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SAMMANFATTNING

Det har det blivit vanligt att alternativa resultatbegrepp, resultatmått som inte är
definierade enligt GAAP, förekommer i börsnoterade företags finansiella
rapportering. Sådana alternativa resultatbegrepp uttrycks ofta som Non-GAAP
Measures, förkortat NGM. Tidigare forskning om NGM har i stor utsträckning
bedrivits med kvantitativa metoder och undersökt hur väl redovisningen av
NGM förklarar ett värde på företags aktier i jämförelse med GAAP men inte
inriktats på vad upprättarnas motiv är för redovisningen. Forskning om bolagens
utformning av NGM och i vilken utsträckning måtten förekommer har dessutom
haft en begränsad omfattning. Syftet med avhandlingen är därför att öka
kunskapen om och förståelsen av börsbolags redovisning av alternativa resultat-
begrepp. Som titeln anger behandlas två forskningsfrågor: ”hur redovisar bolag på
Stockholmsbörsen andra resultatbegrepp än de som definieras av GAAP (Non-GAAP
Measures)?” och ”varför redovisar bolagen på Stockholmsbörsen NGM?”.

Redovisningsnormering utgår från att redovisningen ska upprättas för att ge
användbarhet till användaren. Redovisningsteorier ger dock uttryck för att
upprättare kan ha andra motiv. Inom Positiv redovisningsteori framförs att
upprättare kan ha incitament att redovisa NGM p.g.a. kontrakt vars utfall beror
av redovisningsmått. Teori om resultatutjämning anger att upprättare är oppor-
tunistiska nyttomaximerare som tror att de kan påverka användare genom redo-
visningens utformning. Olika förklaringar finns därför till varför upprättare kan
komma att tillämpa s.k. ”earnings management”. I redovisningslitteratur avser
begreppet earnings management företagsledningars avsiktliga val av redo-
visningsprinciper för att uppnå ett visst redovisningsresultat. Principvalen berör
en post eller transaktions värdering och när, eller om, transaktionen ska
redovisas. I avhandlingen förklaras att earnings management även kan tillämpas
av upprättare genom att principer väljs för utformningen av redovisade resultat-
begrepp.



Avhandlingen visar bl.a. att NGM förekommer i stort antal, används av de flesta
upprättare och i stor utsträckning är unika för varje företag. Bolag redovisar
oftast NGM för att justera ett resultat för jämförelsestörande poster och för att
möjliggöra jämförelser av en enhet över tiden. Det är vanligt att bolagen i sina
delårsrapporter redovisar NGM på ett mer framträdande sätt relativt GAAP-
måtten. Användare behöver vara medvetna om att NGM i de flesta fall är unika
för olika bolag och innehåller summeringar av olika intäkts- och kostnadsposter.
Många NGM redovisas utan att det upprättande bolaget definierar resultat-
begreppets innehåll och det är vanligt att en läsare av en rapport inte kan se hur
ett NGM beräknats. Ett bolags redovisning av NGM förändras även över året i
stor utsträckning. En svår aspekt är kompromissen mellan olika kvalitativa
egenskaper i ett NGM. Ska måttet vara relevant kan det bli svårt att kombinera
med jämförbarhet och tillförlitlighet. Osäkerhet beträffande vad NGM innehåller
för intäkts- och kostnadsposter och förändringen av innehållet i måtten över
tiden leder till att redovisade NGM är svåra att jämföra inom och mellan bolag.
Men det kan också leda till ytterligare konsekvenser. Informationsasymmetri,
kontraktskostnader, kostnader för allokering av kapital, risk för negativt urval
och moralisk risk hos upprättare kan minska nyttan i redovisade NGM för
användare.

Tidigare litteratur har fört fram två huvudsakliga motiv och förklaringar till
upprättarnas redovisning av NGM: förbättrad information till användaren och
earnings management p.g.a. opportunism eller kontrakt. Genom avhandlingens
metod, en kombination av en genomgång av finansiella rapporter tillsammans
med intervjuer med upprättare, framkommer dock slutsatsen att det också finns
upprättare vilka saknar ett övergripande motiv för redovisning av NGM. De kan
från tid till annan styras av olika faktorer utan något mönster av samvariation
mellan faktorerna eller upprättarna. Dessutom visar det sig att en del upprättare
med förbättrad information som motiv inte fullt ut klarar att redovisa NGM som
tillfredställer de underliggande normativa kvalitativa egenskaperna jämförbarhet,
tillförlitlighet och relevans.

Avhandlingen har finansierats av PricewaterhouseCoopers AB.
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SUMMARY

It has become common for listed companies to present earnings measures
undefined by GAAP. These measures are commonly referred to as Non-GAAP
Measures, or in short: NGM. Prior NGM research has to a large extent been
undertaken with quantitative methods in order to compare the relevance of
NGM with GAAP as explanations for company value, but has not been directed
towards prepares’ motives for the presentation of NGM. Research about
companies’ presentation of NGM and to what extent such measures are
presented has been limited. The purpose of the dissertation is therefore to
increase the knowledge and understanding of listed corporations’ presentations
of Non-GAAP Measures. As is implied by the title two research questions are
addressed: “How do companies listed on the Stockholm stock exchange present other earnings
measures than those defined by GAAP (Non-GAAP Measures)?” and “Why do companies
on the Stockholm stock exchange present NGM?”.

According to accounting standardization accounting information should be
presented to provide usefulness to users. However, accounting theories
expresses that preparers may have other motives. Positive Accounting Theory
suggests that prepares may have incentives to present NGM because accounting
measures effect the outcome in contracts. Smoothing theory states that preparers
are opportunistic and strive to maximize personal benefits, they believe they can
influence users through the accounting presentation. Thus, there are different
explanations as to why preparers may use earnings management. In accounting
literature the term earnings management means that management deliberately
chooses accounting principles in order to achieve a certain earnings number. The
chosen principles affect the measurement and recognition of an accounting item.
In the dissertation earnings management is explained to also comprise when
preparers choose principles for the presentation of an earnings measure.



Findings in the dissertation are, among other things, that NGM can be found in
large numbers, are presented by most preparers and are to a great extent unique
for each company. Companies mostly report NGM to adjust earnings for items
affecting comparability and to enable comparison of an entity over time. It is
common for companies in their interim reports to present NGM prominent
relative to GAAP earnings. Users need to be aware of the uniqueness of a
company’s NGM and that NGM with similar names can contain summarizations
of different income and expense items. Many NGM are presented
unaccompanied by a definition from the preparer and it is common for a user of
a report to be unable to see how a NGM has been computed. A company’s
presentation of NGM is also often changed during the year. A difficult issue is
the trade-off between different qualitative characteristics in a NGM. If a measure
should be relevant it may be hard to combine with comparability and reliability.
Uncertainty regarding what items of income and expense NGM contains and the
change of the composition of the measures over time results in NGM that are
hard to compare within and between companies. But it can also result in
additional consequences. Information asymmetry, contractual costs, costs in the
allocation of capital, risks of adverse selection and moral hazard with preparers
can decrease the benefit of presented NGM for users.

Prior literature has put forth two principal motives and explanations for
preparers’ presentation of NGM: improved information to the user and earnings
management due to either opportunism or contracts. The method used in the
dissertation, a combination of an analysis of financial reports and interviews with
preparers, has resulted in the conclusion that there are also preparers who do not
have an overall motive for the presentation of NGM. They are from time to time
influenced by different factors without any pattern of co variation between either
the factors or the preparers. Furthermore some preparers who have the motive
of improved information cannot fully master to present NGM that satisfies the
underlying normative qualitative characteristics of comparability, reliability and
relevance.

The dissertation has been financed by PricewaterhouseCoopers AB.



Företal

Ekonomiska informationssystem bedriver forskning och utbildning i gränslandet mellan eko-
nomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet om hur information överförs från, mellan och
till människor. Särskilt intresse riktas mot vilken roll strategier och informationssystem har
när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och
föreningar), men också deras samspel med till exempel kunder och medborgare. Vår forsk-
ning är inriktad på följande områden:

* Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande

* Strategisk ekonomistyrning

* Extern redovisning, revision samt ekonomisk brottslighet

* IT och produktivitet

Inom ämnesområdet tillhör flertalet doktorander antingen forskarskolan Management och IT
(MIT) eller the Research programme for Auditors and Consultants (RAC). I MIT medverkar
ett tiotal högskolor och universitet. Inom ramen för detta nätverk erbjuds en doktorandutbild-
ning med inriktning på frågeställningar i gränslandet mellan ekonomi och IT. RAC är en fors-
karutbildning med inriktning mot redovisning och revision och med tonvikt på hantering av
information. Den kombinerar praktik på revisionsbyrå med forskarkurser och licentiatarbete.

Föreliggande arbete, Börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp - En studie om
hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP Measures, är
skriven av ekonomie magister Mikael Scheja, som tillhör forskarskolan RAC. Han presenterar
det som sin doktorsavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska informationssystem, Institu-
tionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Linköping i april 2009

Fredrik Nilsson
Professor
Ekonomiska informationssystem
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1 INLEDNING
Som titeln anger handlar denna studie dels om hur alternativa resultatbegrepp
(”Non-GAAP Measures”)1 används i börsbolags finansiella rapportering till sina
intressenter, dels om varför andra resultatbegrepp än de som ges av GAAP2

kommuniceras.

Anledningen till att problemområdet studeras är mångfacetterad. Det här
introducerande kapitlet tecknar en bakgrund till områdets relevans. Problem-
området beskrivs med åskådliggörande exempel, det diskuteras kring hur norm-
givare arbetar med resultaträkningen, de förtroendeproblem som redovisning
haft på marknaden de senaste åren och betydelsen av företags öppenhet
(”corporate transparency”). Problemområdet avgränsas därefter och de för av-
handlingen aktuella forskningsfrågorna och dess syfte presenteras. Det redogörs
även för avhandlingens bidrag i förhållande till ett inomvetenskapligt och utom-
vetenskapligt sammanhang och därefter introduceras läsaren till strukturen för
hela avhandlingen.

