installationer 5
Summa

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
eller Råvaror och förnödenheter
Summa

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar 6
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning, fortsättning

Belopp i kr Not 20X4 20X3 20X2 20X1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital
Aktiekapital (x aktier à nom x kr)
Reservfond
Summa

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Summa eget kapital

Obeskattade reserver 8

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 9
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

Ställda säkerheter 10

Ansvarsförbindelser 11
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Tilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Uppställning av resultat- och balansräkning samt tillämpade redovisningsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Bolagets tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde respektive
nominellt värde om ej annat framgår av not.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan anges det tillvägagångssätt som använts vid framtagandet av de nyckeltal som
finns i förvaltningsberättelsen.

Soliditet –

Kassalikviditet –

Kassaflöde –

Avkastning på totalt kapital –

Avkastning på eget kapital –

Genomsnittlig kundkredittid –

Omsättning per anställd –

Resultat per anställd –
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Noter

Not 1 – Kunder

Företaget har två stora kunder som står för 45 % av omsättningen. Resterande
omsättning genereras av mindre kunder av mer tillfällig karaktär.

Not 2 – Personal

20X4 20X3 20X2 20X1
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Styrelsen
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 3 – Avskrivningar

I resultaträkningen belastas rörelseresultat med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas
på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska
livslängd, varvid följande procentsatser används:

Maskiner och andra tekniska anläggningar X %

Inventarier, verktyg och installationer Y %
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Not 4 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

20X4 20X3 20X2 20X1
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 5 - Inventarier, verktyg och installationer

20X4 20X3 20X2 20X1
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Not 6 – Övriga fordringar
20X4 20X3 20X2 20X1

Skattefordran

Not 7 – Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserad Årets
kapital fond vinst resultat

Belopp vid årets ingång
Överföring av föregående
års resultat
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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Not 8 – Obeskattade reserver

20X4 20X3 20X2 20X1
Periodiseringsfonderna specificeras
efter år:
Periodiseringsfond tax 96
Periodiseringsfond tax 97
Periodiseringsfond tax 98
Periodiseringsfond tax 99
Periodiseringsfond tax 00
Ackumulerade avskrivningar över
plan, maskiner och inventarier
Summa

Not 9 – Checkräkningskredit
20X4 20X3 20X2 20X1

Beviljad checkräkningskredit i Bank A
Beviljad checkräkningskredit i Bank B

Not 10 – Ställda säkerheter
20X4 20X3 20X2 20X1

Företagsinteckningar

Not 11 – Ansvarsförbindelser
20X4 20X3 20X2 20X1

Eventuellt
pensionsåtagande
aktieägartillskott
borgen har ställts till företaget L
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9.5 Slutkommentarer

Orsaken till att vi ansett det tillräckligt att koncentrera oss på kreditgivarnas
önskemål om information och därmed valt att ej ta hänsyn till de andra
intressenternas eventuella önskningar, är som vi tidigare nämnt att
kreditgivarna är att se som primära intressenter och därmed användare.
Ytterligare en anledning till att det är tillräckligt att koncentrera sig på
kreditgivarna är att dessa står för den största risken jämfört med andra
intressenter, eftersom det oftast rör sig om större belopp över en längre tid
jämfört med till exempel leverantörer. Vidare har anställda, liksom
leverantörer, ett direkt intresse i företaget. Även för de anställda är dock
risken lägre eftersom de har lönegaranti.

I och med att kreditgivare är de som står för den största risken är det
naturligt att de även har de största kraven på årsredovisningen. Därför
menar vi att genom att fokusera på de önskemål som  kreditgivarna har,
innefattas även den information som de andra intressenterna vill se i
årsredovisningen. Med detta menar vi att genom att kreditgivarna har så
långt gående önskningar vad gäller innehållet i årsredovisningen, kommer
de andra intressenternas informationsbehov att täckas av dessa. Genom att
utarbeta en årsredovisnings innehåll efter kreditgivarnas önskemål,
kommer även de andra intressenternas behov att tillgodoses.

Vid en första anblick skulle en utökning av årsredovisningen kunna
ifrågasättas, då vi i undersökningen kommer fram till att vi endast måste ta
hänsyn till kreditgivarnas önskningar vid utarbetningen av innehållet i
årsredovisningen. Det kan tyckas att det istället skulle vara bättre att
minska årsredovisningen än att utöka den, då det verkar vara få som
använder sig av den. En minskning av årsredovisningen skulle kunna
motiveras med att företagen istället skulle kunna ta fram den informationen
som kreditgivaren önskar när och om det blir aktuellt med ett lån.