1.1 BAKGRUND

Genom en ökad internationalisering (se bl.a. Edenhammar och Hägg, 1997, s. 7,
och Heurlin och Weiner, 2001, s. 9 ff.) har kapital kommit att lättare flyttas
mellan länders kapitalmarknader. Kapitalrörligheten har skapat ett ökat behov av
jämförbar information för att kunna utvärdera olika placeringsalternativ
(Edenhammar och Hägg, 1997, s. 10). Den svenska kapitalmarknaden har också
fått ett allt kortare tidsperspektiv i rapporteringen av prestationen hos svenska
börsbolag. Kvartalsrapportering är ett krav från Stockholmsbörsen och andra
handelsplatser som Aktietorget och New Growth Market. Allt mer fokus har
också kommit att hamna på mätningen och redovisningen av kassaflöde och allt
mindre på hur bolagets förmögenhet egentligen förändrats från en period till en
annan (Törngren, 2005, s. 54). Fokuseringen på kassaflöde har som syfte att
möjliggöra för en investerare att bedöma ett bolags framtida vinster och
därigenom värde. I det sammanhanget har det blivit vanligt att alternativa
resultatbegrepp förekommer i börsnoterade företags finansiella rapportering av
en periods resultat. Exempel på begrepp som inte är definierade enligt lag eller

1 Med alternativa resultatbegrepp avses här sådana resultaträkningsmått för ett företags
prestation under en period, en summering av intäkter och kostnader ur resultaträkningen,
som inte finns angivna och definierade i lag eller redovisningsnormer. Sådana mått kallas
internationellt ofta för ”Non-GAAP Measures” och förkortas NGM. Se även av-
handlingens definitioner.
2 GAAP = Generally Accepted Accounting Principles. På engelska skulle svensk lag om
redovisning, svenska rekommendationer och uttalanden från normgivande organ om
redovisningssed benämnas ”Swedish GAAP”.
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redovisningsnormer är bl.a. EBIT och EBITDA.3 Sådana alternativa resultat-
begrepp uttrycks ofta som Non-GAAP Measures, förkortat NGM. I den här
avhandlingen kommer förkortningen NGM genomgående att användas för före-
teelsen.

1.1.1 BETYDELSEN AV RESULTATRAPPORTERING

Artikeln i figur 1.1 (se nästa sida) är ett exempel på att det sätt som
resultatinformation redovisas på skulle kunna ge en viss effekt på användaren.4

Här handlar det om den ”jämförelsestörande posten” som bolagets VD, enligt
artikelförfattaren, önskar att bolaget hade fört fram i samband med sin resultat-
rapport. Det är inte säkert att bolagets aktiekurs hade utvecklats annorlunda med
en annan redovisning av periodens resultat, men utformningen av den finansiella
rapporten kan ha påverkat värderingen av bolaget och därigenom dess aktiekurs.
I alla fall verkar företagets VD vara av åsikten att ”kursraset” berodde på att en
enskild jämförelsestörande resultatpost inte var tillräckligt tydligt beskriven.
Upprättares5 idéer om att marknaden inte är effektiv, utan påverkas av det sätt
som resultat redovisas på diskuteras inom positiv redovisningsteori. Teorin med
avseende på avhandlingens problemområde beskrivs i kapitel 6. Studier som
visar att utformningen och redovisningen av resultatmått i den finansiella
rapporten för en period kan påverka användaren diskuteras i kapitel 8.

I Redovisningsrådets rekommendation RR 4 ”Redovisning av extraordinära
intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål” föreskrivs att:

”Upplysning skall lämnas om resultateffekten av händelser och
transaktioner, som är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat
jämförs med andra perioder och företag.” (Redovisningsrådet 1993, p.
11)

Det kan därför tyckas rimligt att företag redovisar NGM som t.ex. resultat före
och resultat efter jämförelsestörande poster trots att begreppet jämförelsestörande inte
är definierat i GAAP, och därigenom inte heller de två exemplifierade måtten.
Den normgivning som rådde 20046 tillät inte en redovisning i resultaträkningen
av de två uppräknade måtten men angav att upplysningar skulle lämnas.

3 EBIT = Earnings Before Interest and Taxes. EBITDA=Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization.
4 Användare används i avhandlingen som generellt uttryck för den eller de som tar emot
finansiella rapporter och använder dem för att ta ekonomiska beslut. Det kan även
benämnas intressenter eller mottagare. Här avses främst investerare och analytiker.
5 Genomgående i avhandlingen benämns företagen (eller de som representerar företagen)
som avger finansiella rapporter för ”upprättare”.
6 Den redovisningsnormgivning som gällde för resultatrapportering 2004 (avhandlingens
undersökning är baserad på årsredovisningar och delårsrapporter 2004) kommenteras i
detalj i kapitel 5.
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Figur 1.1 VD skyller kursras på missförstånd (källa: Hammarström, 2005)
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Andra summeringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen var dock inte
uttryckligen förbjudna och någon normering som reglerade nyttjandet av NGM
utanför resultaträkningen fanns inte heller. De resultatbegrepp som definierades
av GAAP var, och är, få (se kapitel 5). Ett problem som normgivare brottats
länge med är vad som är en jämförelsestörande post. Att försöka hitta en
allmängiltig definition och redovisa ett resultat utan jämförelsestörande poster
har varit, och är, ett svårt problem (se kapitel 3).

Det är inte bara jämförelsestörande poster som är ett problem när ett resultat ska
redovisas och ett resultatbegrepp utformas. Det kan även handla om vad ett
resultatbegrepp ska användas till och vilka specifika poster som ingår eller inte
ingår i ett resultatbegrepp. Det är t.ex. inte självklart att resultat efter skatt eller
nettovinst är det resultatbegrepp som ger bäst nytta för en användare. Beroende på
bolagets situation och vad användaren av en finansiell rapport ska använda
bolagets finansiella rapport till kan olika resultatbegrepp ge olika nytta. Artikeln i
figur 1.2 kan exemplifiera tankegångar i detta avseende.

Som påpekas i artikeln är nettovinst inte alltid relevant för jämförelser mellan
bolag i olika situationer. T.ex. kan ett resultatbegrepp ibland innehålla
orealiserade vinster vilket kanske inte är ett innehåll som användaren önskar när
en värdering av ett bolag ska utföras.7 Dessutom kan det vara så att ett netto-
vinstbegrepp inte är rimligt att använda för värdering av vissa bolag. Här finns
ett problem: hur ska en uppställning för resultatprestationer skapas och hur ska
olika resultatbegrepp utformas av (och för) det enskilda bolaget så att det ger
nytta för användaren? Det återgivna citatet från redovisningsrådets rekom-
mendation RR 4 visar vikten av att upprättaren diskuterar händelser och
transaktioner av olika slag när olika rapportperioders resultat ska jämföras.
Sådana händelser kan vara minst lika intressanta för en investerare som själva
nettovinsten eftersom det finns många olika värderingsmodeller som används.
Exempelvis kan användaren av den finansiella rapporten studera
direktavkastning, framtida prognoser, sannolikheten för uppköp etc. Beroende
på hur användaren värderar ett bolag kan olika resultatbegrepp behövas.

En faktor som ytterligare komplicerar redovisning av resultatmått är att det finns
transaktioner som ökar eller minskar ett företags kapital under en period utan att
de redovisas i en resultaträkning. Transaktionerna redovisas istället direkt i eget
kapital.

7 I vilken utsträckning värdeförändringar i olika balansposter ska ingå i ett resultat är och
har varit en kontroversiell fråga för normgivare och akademiker (Barker, 2004).
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Ett resultat i resultaträkningen kan i ett sådant fall bli svårtolkat på grund av
poster som vid en tidsperiod förs direkt mot det egna kapitalet, utan att ge
resultateffekt, i senare perioder återförs via resultaträkningen och påverkar de
periodernas redovisade resultat. Det kanske därför är en idé att som användare
av rapporten välja att justera resultatet, d.v.s. ta bort eller lägga till vissa poster.
Upprättaren av rapporten kan också anse att resultatet blir missvisande och
därför välja att redovisa ett NGM som exkluderar eller inkluderar en viss post.

Den situation som bolagen står inför när de ska upprätta sina rapporter är inte
okomplicerad. Det visar de två artiklarna. Att ekonomijournalister väljer att
skriva en artikel om ett bolags delårsrapportering eller bokslutskommuniké på ett
visst sätt borde dock inte påverka professionella analytiker och investerare. De
sistnämnda gör sina egna analyser på basis av den information de erhåller från
bolagens direkta kommunikation, från analytikermöten och från andra källor
(Hellman, 2000). Forskning visar dock att analytiker och investerare inte alltid
uppvisar ett beteende där de gör en analys opåverkade av hur informationens
sammansättning utformats. De olika sätt som företag redovisar resultat på kan
ge olika påverkan på användarens bedömning (Bazerman, 1994).

1.1.2 PROBLEMEN MED ALTERNATIVA RESULTATBEGREPP

Artiklarna är exempel på de olika problem som förekommer när NGM används
och inte används. Det kan uppstå effekter både när NGM redovisas i en
finansiell rapport och återges i ett journalistiskt referat och när sådana resultat-
begrepp inte förekommer. Vilket sätt är lämpligt för rapportering av resultatet
för en period (och för jämförelseperioden)? Vad bör förklaras för läsaren? Vem
är den tänkta läsaren? Vad ska informationen användas till, vilken sorts prognos
eller investeringsstrategi ska den stödja? Vad är tillåtet att rapportera enligt
gällande regelverk? Vad är normgivarnas syfte med att reglera rapporteringen?
Mängder av sådana frågor framkommer när man sätter sig in i situationen för
den som upprättat den finansiella rapporten. Det som därför blir intressant att
undersöka är bland annat: vilka aspekter som upprättaren beaktar, hur det ser ut
på den svenska kapitalmarknaden och om det finns många olika NGM i de
finansiella rapporter som Stockholmsbörsens bolag upprättar.

1.1.3 NORMGIVARES ARBETE MED FINANSIELL RAPPORTERING

Det finns sålunda problem dels med bolagens redovisning av NGM, dels med
vad normgivarnas uppställningsformer för resultat tillåter och kräver. Om
resultatbegreppen som redovisas (både i den formella resultaträkningen och i
andra delar av en finansiell rapport) är de relevanta, om de är jämförbara, för-
stådda, och behövda är intressanta frågeställningar. Detta är flera normgivare
medvetna om och arbete pågår med att utreda frågorna och försöka förändra
normerna för redovisning av resultat.

International Accounting Standards Board (IASB), en dominerande inter-
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nationell normgivare inom redovisning, samarbetar inom ramen för det s.k.
”convergence project”8 med Financial Accounting Standards Board (FASB),
normgivare i USA. Ett av delprojekten som för närvarande bedrivs betecknas
”Financial Statement Presentation”.9 I detta delprojekt diskuteras hur finansiella
rapporters information ska utformas och redovisas. I arbetet inkluderas frågor
om klassificering och redovisning av olika resultaträkningsposter och hur dessa
ska summeras. Projektet, dess bakgrund och bedriven forskning i samband med
det ger uttryck för att det är ett i det närmaste olösligt problem att uppnå en
samstämmighet kring olika resultatbegrepps innehåll och utformning.

Barker (2004, ss. 160-161) hänvisar till ett antal olika studier från 80- och 90-
talen och hävdar att de sammantaget visar att ett resultat, som oftast är ett netto-
resultat, har större påverkan på ett bolags värdering än andra komponenter inom
ett mått för totalresultat (”comprehensive income”).10 Det nettoresultatbegrepp
som används av investerare eller analytiker för att beräkna ett bolags värde kan
dock ha olika definition. På engelska kallas måtten ofta för ”earnings” men utan
en exakt definition av vad som avses. Det finns inte heller konceptuellt i
redovisningsnormering fastställt vad ett resultat för en period är. Det nettoresultat
som finns definierat hos olika normgivare, t.ex. IASB, FASB och Redovisnings-
rådet, framkommer genom att normgivarnas olika rekommendationer anvisar att
vissa poster eller transaktioner ska redovisas antingen direkt i eget kapital eller
särskiljas i en resultaträkning (ibid., ss. 158-159).11

Värderingar av bolag påverkas även av om en intäkt eller kostnad betraktas som
en del av återkommande ”normalt” resultat för rörelsen.12 Resultat som
betraktas som återkommande13 ger en större effekt på bolags värdering än andra
resultatposter. Vetskap om förhållandena för värdering kan ge en företags-

8 ”Convergence project” syftar till att minska skillnaderna mellan US GAAP och
internationella normer från IASB. Se: http://www.iasb.org/Current+Projects/
Memorandum+of+Understanding+with+the+FASB.htm (2008-11-11)
9 Information om projektet finns på hemsidan för FASB:
http://www.fasb.org/project/financial_statement_presentation.shtml (2008-11-11) och
på IASB:s dito: http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+
Statement+Presentation/Financial+Statement+Presentation.htm (2008-11-11).
Ett s.k. ”discussion paper” om en ny gemensam standard om presentation i finansiella
rapporter publicerades i oktober 2008 av IASB: ”Preliminary Views on Financial
Statement Presentation”.
10 Totalresultat (”Comprehensive income”) avser ett resultatbegrepp som inkluderar alla
intäkter och kostnader under en resultatperiod. Ett sådant resultat omfattar alla
värdeförändringar på ett företags förmögenhet som redovisas under en period förutom
transaktioner som görs med företagets ägare i egenskap av ägare.
11 Diskussion om earnings återkommer i kapitel 3.
12 Ett sådant normalt återkommande resultat kallas i redovisningslitteratur bl.a. för
”recurring earnings” eller ”core earnings”.
13 Benämns ofta på engelska för ”recurring”.
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ledning incitament att påverka det valda resultatbegreppet som kommuniceras
till en marknad på ett visst sätt. Beroende på vad som innefattas i en definition
av ett ”normalt” resultat kan företagsledningar påverka den värdering som sker
av företaget (Scott, 2006, s. 141). Ett oklart resultatbegrepp kan därför vara en
grogrund för ett visst slag av s.k. ”earnings management”, dvs. när företags-
ledningen försöker redovisa ett resultat som passar dem genom val och
tillämpning av redovisningsprinciper för den externa redovisningen.14 Samtidigt
finns studier som visar att earnings som redovisningsinformation har tappat i
värderelevans till förmån för information i balansräkningen och bokförda värden
(Francis och Schipper, 1999).15

Från bakgrundsartiklar inom projektet Financial Statement Presentation, skrivna
av forskare knutna till IASB och FASB, framkommer att det självklart inte är ett
enda resultatbegrepp som är uttryck för företagets resultat och att ett resultat-
begrepp inte kan tillfredställa olika användare av redovisningsinformation
(Johnson och Lennard, 1998, Bossio, 2001). Samtidigt finns det enligt samma
bakgrundsmaterial ett inneboende problem i att byta uppställningsformer.
Många användare är vana vid vissa traditionella mått. Detta uttrycks t.ex. på
följande sätt av en bolagsrepresentant för Texaco när denne ombetts
kommentera projektet om ”performance reporting”16:

”Most nonprofessional readers focus on traditional performance measures,
such as net income, earnings per share, revenues etc, that are reported by the
financial media. Professionals use their own modeling techniques to gauge
performance. Until the mindset of these users is changed, there will likely be
resistance to new measures. Users will still demand the traditional measures.
Comprehensive income is an example. Though companies are required to

14 För en utförlig diskussion och bakgrund till förekomsten av ”earnings management”
hänvisas till Nilsson (2003) ”Svenska bankers redovisningsval vid reservering för
befarade kreditförluster” (Licentiatavhandling Linköpings Universitet) och dennes
genomgång av förekomsten av begreppet. Jag ansluter mig till Nilssons uppfattning att
earnings management förekommer när en företagsledning avsiktligt påverkar det externt
rapporterade redovisade resultatet utan att det finns ”verkliga” transaktioner eller hän-
delser som motiverar denna redovisning enligt gängse redovisningsregler. Earnings
management-begreppet i förhållande till redovisning av olika resultatbegrepp är dock inte
diskuterat av Nilsson. NGM och earnings management diskuteras därför i kapitel 6.
15 Francis och Schipper hänvisar dessutom till andra studier som bekräftar att: ”The results
of our tests show a decline in the relevance of earnings information, and an increase in the relevance of
balance sheet and book value information… These results are broadly consistent with other research
examining the value relevance of financial information (e.g., Collins, Maydew, and Weiss [1997], Ely
and Waymire [1999], Lev and Zarowin [1999], and Chang [1999].“ I en fotnot påpekas att:
”An exception is Chang’s finding of a decrease in the value relevance of earnings and book values.”
16 ”Performance reporting” var ett av de projekt om finansiell rapportering som bedrevs
innan IASB och FASB beslöt sig för att sammanföra sina resurser till ett gemensamt
projekt.
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report that figure, it is ignored by the financial media.” (Bossio, 2001, s.
8)

Ett vanligt problem som lyfts fram i bakgrundsbeskrivningen till IASB och
FASB:s projekt är att det behövs en kodifiering av resultaträkningens struktur
för att säkerställa att likadana poster eller transaktioner klassificeras likadant av
olika bolag. Samma önskemål har tidigare framförts av den amerikanska
analytikerföreningen AIMR (the Association for Investment Management and
Research). Men det finns också förslag från den amerikanska revisorsföreningen
AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som indikerar
något annat. Här är önskemålet att det i fler sammanhang än i dag ska vara
tillåtet att göra om sin utformning eller omklassificera poster när det är möjligt
för bolaget och bedöms som nödvändigt för att ge användaren en bättre och
mer fullständig förståelse för verksamheten. AICPA vill också se fler detaljer i
resultaträkningen och en skillnad mellan kärn- och icke kärnverksamhet.
Målsättningen bör vara att redovisa bästa möjliga information som möjliggör
analyser av trender i ett bolags verksamhet. Dessutom noteras att användare mer
och mer söker sig till alternativa mått som EBITDA, kassaflödesresultat17 och
kassaflöde per aktie (Bossio, 2001, ss. 3-5).

När FASB startade sitt projekt18 2001 nämndes i projektförslaget tre problem.
Det första handlade om att det inte finns några överenskomna definitioner för
de olika beståndsdelar som ingår i ett företags utformning av finansiella
rapporter. Redovisningen av olika element ingående i ett resultat tillämpas in-
konsekvent. Vid detta tillfälle var det också ovanligt att företag som tillämpade
FASB:s normgivning definierade sina NGM. FASB konstaterade att ett NGM
kan betyda en sak när ett företag tillämpar det och en annan sak när det tillämpas
av ett annat. Ett resultatbegrepp med ett specifikt namn kan därför när det
redovisas av ett företag innehålla vissa kostnader och intäkter och när det
används av ett annat företag ha ett annat innehåll. Eftersom det inte är reglerat i
normgivning står det företag fritt att själva inkludera eller exkludera poster eller
transaktioner i sin resultaträkning. En studie av NIRI (National Investor
Relations Institute) 2002 visade att för ett urval av 133 företag som presenterade
något de benämnde pro forma-resultat användes 19 olika definitioner!19 Det andra
problemet som FASB identifierade var att det inte bara var företagen som i
ökande utsträckning använde sig av NGM i rapporteringen. Även analytiker och
andra användare har i en ökande utsträckning accepterat dessa mått när de

17 ”Cash earnings” (kassaflödesresultat) = ett mått som inte tar hänsyn till periodisering
av intäkter och kostnader utan baseras på förändringen i likvida medel under en period.
Det ligger nära ett rent kassaflödesmått.
18 Det formella namnet på FASB:s projekt när det startades var: “Reporting information
about the financial performance of business enterprises”.
19 Undersökningen avsåg företag som tillämpade US GAAP på en amerikansk aktie-
marknad.
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utvärderar företags prestation. Det tredje problemet är att det saknas konsensus
om vilka prestationsmått som borde finnas i finansiella rapporter (Cornell och
Landsman 2003).