Vi menar dock att så är ej fallet. Vi har i vår undersökning, som tidigare
sagts, valt att dela in intressenterna till årsredovisningen i primära och
sekundära intressenter. Att det sedan i vår undersökning visade sig att det
var framförallt kreditgivarna som använde sig av årsredovisningen samt
hade önskemål om informationen i denna, betyder ej att ingen annan är
intresserad av företagets årsredovisning. Därmed skulle en eventuell
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minskning av 10/24-bolags årsredovisningar drabba även andra än
kreditgivarna. Även om det uppfyller kreditgivarens krav att vid ett
lånetillfälle ta fram den information som krävs, uppfyller detta ej de andra
intressenternas informationsbehov. Som exempel kan ges det krav som
staten har. De har behov av att se att redovisningen är riktigt upprättad så
att de kan lita på den och därmed till exempel kunna göra en riktig
skatteberäkning.

Vi anser att även företagen själva skulle tjäna på att kraven på
årsredovisningen ökar. Ett krav på att företaget skall lämna ut mer
information innebär att företaget måste ta tag i de berörda områdena, tänka
efter och strukturera upp informationen. Att företagaren tvingas tänka efter
bidrar till ordningen i företaget. En utökad årsredovisning kan även höja
företagets trovärdighet gentemot dess intressenter, eftersom företaget i och
med detta ger ut mer information.

Något som ytterligare talar för att utöka årsredovisningen är att
utvecklingen inom redovisningsområdet idag går mot en större öppenhet.
Praxis idag innebär en mer omfattande redovisning än vad som tidigare
krävts. Att då föreslå att årsredovisningarna skulle minskas vore att gå
emot vad som idag är god sed och praxis.

Ytterligare skäl till att utöka årsredovisningen är den kostnadsaspekt som
en minskning av årsredovisningen skulle medföra. Kostnaden för
framtagandet av informationen skulle då flyttas från företaget till banken,
skattemyndigheten och de andra intressenterna. Eftersom den primära
källan, det vill säga företagen, har lättast att ta fram den nödvändiga
informationen, kommer en förskjutning av kostnaden innebära att
framtagandet av informationen blir dyrare. Om kostnaden istället skall
bäras av intressenterna som söker informationen, kommer detta i längden
medföra höjda kostnader för företaget i form av till exempel dyrare lån och
högre skatter.

Mycket av den information vi menar skall tas med i årsredovisningen kan
uppfattas som subjektiv. Vi menar dock att detta ej är något större problem.
En årsredovisning i ett aktiebolag skall granskas av en revisor som
kontrollerar att det finns ett underlag för det som anges i årsredovisningen.
Därmed är den information som ges i årsredovisningen att se som
tillförlitlig.
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Vi har ovan fört ett resonemang om varför vi anser att det vore riktigt att
utöka årsredovisningar i 10/24-bolag. När vi började studien trodde vi
däremot att årsredovisningar i 10/24-bolag var för omfattande. Vi ändrade
dock snart vår inställning och har kommit fram till at de skall utökas med
framför allt mer ”mjuk” information; främst i förvaltningsberättelsen och i
noterna. Genom denna utökning tillgodoses intressenternas
informationsbehov utan att innebära en större merkostnad för företagen.

9.6 Studiens bidrag

Mycket har skrivits om årsredovisningar och deras innehåll. Det har
däremot ej skrivits så mycket om årsredovisningar för små företag.
Speciellt ej så små som de som varit i fokus i denna uppsats. Majoriteten av
den befintliga litteraturen behandlar större företag och främst börsnoterade
företag. Det förs idag en diskussion om att årsredovisningarna i så här små
företag är alldeles för stora och klumpiga och att de därmed bör förkortas.
Vi kommer i vår uppsats fram till det motsatta; att årsredovisningarna bör
utökas. Anledningen till detta menar vi är att om önskemålet är att den skall
vara relevant, det vill säga om den skall vara så användbar som möjligt, bör
den utvecklas och ej förminskas. Förminskas årsredovisningarna försvinner
syftet med dessa och intressenternas intresse förbises.