1.1.4 FÖRTROENDEPROBLEM PÅ MARKNADEN

NGM med avseende på odefinierade resultatbegrepp, potentiell earnings
management och användares behov av innehåll i finansiella rapporter kan
relateras till två av senare års stora redovisningsskandaler i framför allt USA.20 I
samband med skandalerna har en diskussion uppstått om hur bolagen ska återfå
förtroendet bland sina investerare. Detta brukar i anglosaxiska termer uttryckas
som ”building public trust”. DiPiazza och Eccles (2002) förhåller sig i sin bok
om Building Public Trust till det grundläggande problemet på följande vis:

”For various reasons, management and boards are not consistently making
available information that they know investors would want. Too often, this
failure is based on the mistaken belief that playing The earnings game –
managing and beating the market’s expectations about next period’s earnings
– will increase shareholder value. Sometimes business leaders want to hide
such issues as compensation policies and conflicts of interest, which they know
would not meet public approval if they become visible.” (DiPiazza Jr. och
Eccles, 2002, s. 4)

Vidare konstaterar DiPiazza och Eccles att det även före Enron förekom en
ökande kritik mot gällande GAAP. De refererar till en studie gjord av
PricewaterhouseCoopers där bara ca 20 % av investerare, analytiker och bolags-
chefer anser att finansiella rapporter upprättade enligt gällande redovisnings-
regler på en amerikansk marknad är mycket användbara för att kommunicera ett
rättvisande (”true”) värde på ett bolag. I genomsnitt ansågs enbart ca 60 % dessa
rapporter vara måttligt användbara (”fairly useful”) (ibid., s. 34). Samma
författare utvecklar kritiken mot existerande GAAP (i olika delar av världen) och
säger att denna faller inom tre kategorier:

”The critics say that existing GAAP:
1. Fosters The Earnings Game played by both management and the

markets since earnings has long been the single most important
measure of performance.

2. Does not account for or disclose certain types of information about
intangible assets.

3. Does not communicate adequate information about value creation
because it is a mixes [sic] model that includes historical cost,

20 Med avseende på problemen i bolagen Enron och World Com. I avhandlingen
utvecklas inte resonemangen kring vilka felaktigheter i redovisningen som begåtts i dessa
två fall.
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amortized cost, written down cost, and fair value for certain
financial instruments and other assets in some countries and
industries.” (DiPiazza Jr. och Eccles, 2002, ss. 34-35)

Kritiken mot GAAP är till stor del relaterad till begreppet resultat. Belackare
påstår bl.a. att marknaden till stor del använder begreppet ”kassaflödesresultat”
istället för resultat enligt GAAP som den bästa måttstocken för vad
nettoresultatet21 är i ett företag. Detta trots att ”kassaflödesresultat” inte är
definierat av GAAP. Vidare förefaller nettoresultat ha tappat i betydelse som
viktigt begrepp för att mäta företags prestation och uppskatta företags framtida
resultat, vilket också skulle göra att t.ex. P/E-tal har minskat i betydelse som
vägledning för investerare. En annan huvudpunkt i kritiken är att redovisnings-
regler har ökat kraftigt i omfattning och blivit allt mer komplexa när redo-
visningens normgivare försöker följa med i förändringarna i företagens omvärld.
Finansiella rapporter blir alltmer komplexa att ta till sig och förstå (ibid., ss. 33-
35). DiPiazza och Eccles avrundar sin kritiksammanfattning med att konstatera
att:

”Adding to this complexity is the fact that companies have developed their
own nonstandard measures of the bottom line, such as pro forma earnings,
which they claim are a better measure of their underlying bottom-line financial
performance.”(DiPiazza Jr. och Eccles, 2002, s. 35)

Vad är problemet med att bolag tar fram sina egna, i normgivningen ej
definierade, resultatmått för att uttrycka sin finansiella prestation? De två
organisationerna AICPA och AIMR har i var sin rapport (AICPA, 1994,
Knutson, 1993) uttryckt oro över kvaliteten och nyttan med företags finansiella
rapportering. Denna oro avsåg brister i kvalitet på själva rapporteringen och dess
tilläggsupplysningar. Enligt AIMR tog sig kvalitetsbristen bl.a. uttryck i att
företag med ökad frekvens och utbredning redovisar delar av finansiell
information. Exempel på sådana delar är NGM som intäktsökning, EBIT,
EBITDA, operationellt kassaflöde, fritt kassaflöde och olika pro forma-redovisningar av
resultat (Bossio, 2001, s. 2). Intressegrupperna och normgivarna FASB och
IASB är bekymrade över kvaliteten på NGM och över syftet med redovisningen
av måtten. Detta har noterats i amerikansk ekonomipress som ifrågasätter den
rikliga mängden av olika NGM och tilliten till rapporteringen (Bossio, 2001, s.
2). En diskussion om normativa kvalitativa egenskaper i finansiell rapportering,
d.v.s. jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans med avseende på NGM redovisas
i kapitel 4. Tillförlitlighet för ett NGM kan t.ex. uppnås genom att bolag
definierar och stämmer av det mot GAAP. Ett problem som dock ofta uppstår
när en finansiell rapport ska upprättas utifrån kvalitativa egenskaper är att kom-
promisser uppstår mellan egenskaperna. Ett NGM som redovisas tillförlitligt kan

21 ”Kassaflödesresultat” kontra ”resultat enligt GAAP” innebär skillnaden mellan att ha
ett resultatmått baserat på kassaflöden kontra periodiserade intäkter och kostnader.
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komma att tappa i relevans (Barth et al., 2003).

Redovisningsdata vilka redovisas i finansiella rapporter sammansatta av upp-
rättare för att nyttjas av olika användare påverkas av ett komplex av olika
faktorer. Jämför med citatet från DiPiazza & Eccles ovan där ett flertal faktorer
framförs som problematiska (punkterna 1 till 3). Ett flertal faktorer samverkar
inom redovisning och flera av dem är föremål för kritik. I den här avhandlingen
ska en sådan faktors betydelse för redovisningen studeras utifrån ett upp-
rättarperspektiv: utformningen och redovisningen av NGM i årsredovisningar
och delårsrapporter.

1.1.5 FÖRETAGS ÖPPENHET

Det sätt på vilket NGM används av bolag i dess delårsrapportering och
årsredovisningar, kan sägas vara en del av företags öppenhet eller genomlysning.
Ett aktuellt exempel på legala förändringar med avseende på öppenhet som
direkt påverkar noterade bolag är de som tillkommit p.g.a. EU:s s.k. Öppenhets-
direktiv. Direktivet harmoniserar insynskraven på upplysningar om emittenter
vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.22

Företags öppenhet kan definieras som tillgängligheten till bolagsspecifik
information för de som står utanför ett bolag vars andelar är tillgängliga för
publik handel (Bushman et al., 2004). Bild och Schuster (2006) tolkar detta som
möjligheten för utomstående att utvärdera ett bolags verksamhet och framhåller
att redovisningsinformation i formen av finansiella rapporter med tillkommande
upplysningar representerar den viktigaste informationskällan i detta avseende.

En anledning till att NGM kan anses värdefulla är att de kan öka företags
öppenhet. En sådan ökad öppenhet ökar effektiviteten i resursallokering på en
marknad vilket även ökar nivån för potentiell tillväxt. En anledning till att EU
integrerar sina finansiella marknader är att försöka uppnå en effektivare
kapitalhantering och öka medlemsstaternas tillväxt. Integrationen kan leda till
ökad transparens men på en institutionell och policymässig nivå måste detta
uppnås genom en kombination av harmonisering, tävling mellan olika policies
och regulatoriskt arbitrage (Oxelheim, 2006, s. xvii). Tillkommande frivillig
information, utöver det som krävs av lag och GAAP, i formen av NGM skulle
kunna öka ett företags öppenhet. Nyttan av en sådan öppenhet kan dock
debatteras. För att öppenheten ska leda till reducerad kostnad för kapital måste
öppenheten minska risken som finns i asymmetrin mellan upprättare och
användare (Barth och Schipper, 2008). Det finns inte någon reglerad enhetlighet
för hur NGM ska uttryckas vilket kan medföra sänkt jämförbarhet (jämför

22 Se lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, Regeringens proposition 2006/07:65 ”Informationskrav i noterade
företag, m.m.”
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kvalitativa egenskaper i finansiell rapportering i kapitel 4). Det möjliggör även för
bolag att använda sina upplysningar opportunt, se kapitel 6.

En standardisering som inträtt på den finansiella kapitalmarknaden i EU är in-
förandet av IFRS. I och med IFRS borde mängden upplysningar som bolagen
lämnar ha ökat och därigenom öppenheten. Det kan dock ifrågasättas om så
verkligen blivit fallet, speciellt i relation till de kostnader det innebär att byta från
en normgivning till en annan. Hänsyn måste även tas till andra faktorer såsom
institutionella, informationsmekanismer och andra viktiga aktörers grunder (Bild
och Schuster, 2006, ss. 271-272). En viktig aktör på den finansiella marknaden är
det noterade bolaget. I likhet med att IFRS ökar företags öppenhet skulle också
NGM kunna göra det. Men det finns då, i likhet med vad Bild och Schuster på-
pekar avseende IFRS, kostnader för att nå ökad öppenhet. Vilka är kostnaderna
när NGM används? I och med att NGM kan vara olika från ett bolag till ett
annat och även kan vara svårtydbara för användaren kan det bli kostsamt att
använda den tillkommande informationen för att effektivt allokera kapital mellan
bolag.

Öppenheten är viktig då den minskar informationsasymmetri mellan upprättare
och användare och underlättar utvärdering av ett företags rörelse. En minskad
asymmetri minskar även agentkostnader. Ett antagande i detta sammanhang är
att begränsad insyn i bolags verksamhet för utomstående investerare ökar pro-
blemet med s.k. moralisk risk (se kapitel 6).

Miljön för informationsupplysningar i ett land påverkar graden av asymmetri och
agentkostnader. Undersökningar visar i sin tur att agentkostnader och infor-
mationsasymmetri påverkar företags tillgång till, och kostnad för, finansiering.
Det påverkar också valet av finansiering: lån eller eget kapital. En öppenhets-
variabel i detta sammanhang är redovisningsupplysningar (Aggarwal och Kyaw, i
Oxelheim, 2006).