Vi anser att vår undersökning är relevant och att den ger ett förslag på hur
en årsredovisning i ett 10/24-bolag kan se ut i företagstyper som passar in
på de företag som beskrivs i uppsatsen. Eftersom det saknas allmänt
accepterade mallar som är utarbetade för företag i denna storlek och då det
ännu ej finns någon god praxis utarbetad på området, menar vi att vår
utarbetning av innehållet i årsredovisningen kan ge en bra vägledning om
vad som bör tas med i en årsredovisning för ett 10/24-bolag.
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10  Metodkritik
 detta kapitel förs en kritisk diskussion runt det i uppsatsen valda
tillvägagångssättet.

10.1 Fallstudier

Valet av fallstudie kan kritiseras då intervjuerna med företagen ej blev
särskilt djupa. Vi menar dock att detta ej är att se som ett fel eftersom vi
anser att anledningen till att de ej blev djupa är att det ej finns något större
djup att söka då de helt enkelt ej är intresserade. Även om vi ställt fler och
mer långt gående frågor hade inget större djup uppnåtts. Ett annat alternativ
hade varit att följa med och observera företagen och deras arbete med
bokföring och årsredovisningsarbetet. Vi menar dock att detta ej hade varit
möjligt, eftersom inget av företagen gör sina egna bokslut,
årsredovisningar, etcetera.

10.2 Litteratur

Valet av litteratur blir självfallet subjektivt eftersom vi som författare själva
väljer ut sökord och källor. Det faktum att vi erhållit material från Ernst &
Young kan även kritiseras ur ett subjektivitetsperspektiv. Vi har dock
försökt att förhålla oss så kritiska som möjligt till källorna.

10.3 Intervjuer

Undersökningen kunde kanske även har utförts med hjälp av enkäter. Vi
anser dock att vi ej skulle kunnat erhålla samma mängd och kvalitet på
informationen genom en sådan metod, eftersom den personliga intervjun är
mer flexibel. Vi tror även att den intervjuade lägger ner mer tid på varje
fråga i en intervju jämfört med vad denna skulle ha gjort vid en
enkätundersökning.

I
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Ett problem är det så kallade accessproblemet, det vill säga att komma i
kontakt med rätt respondent och fånga dennes intresse (Lekwall et al,
1993). Vi anser ej att vi haft problem med att fånga kreditgivarnas intresse,
eftersom undersökningsproblemet är något som berör dem i allra högsta
grad. De ansåg att undersökningsproblemet var mycket intressant och värt
att lägga tid på. Det var inga problem alls med att få intervjuer. Vad gäller
företagsägarna fanns det dock ej ett lika stort intresse. Detta avspeglar sig
även i intervjusvaren där det klart framgår att företagen ej har något större
intresse av sin eller andras årsredovisning. Det kan i undersökningen
därmed ha varit ett problem, eftersom detta kan leda till att vi fick sämre
svar än om ett genuint intresse för undersökningsproblemet funnits. Vi
menar att svaren här kanske hade varit utförligare om undersökningen var
något som företagaren ansåg sig ha nytta av. Vi hade dock inga problem
med att få företagsägarna att ställa upp. Vi tror dock att de gjorde detta
främst för att vara snälla och för att det var lite roligt.

Att samla information genom intervjuer är långt ifrån oproblematiskt.
Personen som intervjuar har ofta en stor inverkan på den som intervjuas.
Sannolikheten att frågorna ej tolkas korrekt och missuppfattas är relativt
stor, vilket kan leda till att de frågor som skulle vara en logisk följd på de
frågor som finns med i frågemallen ej kommer att bli besvarade. Det kan
även vara svårt för företagsledarna att medge vid en intervju att de ej
besitter den nödvändiga kunskapen som krävs för att kunna avläsa en
årsredovisning, något som vi tror kan vara fallet med en del av de
intervjuade vid företagen. Även detta kan leda till att vi fått mindre
utförliga svar än vad som skulle kunnat fåtts samt att de i de flesta fall gav
nekande svar vid frågan om de var intresserade av årsredovisningar.
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Bilaga 1

Respondenter
Referensram

•  Dick Svenssson – auktoriserad revisor, Öhrlings, (1,5 h), 000314

•  Eva Lindman, auktoriserad revisor, Ernst & Young, (1 h 45 min),
000416

•  Jens Thorén – redovisningskonsult, KPMG, (20 min), 000410

•  Bengt Elisson – småföretagsexpert, Företagarnas Riksorganisation, ( 1 h
15 min), 000316