1.2 AVHANDLINGENS FOKUS

Bakgrunden till denna studie är att det saknas kartläggningar av redovisningen av
olika NGM i svenska börsbolags rapportering till sina intressenter. Är det ett
vanligt förekommande fenomen och i så fall, hur redovisas och utformas NGM
av de noterade bolagen? Dessutom visar forskning att användare av
redovisningsinformation kan påverkas av hur den utformas. Kopplat till frågan
om hur redovisning av NGM sker, är också frågan om varför dessa olika NGM
redovisas av upprättarna. Vilka motiv har bolagsföreträdarna, är avsikten att
påverka företagets värdering eller är det något annat?23 Att ämnet är
kontroversiellt och debatteras av upprättare, revisorer, normgivare och

23 Att det förekommer NGM är en del av förförståelsen i avhandlingen. Detta
kommenteras i metodkapitlet (kapitel 2).
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finansiella rapporters användare kommer väl till uttryck i titeln på en artikel om
NGM i Accountancy magazine från 2007: ”Love them or hate hem” (Chebotareva,
2007, s. 84-85).

Det finns i dagsläget egentligen bara ett resultatbegrepp som är definitions-
mässigt lika för alla svenska bolag som är noterade, och därigenom använder
samma regelverk,24 och det är den slutsumma, d.v.s. nettoresultat, som ges av
resultaträkningen.25 Därmed inte sagt att detta är ett teoretiskt korrekt
resultatbegrepp26 eller det resultatbegrepp som olika intressenter efterfrågar.
Men det är i alla fall definierat och möjliggör jämförelse. Syftet med
informationsgivningen från börsnoterade bolag är bl.a. att ge beslutsunderlag för
investerare. Beslutsunderlaget, d.v.s. den finansiella rapporteringen, ska bestå av
sådan information som gör att användaren kan bilda sig en uppfattning om ett
företags framtida prestationer.27 För att kunna jämföra olika bolags prestationer,
och även ställning, är det enligt normgivningen av vikt att den information som
kommuniceras är jämförbar från bolag till bolag. Utan jämförbarhet blir det svårt
för investerare att bedöma var medel ska satsas. Informationskravet avser hela
den finansiella rapport som upprättas.

Bristen på reglering av vilka resultatbegrepp och upplysningar som får lämnas

24 Svenska noterade bolag skulle, enligt Bokföringsnämnden (som är uttolkare av god
svensk redovisningssed enligt förarbeten till Årsredovisningslagen, ÅRL, och
Bokföringslagen, BFL, se närmare kapitel 8 i BFL), för år 2004 tillämpa Redovisnings-
rådets rekommendationer. Redovisningsrådets rekommendation RR 22 ”Utformning av
finansiella rapporter” anger att som uppställningsform för resultaträkningen ska ÅRL:s
räkenskapsschema i bilaga 1 användas. Fr.o.m. 1 januari 2005 ska noterade bolag inom
EU enligt ”IAS-förordningen” (Europaparlamentets och rådets förordning 1606/2002)
tillämpa det regelverk som ges ut av IASB. Gällande rekommendation är då IAS 1. För
årsredovisningar 2004 gäller sålunda RR 22 medan det för räkenskapsåret 2005 är IAS 1
som är tillämplig. Det redogörs inte närmare i denna not för hur IAS 1 styr uppställnings-
formen för en resultaträkning. Redovisningsnormering återkommer i kapitel 4 och 5.
25 Det finns förvisso andra resultatbegrepp i ÅRL:s och FAR SRS uppställningsformer,
såsom bruttoresultat, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster. Problemet är att
det inte är självklart i alla fall och i alla branscher vad som (intäkter, kostnader och värde-
förändringar) ingår i sådana resultatbegrepp. Detsamma kan sägas om IAS 1 som är
IASB:s i dagsläget gällande standard för uppställningsformer.
26 En diskussion om resultatbegreppet finns i avhandlingens referensram. Se kapitel 3.
27 Se Redovisningsrådets Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter
punkterna 9-11. Diskussionen angående olika resultatbegrepp och kommunikationen av
begreppen från bolag till sin marknad utgår ofta från det engelska begreppet
”performance”. Detta begrepp är här översatt med ”prestation” även om det egentligen i
en engelsk kontext närmast är att jämställa med ett sorts finansiellt resultat dock med
oklart definitionsmässigt innehåll.
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utanför den ”officiella”28 delen av årsredovisningen har resulterat i att svenska
börsnoterade bolag rapporterar olika resultatbegrepp vilka inte alltid går att
direkt återfinna i ÅRL:s29 eller FAR:s uppställningsformer för resultaträkningen.
Om det finns en strävan efter att kommunicera ett resultat eller en ”prestation”
som passar bolagets ledning vid en viss tidpunkt är dock osäkert, det finns i alla
fall här ett utrymme för en sorts ”earnings management”. Börskontraktet i
Sverige tillåter inte att bolag ger missvisande information, men det är svårt att
säga vad det innebär avseende NGM.30

I en strävan att öka jämförbarheten mellan europeiska noterade bolag inom den
gemensamma europeiska marknaden har EU antagit en förordning om att alla
noterade bolag inom EU ska tillämpa samma internationella regler för sin
koncernredovisning från och med 1 januari 2005.31 Det regelverk som EU
beslutat som tillämpligt för de noterade bolagens koncernredovisning är
standarder från den internationella normgivaren IASB samt uttalanden från
IASB:s akutgrupp, IFRIC. Standarderna styr hur ett bolag ska redovisa olika
transaktioner, vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisning och
kvartalsrapporter och hur rapporterna ska utformas.32 Det som dock inte finns
reglerat är hur ett bolag utanför resultaträkningen får redovisa sitt resultat eller
den prestation man utfört under en eller flera avgränsade redovisningsperioder.
Om det fanns få resultatbegrepp som definierades av ÅRL och FAR 2004 före
övergången till de internationella reglerna från IASB är det nu ännu färre.
Egentligen finns bara ett resultatbegrepp definierat och det är ”nettoresultat” i
formen av resultaträkningens slutsumma.33

28 I denna text används ordet ”officiella” för att beteckna den årsredovisning som ett
företag registrerar in till Bolagsverket. Årsredovisningen innehåller då de delar som ges av
ÅRL (med tillämpning av de rekommendationer och normer som ÅRL hänvisar till som
god redovisningssed), dvs. förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassa-
flödesanalys, eget kapitaluppställning, noter, revisorspåteckning, och revisionsberättelse.
29 Årsredovisningslag (1995:1554).
30 Stockholmsbörsens noteringsavtal (som gällde 2004) anger i bilaga 1 punkten 8 att
”Årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapporter ska vara upprättade i enlighet
med tillämplig lag eller annan författning samt enligt god redovisningssed för
aktiemarknadsbolag”. Noteringsavtalet eller handledningen till detsamma säger i övrigt
inget om resultatbegrepp.
31 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder.
32 Se IAS 1”presentation of financial statements” avseende utformningen av finansiella
rapporter.
33 IAS 1, p. 81. Fr.o.m. 2009 ska en reviderad version av IAS 1 tillämpas som definierar
ytterligare två resultatbegrepp: ”other comprehensive income” och ”total comprehensive
income”. I avhandlingen är de resultatbegreppen översatta med ”övrigt totalresultat” och
”totalresultat”.
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1.3 FORSKNINGSFRÅGOR, SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR

1.3.1 FORSKNINGSFRÅGOR OCH SYFTE

Ovanstående resonemang har lett fram till två forskningsfrågor:

1. Hur redovisar bolag på Stockholmsbörsen andra resultatbegrepp än de som definieras av
GAAP (Non-GAAP Measures)?

2. Varför redovisar bolagen på Stockholmsbörsen NGM?

Syftet med denna undersökning är således att öka kunskapen om och förståelsen
av börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp. Avhandlingens
forskningsdesign framgår av figur 1.3.

1.3.2 AVGRÄNSNINGAR

Undersökningen är baserad på rapporter från de bolag som var noterade på
Stockholmsbörsen per 2004-12-31. De rapporter som studeras är års-
redovisningar och delårsrapporter från 2004.34

En annan viktig avgränsning är att det enbart är redovisningen av resultat-
begrepp vilka formas av summeringar av olika intäkter och kostnader i resultat-
räkningen som diskuteras. Andra nyckeltal, som kan användas för att uttrycka
finansiell prestation, studeras inte. Därför studeras t.ex. inte procentuella mar-
ginalmått för avkastning eller liknande och inte heller hanteras kvoter mellan
balansräkningsposter och resultaträkningsposter.

Bolag som upprättar koncernredovisning enligt ÅRKL35 eller ÅRFL36 och
därigenom har en annan normgivning än bolag som upprättar årsredovisning
enligt ÅRL är inte medtagna i studien. Anledningen är att de har en så pass sär-
präglad verksamhet och enligt lag, normgivning och praxis använder andra
resultaträkningsuppställningar och därigenom även nyttjar delvis andra resultat-
begrepp. Dessa begrepp är därför inte jämförbara med de begrepp som nyttjas
av bolag vilka tillämpar ÅRL.

34 Om ett bolag följde kalenderår studerades årsredovisningen för räkenskapsåret 2004,
annars studerades årsredovisningen för det brutna räkenskapsåret 2004/2005. Det är
redovisningen av koncernens resultat och inte moderbolaget som undersöks. I ett fåtal
fall upprättar det rapporterande bolaget inte koncernredovisning av den anledningen att
det inte finns några dotterbolag. I de fallen studeras årsredovisningen för den enskilda
juridiska personen.
35 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
36 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
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Avhandlingens fokus är de resultatbegrepp som börsnoterade bolag redovisar
vilka inte finns definierade i GAAP, dvs. Non-GAAP Measures (NGM). Det
handlar i det sammanhanget inte om klassificeringsregler enligt GAAP, t.ex. vilka
poster eller transaktioner som ska redovisas på vilka rader i resultaträkningen,
utan om resultatbegreppens innehåll. Ett mått på ett företags resultaträknings-
mässiga prestation som inte finns definierat i lag37 eller normgivares rekom-
mendationer38 om redovisning betraktas här som ett NGM.39

Det är utformningen och redovisningen av NGM utifrån upprättares perspektiv
som behandlas i avhandlingen. Det innebär att frågor kring när en transaktion
ska registreras och till vilket värde, för att därigenom ingå i en periods netto-
resultat, inte primärt diskuteras. I avhandlingen förutsätts att det finns två nivåer
för ett företags redovisning av en transaktion eller av en annan händelse som
t.ex. påverkar värdeförändringen av en balanspost. Upprättaren av redovisningen
bestämmer sig först för om, eller när, en transaktion ska redovisas och till vilket
värde. Det kallas här för den första nivån. Därefter kommer nivå två:
upprättaren bestämmer hur transaktionen ska kommuniceras till användaren.
Det sker bl.a. genom utformning och redovisning av resultatmått i den
finansiella rapporten som transaktionen ingår i. I avhandlingen undersöks enbart
den andra nivån och det sker specifikt med avseende på utformning av NGM.

Det förutsätts här att upprättare, redan innan en finansiell rapport för en period
sätts samman och kommuniceras till användare, har gjort en bedömning av att
en transaktion ska redovisas och till vilket värde. Det sker genom att tillämpa
företagets valda redovisningsprinciper. Transaktionen blir därmed registrerad i
företagets redovisningssystem. I nästa skede kommuniceras resultatet för
perioden till användare. Det görs genom en finansiell rapport där flera olika
specifika transaktioner, vilka gett upphov till intäkter och kostnader, ingår.
Upprättaren väljer även här en redovisningsprincip. Principen avgör hur
resultatet ska kommuniceras till användaren, d.v.s. hur rapporten och måttet som
transaktionen ingår i ska utformas. En möjlig princip för utformning är att välja
ut olika intäkts- och kostnadsposter som ingår i periodens nettoresultat och sätta
samman dessa i ett skräddarsytt resultatmått. Om ett sådant mått inte är

37 I avhandlingens sammanhang oftast ÅRL.
38 För börsbolagen noterade på Stockholmsbörsen 2004 var normgivare med avseende på
resultatbegrepp oftast Redovisningsrådet och FAR. Några noterade bolag upprättade
2004 sina finansiella rapporter med annan normgivning som grund efter överens-
kommelse med Stockholmsbörsen (t.ex. användes IFRS och US GAAP). Det diskuteras i
avsnitt 5.2.3.
39 ÅRL har i förarbeten utsett den statliga myndigheten Bokföringsnämnden som
uttolkare av god redovisningssed. God redovisningssed ska enligt lagstiftningen följas.
Bokföringsnämnden har i sin tur (för det aktuella undersökningsåret 2004) hänvisat till
Redovisningsrådet för vad som utgör god sed för börsbolag. Normgivningen diskuteras
utförligare i kapitel 4 och 5.
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definierat i GAAP skapas per definition ett NGM. Olika exempel på hur NGM
kan utformas diskuteras i kapitel 6.

Hur användare egentligen nyttjar eller påverkas av NGM är skilt från vad
upprättare har för motiv till vilka NGM de väljer att redovisa. Avhandlingen
fokuserar på upprättarna och undersöker inte användarna eftersom upprättarnas
motiv till redovisning av NGM, och hur NGM utformas och redovisas, inte är
undersökt i någon större utsträckning. Tidigare studier om hur användare kan
påverkas av resultatbegrepps utformning och redovisning i finansiella rapporter
framgår av kapitel 8. De referaten av tidigare forskning är medtagna för att
läsaren av avhandlingen ska förstå att förekomsten av NGM är av betydelse.
Utformningen av resultatbegreppen och den rapport de förekommer i kan ge en
påverkan på hur användaren av den finansiella rapporten tolkar och nyttjar
informationen.

Ett intressant forskningsområde är frågan om det finns interna krav eller
belöningssystem i ett företag som påverkar val av redovisade resultatbegrepp.
Det finns dock nyligen publicerad forskning kring denna frågeställning på en
svensk marknad (Sandell, 2006) varför området inte omfattas av avhandlingen.

1.4 AVHANDLINGENS INOMVETENSKAPLIGA BIDRAG

Tidigare studier som behandlar resultatbegrepp är oftast statistiska och
undersöker vilka resultatmått som bäst förklarar ett bolags värde. Ofta jämförs
då ett nettoresultat enligt GAAP med olika NGM. I studier där mått relateras till
värdering, är värdet ofta uttryckt som avkastning i procent på en investering i
bolaget eller som värde på en aktie. Genom regressionsanalys eller andra
statistiska metoder undersöks samband mellan värdet och tidsserier med olika
resultatbegrepp för bolaget. Denna sorts undersökningar är mycket vanligt före-
kommande i redovisnings- och andra ekonomivetenskapliga tidskrifter.

Artiklar om resultatbegrepp behandlar sällan deskriptiva aspekter av bolagens
redovisning av resultat. När olika NGM diskuteras är det oftast mot bakgrund av
att de utgör underlag för en statistisk analys. Några beskrivande studier av en
total population av noterade bolags användning av resultatbegrepp på en
marknad har inte gått att finna. Hur vanligt förekommande är NGM? Redovisas
de på ett mer framträdande sätt jämfört med resultatmått upprättade i enlighet
med GAAP? Ingen studie har undersökt hur det på en svensk marknad faktiskt
ser ut i detta avseende. Det finns också begränsat med vetenskapliga studier av
kvalitativ natur där upprättarna av den finansiella rapporten tillfrågas om sina
motiv till användande av NGM. Det förekommer spekulationer om motiven när
slutsatser dras om samband mellan bolags resultat enligt GAAP och före-
komsten av redovisade NGM. Forskning har bedrivits internationellt om s.k.
intrycksstyrning (”impression management”), företagsledningars försök till att
påverka intrycket användare får av en finansiell rapport, men då inte direkt
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studerat NGM (Godfrey et al., 2003). Det finns även inslag av att analytiker,
journalister, normgivare etc. gör uttalanden om upprättarnas möjliga motiv, men
i ingen av undersökningarna har upprättarna direkt tillfrågats om sina beslut,
eller motiv till beslut, avseende redovisade resultatmått.

Svenska studier om samband mellan värden och resultatbegrepp finns men inga
egentliga studier om samband mellan ett bolags GAAP-resultat och förekomsten
av NGM. De enda kvalitativa studierna om upprättares motiv är mindre fall-
studier utförda på magisteruppsatsnivå.40 Det finns dock utförda studier, varav
ett flertal svenska, av kvalitativ natur där motiv och beslutsbeteenden undersöks
hos användare (analytiker och investerare).

Det finns begränsat med tidigare deskriptiv och kvalitativ forskning om NGM ur
upprättares perspektiv. Avsikten är därför att täppa till denna lucka och komp-
lettera den bild som finns från kvantitativa studier avseende NGM. I det
avslutande kapitlet diskuteras avhandlingens bidrag i förhållande till tidigare
forskning.

1.5 AVHANDLINGENS UTOMVETENSKAPLIGA BIDRAG

De två frågeställningarna i avhandlingen: hur och varför NGM redovisas av
bolagen på Stockholmsbörsen borde vara av intresse för många olika grupper
med intresse för finansiell rapportering. I det här avsnittet diskuteras därför olika
aspekter och intressenter med koppling till rapporteringen av NGM.

Det borde vara av vikt för investerare och analytiker att förstå vad det är bolagen
vill förmedla med sina NGM. Omfattningen av olika NGM på olika listor och i
olika branscher ger en bild av hur bolag beroende på storlek, intresse och
specifika förutsättningar skapar sitt sätt att rapportera. Redovisar alla bolag i en
och samma bransch på ett likartat sätt sina resultat, eller finns det skillnader? Går
det mot bakgrund av noteringslista och bransch förstå varför ett visst bolag
redovisar NGM på ett visst sätt? De motiv som upprättarna har för redovisning
av NGM borde vara intressanta för den eller de som vill utvärdera bolags
finansiella prestation. Är de NGM som redovisas av ett visst bolag relevanta för
den analys som ska utföras? För investeraren och analytikern är det av intresse
att veta om deras kommunikation med bolagens företrädare påverkar bolagens
sätt att redovisa resultat. Utformar bolagen sin redovisning utefter vad dessa
intressenter säger att de vill ha för information?

Normgivare som strävar efter att skapa regler för bolags utformning av
resultatredovisning kan vara intresserade av forskningsfrågorna. Anledningen är
att normgivningen bl.a. har som syfte att resultat ska vara jämförbart över tiden
och mellan bolag. En sådan resultatrapportering möjliggör för intressenter att

40 Berlin och Karlsson (2004) och Fridblad och Glücksman (2004).
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värdera bolag och medför att kapital kan allokeras effektivt på en kapital-
marknad. Det borde också vara av intresse att veta om bolagen tycker att de kan
uttrycka sina prestationer under en tidsperiod med rådande regelverk. Varför
finns det bolag som använder NGM om det har investerats stora resurser i att
utarbeta redovisningsregler som ska tjäna till att tillgodose investerare och
analytikers informationsbehov? Kanske kan information om motiven hos
bolagen till att använda NGM ge underlag till vad reglerna bör fokusera på? Om
det förekommer NGM på Stockholmsbörsen som är kontroversiella, av olika
skäl,41 borde det påverka hur framtida normer för börsbolag utformas i detta
avseende. Hur vanligt förekommande det är att NGM rapporteras och
anledningarna till det, kan kanske påverka normgivarnas diskussioner avseende
kommande regleringar. Styrs bolagens redovisning av de regler som tagits fram
av normgivarna eller nyttjas istället den s.k. framvagnen42 som saknar formella
regler? Måste även dessa delar av årsredovisningarna regleras i framtiden eller är
revision av mjukdelarna i enlighet med RS 72043 tillräckligt?

Granskarna av bolagens information har att ta ställning till om den ger en
rättvisande bild av bolaget. Är ett NGM lämpligt att redovisa för ett bolag och
förstår man syftet bakom utformningen av resultatbegreppets redovisning?
Finns det egentligen något objektivt kriterium att ställa beräkningen av ett NGM
mot så att det kan påstås vara korrekt? Tydligare eller förändrade normer kan
kanske underlätta denna del av årsredovisningsgranskningen och en granskares
ställningstaganden till bolagens lämnade information. Hur det ser ut totalt i olika
branscher, varför vissa bolag ”sticker ut” och omfattningen av mått i olika
sammanhang torde vara av intresse när ställningstaganden ska utformas om
bolags redovisning av resultat.