•  Hans Landström – Professor i företagsekonomi vid Halmstad högskola,
(20 min på telefon) 000330

•  (Elisabet Sundin, Campus Norrköping, 10 min, 000407)

Empiri

Kreditgivare

•  Anders Westberg – ALMI Företagspartner (2 h) 000413

•  Annika Rahm – bankdirektör, ÖEB (1,5 h) 000316

•  Lars-Erik Henriksson, Föreningssparbanken (> 1 h) 000411

•  Anna Wirén – SEB (> 1 h 15 min ) 000504

•  Åke Nyberg – chef företagsmarknad, Handelsbanken ( 1 h 15 min)
000406
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Företagsägare

•  BLIB – 3 intervjuer (sammanlagt 1 h) 000417
Mats Cademan
Mikael Andersson
Anders Carlberg

•  Saltängen – 4 intervjuer varav 2 per telefon (sammanlagt 1 h) 000416
Tommy Larsson
Nils Erik Johansson (telefonintervju)
Rolf Melin (telefonintervju)
Roland Petersson

•  Kaléns bokbinderi – 2 intervjuer, (sammanlagt 30 min) 000504
Birgitta Kalén
Björn Kalén
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Företagspresentationer

ALMI Företagspartner

ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som kan och vill växa och
se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av
affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. Vi kompletterar
marknadens utbud och utvecklar inte egen konsultverksamhet inom områden där det
redan finns ett tillfredsställande utbud.

ALMI bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att
främja Utvecklingen av mindre företag. ALMI är en koncern som består av
22 regionala dotterbolag och ett moderbolag. De regionala bolagen finns i
varje län, totalt på 40 platser, och har på så vis närhet till och god kunskap
om små företag. Varje ALMI-bolag har en styrelse där näringslivet från
regionen i regel har majoritet.

Kaléns bokbinderi AB

Kaléns Bokbinderi ABs verksamhet består av att bedriva bokbinderi,
bokreparationer, kartmontering samt konsthantverk. De är en av de fåtal
bokbinderier som finns kvar i Sverige idag. Deras kunder är främst stat och
kommun. Företaget finns i Mantorp och Linköping.

Företaget äga av: Birgitta Kalén och Björn Kalén
I styrelsen sitter även John Kalén. Båda ägarna är aktiva i företaget.

Kaléns bokbinderi AB är ett litet familjeföretag med tre anställda. De totala
tillgångarna uppgår till cirka 200 000 kr. Företaget uppfyller därmed lagens
krav på ett 10/24-bolag.
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Norrköpings bildesign AB (BLIB)

Företaget har en bifirma med namnet Bra Ljud i Bil AB, även kallat BLIB,
som verksamheten bedrivs i, varför vi i uppsatsen använder namnet BLIB.

Företaget finns i Norrköping. Det bedriver montering och försäljning av
bilelektroniska varor som bilstereo samt mobiltelefoner. Företaget har
relativt nyligen även börjat sälja växlar.

Företaget ägs av: Mats Cademan, Mikael Andersson och Anders Carlberg.
Ägarna är även de som sitter i företagets styrelse. Alla tre ägare är aktiva i
företaget.

BLIB har åtta anställda och totala tillgångar på drygt 3 miljoner kronor,
vilket betyder att lagens krav för att vara ett 10/24-bolag är uppfyllda.

Saltängen bygg AB

Saltängen bygg AB är ett byggföretag beläget i Norrköping. Verksamheten
består i att bygga hus, andra bygg och anläggningsarbeten samt puts-,
fasad- och stuckatörsarbeten.

Företaget ägs av: Tommy Larsson 62,5 , Nils Erik Johansson, Rolf Melin
och Roland Petersson. Tommy Larsson äger 62,5 procent av företaget och
är också verkställande direktör. De andra ägarna har lika delar av de
resterande 37,5 procenten. I styrelsen sitter samtliga ägare.

Lagens krav för 10/24-bolag är uppfyllt då företaget har sju anställda och
en tillgångsmassa på drygt tre miljoner.
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BFNs exempel på förvaltningsberättelse
för ett småföretag

- c 16/6 - Omarbetat efter BFN R4 vad gäller personal.

AB Småföretag
     Förvaltningsberättelse för verksamheten 19X1

Allmänt om verksamheten
AB Småföretag startades 1968 och tillverkar produkter för
kemiteknisk industri. De viktigaste produkterna är 1 och 2.
     Bolaget är beläget i A-stad.