Affärspress som följer de noterade bolagen och som ska beskriva deras
finansiella prestationer kan ha ett intresse av att förstå motiven bakom de olika
förekommande begreppen. En insikt i motiven till att bolagen rapporterar
NGM, och en vetskap om den totala omfattningen av olika NGM, kanske leder
till en förändrad syn på vilka begrepp som ska nyttjas i nyhetsartiklar och referat
om bolags prestationer.

Bolagen får genom avhandlingen en chans att jämföra dels sina faktiska

41 Forskning visar t.ex. att NGM kan påverka värderingen av bolag. Se kapitel 3 och 8.
42 Framvagn är ett populärt uttryck för den del som ofta inleder en årsredovisning och
inte innehåller information som är reglerad av lag eller redovisningsnormering. Ett annat
ofta använt uttryck är ”mjukdelar”.
43 Revisionsstandarden RS 720 ”Annan information i dokument som innehåller en
reviderad årsredovisning” anger att revisorn/revisorerna har ett granskningsansvar för att
övrig information i årsredovisningen, dvs. information utöver den del som blir
inregistrerad till bolagsverket, inte är ”väsentligt oförenlig” med den lagstadgade
informationen.
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redovisningar av NGM, dels de motiv som finns till redovisningen av NGM.
Kopplingen mellan teori bakom resultatbegrepp och hur bolag faktiskt utformar,
redovisar och motiverar sina begrepp kan komma att få påverkan på framtida
sätt att redogöra för den finansiella prestationen. Ett bolag kan efter att ha tagit
del av forskningsresultaten ställa sig frågorna: hur väl genomtänkt är vår
redovisning av NGM? Vem har vi utformat resultatbegreppen, och rapporten
som de ingår i, för och hur vill vi att de förstår våra resultatbegrepp? Hur väl går
det att jämföra vårt bolag med branschkonkurrenter?

Slutligen kan det tänkas att marknadsplatsen som studieobjekten förekommer på
har ett intresse av att förstå hur bolagen agerar och hur de egentligen redovisar
sina resultat. Även rådgivare som hjälper bolag med utformning av prospekt för
notering på börsen eller emittering av nya kapitalinstrument, kanske överväger
sina skrivningar en gång till med avseende på vilket eller vilka begrepp som det
egentligen är av vikt att kommunicera.

1.6 AVHANDLINGENS STRUKTUR

1.6.1 SAMBANDET MELLAN AVHANDLINGENS OLIKA DELAR

Efter det här introduktionskapitlet följer ett metodkapitel (kapitel 2) som dels
beskriver hur en förförståelse för problemområdet skapades och dels beskriver
avhandlingens metodik. Avhandlingen är därefter uppdelad i en referensram
omfattande kapitel 3-8 och empiri med resultat, analys och slutsatser som
omfattar kapitel 9-12.

Slutsatserna i kapitel 3-8 i referensramen har använts i undersökningen och
systematiseringen av empirin: studien av årsredovisningar i kapitel 9,
delårsrapporter i kapitel 10 och intervjuer i kapitel 11. Baserat på den samman-
ställning som gjorts i respektive kapitel 9, 10 och 11 görs en analys i kapitel 12. I
avslutningskapitlet besvaras också forskningsfrågorna och återkoppling sker till
teori, normgivning och refererad litteratur. Forskningsdesignen framgår av figur
1.3 och avhandlingens disposition och sambandet mellan de olika kapitlen och
delarna beskrivs i figur 1.4.

1.6.2 REFERENSRAM

Den första delen av avhandlingen innehåller kapitel 3-8 som behandlar:
resultatbegreppet (kapitel 3), normgivarnas syften med finansiell rapportering
(4), lag och normgivning för resultatrapportering (5), litteratur om upprättarnas
syften med sin rapportering (6), tidigare studier om upprättares syften (7) och
den påverkan upprättarnas olika sätt att redovisa resultat på kan ha på de
tolkningar som användarna av informationen gör (8). De slutsatser som
framkommer i kapitel 3-8 bildar avhandlingens referensram.
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Figur 1.4 Avhandlingens disposition och samband

Syftet med referensramen är att visa för läsaren att det är betydelsefullt hur
resultat redovisas i formen av NGM och att det därför är intressant att
undersöka. För det första kan resultatbegreppen påverka företags värdering,
investerares beteenden och effektiviteten på en kapitalmarknad. För det andra
kan NGM definieras på olika sätt och specifik normgivning för redovisning och
utformning av NGM saknas. För det tredje ska resultatbegreppen uppfylla ett av
redovisningsnormeringens syften: användbarhetskriteriet. Slutligen kan redo-
visningen av NGM ha ett specifikt syfte utifrån upprättarens avsikter (earnings
management).

Varje kapitel i referensramen avslutas med slutsatser som har använts i under-
sökningen av delårsrapporter, årsredovisningar och vid intervjuer. På så sätt har

3 4 och 5 6 7 8

Kapitel 1 Inledning: Bakgrund, forskningsfrågor, syfte och avgränsningarIntroduktion

Referensram

Kapitel 3-8

Empiri, analys
och slutsatser

Kapitel 9-12

Kapitel 2 Studiens genomförande: Vetenskapligt synsätt, förförståelse och metod

Resultat-
begreppet

Resultat av
intervjuer

Resultat av
delårsrapporter

Resultat av
årsredovisningar

Upp-
rättares
syften

Användar
na av den
finansiella
rapporten

Normgivarnas
utgångspunkter
och Lag och
normer för
utformning av
resultat

Slutsatser i referensramen

Empirin undersöks utifrån slutsatser i referensramens kapitel

Analys, slutsatser och förslag till vidare forskning
Forskningsfrågorna från kapitel 1 besvaras genom en analys av resultaten i
kapitel 9-11. Teori, normativa kvalitativa egenskaper och tidigare forskning
presenterad i referensramen ställs mot resultaten. Slutsatser presenteras och
förslag ges på vidare forskning.

Metod

Tidigare
studier
om upp-
rättares
syften

9 10 11

12



30

sammanställningsdokument och intervjufrågor, för att undersöka förekomsten
och anledningar till redovisning av NGM i årsredovisningar och delårsrapporter,
tagits fram.

1.6.3 EMPIRI OCH RESULTAT

Den andra delen av avhandlingen består av kapitel 9-12 och redogör för
resultatet och analysen av själva dokument- och intervjuundersökningen.
Resultaten av de undersökta finansiella rapporterna presenteras i kapitel 9 (års-
redovisningar) och 10 (delårsrapporter). Intervjustudiens resultat presenteras i
kapitel 11. Slutsatser, svar på forskningsfrågorna, återkoppling till avhandlingens
syfte och förslag till framtida forskning återfinns slutligen i kapitel 12. Syftet med
den andra delen av avhandlingen är att analysera resultaten från insamlad empiri.

1.6.4 SLUTSATSER

Fyra centrala resultat framkommer i avhandlingens slutsatskapitel (12). Det
första är ett resultat om hur redovisningen av NGM utformas och vad det har
för innebörd (utifrån forskningsfråga 1) och de resterande tre handlar om
möjliga förklaringar till att NGM redovisas (där forskningsfråga 1 och 2
samverkar, se figur 1.3). Det första resultatet är bl.a. att NGM är vanligt före-
kommande i bolagens rapportering, att ett stort antal av dessa NGM är företags-
unika och att innebörden i redovisade NGM många gånger är oklara. Underlaget
för detta konstaterande finns i kapitel 9 och 10 där resultat från en arkivstudie av
årsredovisningar och delårsrapporter presenteras.

Avhandlingen har också ett explorativt syfte. När intervjuernas resultat (kapitel
11) analyseras och jämförts med sammanställningen av NGM i årsredovisningar
och delårsrapporter (kapitel 9 och 10) framkommer två möjliga övergripande
motiv till varför upprättarna redovisar NGM på det sätt de gör. Dessutom finns
det upprättare som saknar ett övergripande motiv för redovisningen av NGM,
specifika faktorer vid olika tillfällen påverkar. Upprättarna kan ha motivet att
följa normgivarnas uppmaning om redovisning av användbar information till
användarna. Sålunda ett upprättarperspektiv där normgivningens kvalitativa
egenskap användbarhet är grunden (se kapitel 4). Men upprättarna kan också
tillämpa s.k. earnings management genom utformning. Det sker antingen utifrån
ekonomiska konsekvenser p.g.a. resultatmått i ingångna kontrakt eller utifrån ett
opportunt perspektiv, där upprättarens avsikt är att maximera sin egennytta. I
det opportunistiska fallet tror inte upprättaren att marknaden, användarna, är
effektiv och att den därför kan påverkas genom det sätt på vilket
redovisningsinformation utformas och redovisas (se kapitel 6).
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2 STUDIENS GENOMFÖRANDE
Kapitlet behandlar avhandlingens vetenskapsteoretiska utgångspunkter och den
metodik som nyttjas vid insamlandet och analysen av data. Grunden är en
förståelseansats där avhandlingens syfte är att deskriptivt visa, genom dokument-
studier, hur användningen av NGM ser ut bland börsnoterade bolag i Sverige
och att genom intervjuer som kontrasteras mot dokumentstudier försöka förstå
motiven bakom användningen. Forskningsdesignen framgår av figur 1.3.

Efter att det vetenskapliga förhållningssättet först presenterats beskrivs vidare i
kapitlet den struktur som använts i avhandlingen. Slutsatser från referensramen
används i undersökningen av finansiella rapporter och intervjuer. Resultaten från
undersökningen används därefter för att besvara forskningsfrågorna. Be-
svarandet av forskningsfrågorna sker genom en analys i kapitel 12. För en över-
sikt av sambanden se figur 1.4.