Försäljning
Faktureringen har under 19X1 uppgått till ... tkr (ökning med .. %).
Försäljningsökningen beror till största delen på framgången med den
nya produkten 1.
     Försäljningen av produktlinje 2 har däremot minskat med .. %
beroende bl a på prishöjningar till följd av ökade råvarupriser. Under
19X2 har dock orderingången ökat.
     Faktureringen beräknas under 19X2 uppgå till totalt tkr.

Investeringar
Företagets investeringar i maskiner och inventarier har utgjort .. tkr
(f.å. ... tkr).
     Det stora behovet av investeringar hänför sig till maskiner för
tillverkningen av den nya produkten 1.
     Beslut har tagits i styrelsen om att bygga till fastigheten med
byggstart i slutet av årsredovisning 19X2.
     Bolagets totala investeringar under 19X2 beräknas uppgå till .. tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Bolagets rörelseresultat efter avskrivningar har uppgått till tkr vilket
är en minskning mot föregående årsredovisning. Resultatet före
bokslutsdispositioner och skatter har varit något högre än 19X0 tack
vare realisationsvinst på försålda aktier.
     För att möta det ökade likviditetsbehovet planeras att under våren
19X2 uppta ytterligare ett utlandslån.

Nedan visas i tabell de två senaste årens utveckling i form av
nyckeltal.

                                                             19X1                    19X0
Omsättning
Likviditet
Skuldsättning
Tillgångarnas avkastning
Eget kapitals avkastning

Visa det väsent-
ligaste och väck
intresse för mer!

Specificera
större köp och
försäljningar av
anläggningar!

Nyckeltal har en
betydelsefull
roll då det gäller
att i enkla
termer uttrycka
ekonomiska
fakta.
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Personal
Meddelantalet anställda har varit följande
                                                   19X1                         19X0
Kvinnor
Män
SUMMA

Löner och ersättningar samt sociala avgifter har uppgått till följande
belopp (tkr).

                                                       19X1                           19X0
Arvoden och löner till
styrelse och VD.
Sociala avgifter
Pensionskostnad
SUMMA

                                                       19X1                           19X0
Löner till övriga anställda
Sociala avgifter
Pensionskostnad
SUMMA

Ägare                                              19X1                          19X0
                                                 Antal aktier i %          Antal aktier i %
N.N.
O.O.
SUMMA

Alla aktier har samma röstvärde.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel                    kronor        X
Årets vinst                                       kronor          X
                                                                           XX
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras så

att till reservfonden avsättes            kronor         X
att till aktieägarna utdelas               kronor          X
att i ny räkning överföres                kronor          X

Tantiem och
därmed
jämställda
ersättningar
ska redovisas
särskilt.

Tala om hur
nyckeltalen
beräknats!

Källa: BFN (1999)
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Frågemall till företagsägarna
•  Får vi använda ert och företagets namn?

•  Skulle vi kunna få en kopia av er årsredovisning?

•  Hur många anställda har ni?

•  Hur stor är er tillgångsmassa?

•  Hur många ägare är ni? Hur många är aktiva?

•  Hur mycket av redovisningsarbetet gör ni själva?

•  Vad använder ni er av idag i er årsredovisning?

•  Kan du på rak arm säga något som du skulle vilja se i årsredovisningen?

•  Tittar du någon gång i något annats företags årsredovisning?

•  Om förvaltningsberättelsen skulle ses som ett sätt att marknadsföra
företaget och fler beställde årsredovisningen från PRV, skulle du (eller
revisorn) lägga mer tid på förvaltningsberättelsen då? Det vill säga tala
om vad ni är bra på, ge en bild av företaget.

•  Ofta finns det i årsredovisningen så kallade nyckeltal som till exempel
soliditet och likviditet – använder du dig av dem? Varför/varför inte?

•  Dessa tal kan ge en uppfattning om hur man ligger till jämfört med
andra företag i branschen. Om revisorn tolkade och skrev det i
årsredovisningen – skulle det vara intressant?

•  Skulle du önska att det blev krav på ovanstående så du kan få ut mer av
konkurrenters och kunder årsredovisningar, och samtidigt ge ut mer
information om ditt företag?

•  (Skulle en allmän analys om årsredovisningen, gjord av revisorn vara
intressant i årsredovisningen?)