Efter att avhandlingens forskningsdesign beskrivits i kapitlet görs en genomgång
av de olika använda teknikerna i insamlingen av data. Genomgången täcker hur
dokumentstudierna bedrivits och i vilken omfattning, hur intervjuerna planerats
och genomförts och hur urval skett av studerade bolag. Det argumenteras för att
studien, med vald metodik, ger ett relevant bidrag till förståelsen av börsnoterade
bolags valda redovisning av olika NGM.

2.1 VALD METOD

2.1.1 FORSKNINGSDESIGN

Varje kapitel i referensramen avslutas med ett avsnitt där ett antal slutsatser
framkommer. Detaljfrågor som uppkommit i arbetet med referensramen har
nyttjats för att bygga upp dokumentstudiemallar, vilka används för att
systematisera undersökningen av NGM i årsredovisningar och delårsrapporter.
Frågorna har också använts för att utarbeta en strukturerad guide till intervju-
erna. Resultaten från studien av årsredovisningar och delårsrapporter och inter-
vjuerna systematiseras utifrån slutsatserna i referensramen och ger beskrivningar
av och möjliga förklaringar till bolagens redovisning av NGM. Analys av
resultaten sker i avhandlingens sista kapitel i samband med att avhandlingens två
forskningsfrågor besvaras. I analysen integreras resultaten från genomgången av
finansiella rapporter med intervjuernas resultat. Det sker genom att utsagorna
från intervjurespondenterna jämförs med redovisningen av NGM i rapporterna.
Slutsatserna relateras till tidigare forskning, teorier om upprättares motiv och
redovisningsnormering.

Avhandlingen har förutom beskrivning av upprättares redovisning av NGM ett
explorativt syfte. Det är att förstå vilka de olika möjliga förklaringarna är till att
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NGM redovisas och utformas av upprättarna på det sätt som sker. I
avhandlingen tillämpas ett explorativt kvalitativt synsätt (se Eisenhardt, 1989,
2007) som innebär att möjliga förklaringar till upprättarnas redovisning av NGM
presenteras. Det hypotesgenererande synsättet innebär att det framkommer ett
antal slutsatser från undersökningen vilka sorteras in under tre möjliga
förklaringar till upprättarnas redovisning av NGM.

Ett antal frågeställningar som framkom vid arbetet med referensramen är öppna
till sin karaktär och utformning, t.ex. ”hur ser upprättarna på motiven i regel-
verket till att t.ex. jämförelsestörande poster inte ska redovisas på egen rad och
som eget begrepp?” medan andra har en närmast hypotetisk utformning, t.ex.
”finns det branschtendenser i de val av NGM som görs av bolagen?” Sådana
frågor användes i undersökningen av rapporter och intervjuer. När frågorna bes-
varas i analysdelarna framkommer en beskrivning av, och en förståelse för hur,
bolag redovisar med hjälp av NGM.

Empirin, tryckt text i finansiella rapporter och svar i intervjuerna, undersöks
sålunda mot bakgrund av referensramens slutsatser som avslutar varje kapitel 3-
8. När resultaten från de genomförda dokumentstudierna och intervjuerna an-
vänds för att besvara forskningsfrågorna i avhandlingens sista kapitel (12) sker
en analys vars främsta syfte är att öka förståelsen för varför de noterade bolagens
rapportering ser ut som den gör.

2.1.2 RATIONELLA INDIVIDER OCH RESULTATBEGREPPET

Rationalitetsbegreppet är av vikt i avhandlingen eftersom det finns forskning
som visar att upprättare av finansiella rapporter inte tror att marknaden är
effektiv (Beattie et al., 1994, Collison et al., 1996). Redovisningsrådet utgår från
att val av redovisningsmetod har betydelse för en omvärlds värdering av ett
företag.44 Människors preferenser är inte perfekt rangordnade och inte heller
förmår människor att fullt ut välja bland sina preferenser i ett rationellt avseende
(Simon, 1976). Det område som behandlas i denna avhandling är bolags
kommunikation om sitt resultat till en aktiemarknad. Kan en användare verkligen
motsvara det krav som ställs på denna enligt den effektiva marknadshypotesen?
Van Cauwenberge och De Beelde (2007) diskuterar problemet med investerares
nyttjande av resultatbegrepp:

”Indeed, given the standard setter’s45 goal of decision relevance to investors,
the hypothesis of stock market efficiency would even imply that display of
accounting information is irrelevant. The only requirement is that the
information about recognized and measured elements is available. However,

44 Se bilaga 1 till Redovisningsrådets rekommendation RR 1:96.
45 Författarna avser här IASB och dess då pågående projekt om Reporting
Comprehensive Income
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under a semi-strong or weak form view of market efficiency, issues of
presentation become important. According to the theory of bounded
rationality (e.g., Libby et al., 2002), physical and cognitive limitations cause
investors to deviate from theoretical decision models and resort to heuristics.
As a consequence, summarizations are generally relied upon instead of the
complete voluminous financial reports themselves.” (Van Cauwenberge
och De Beelde, 2007, ss. 1-2)

Citatet återspeglar avsnitt 3.3 som anger att investerare för den bästa
värderingsberäkningen borde nyttja de olika delkomponenter som återfinns i ett
summerat resultatbegrepp. Det förefaller dock vanligt att så inte sker. Rationella
upplever nog många av oss att vi är när vi väljer mellan olika alternativ men
Brunsson beskriver på följande vis att det inte riktigt är fallet:

”Studies of the way individuals, groups and organizations make their
decisions all show that deviations from the rational norm are routine. People
use other forms of intelligence, apart from rationality: they follow rules, they
imitate, they experiment. And even when we try to be rational, we often fail.
Instead of looking at many alternatives and their consequences, we examine
very few – sometimes even only one (Lindblom 1959); we base our decisions
on our present preferences, even though we realize they may change later
(March 1978); we assess consequences by rules of thumb, which are often
highly misleading (Nisbett and Ross 1980); or we fail to act according to the
decisions we have made (Brunsson 1989).” (Brunsson, 2000, s. 5)

Herbert Simon, statsvetare berömd för sina bidrag till beslutsteori inom
organisationer, kritiserade den mikroekonomiska teori som benämns ”rational
choice theory”. Rational choice theory förutsätter att individer är egennyttiga av
naturen och att de har för avsikt att maximera nyttan genom de beslut de fattar.
Simon kritiserade det ensidiga maximeringstänkandet och skiljer på rationella
och icke-rationella beslut; rationella beslut tar så mycket information som möjligt
i beaktande medan icke-rationella beslut bortser från relevant information. Han
anser också att det finns en skillnad mellan objektiva och subjektiva rationella
beslut. Simon uttrycker sin teori bl.a. på följande sätt:

” (A) decision may be called ‘objectively’ rational if in fact it is the correct
behaviour for maximising given values in a given situation. It is ‘subjectively’
rational if it maximizes attainment relative to the actual knowledge of the
subject.” (Simon 1976, s. 76)

Beslut som fattas är alltid färgade av de människor som fattar besluten enligt
Simon. Ett perfekt beslut fordrar att all tillgänglig kunskap om förutsättningarna
som påverkar beslutet kan vägas in. Människor är begränsade och kan inte ta
med alla variabler som påverkar ett beslut varför det inte kan bli perfekt. Simon
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menar att det på sin höjd kan bli tillfredsställande. Människor har begränsad
kognitiv förmåga. Inom hans teori utvecklades därför begreppet begränsad
rationalitet (”bounded rationality”). Människans kapacitet att formulera och lösa
problem når inte upp till den storlek som problemens omfattning har vilka
behöver lösas för att nå objektivt rationellt beteende. Världens fulla komplexitet
kan en människa inte förmå att ta i beaktande när ett beslut ska fattas. Enligt
Simon kommer man inte heller nära en approximation. Människan har dock för
avsikt att fatta rationella beslut och försöker därför beakta de viktigaste
aspekterna i sitt beslut. Den begränsade rationalitetens första princip är att en
aktörs avsedda rationalitet tvingar denne att konstruera en förenklad modell av
den verkliga situationen för att kunna hantera den (Eriksson-Zetterquist et al.,
2005).

Utifrån ett individuellt bolags situation är ansatsen att förstå varför ett NGM
valts eller inte valts av upprättare för redovisning till användarna. En orsak till att
NGM redovisas kan vara opportunism hos upprättaren som baseras på en tro
om att användaren är begränsat rationell och marknaden inte effektiv;
användarnas värdering av ett bolag kan påverkas av hur informationen om
bolaget utformas (se kapitel 6 och 8). Användare som är begränsat rationella kan
t.ex. komma att använda summerade resultatmått för analys av ett företag utan
att beakta vilka olika intäkts- och kostnadsposter ett mått innehåller.

2.1.3 KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA TEKNIKER

I studien används både kvantitativa och kvalitativa tekniker för att nå en för-
ståelse av varför upprättarna redovisar NGM och hur de faktiskt rapporterar
NGM. De sammanställningar som görs av NGM ger en beskrivning av
omfattning och förekomst av rapporterade NGM. Genom att också genomföra
intervjuer kan en djupare förståelse nås av varför NGM presenteras. Om enbart
kvantitativ metod användes skulle det inte vara möjligt att t.ex. tillämpa tekniken
med att ställa följdfrågor till upprättarna under intervjuerna om varför deras
finansiella rapporter innehåller vissa NGM. En kombination av kvantitativ och
kvalitativ teknik ger en djupare förståelse av varför NGM redovisas. I avhand-
lingen diskuteras orsakssamband mellan upprättares redovisning av NGM och
de effekter redovisningen kan ha på användarna. Samband mellan en viss redo-
visning av NGM och de faktorer som kan vara orsak till den diskuteras också.

Studier, med bakgrund i kritisk teori, ifrågasätter själva redovisningens ideal som
underlag för beslutsfattande genom att konfrontera detta ideal med dess verkliga
funktion inom organisationer. Finns det en tydlig länk mellan information och
beslut som fattas mot bakgrund av denna? Finns det en så tydlig uppfattning om
vad beslutsfattande innefattar och hur det egentligen går till att det går att se en
tydlig länk mellan information och beslut? Kritiska teoretiker vill öka förståelsen
av informationssystems roll genom att förklara:
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”Decision-making will only correspond to the enabling ideal where there is
high certainty of the objectives or ends to which the decision is orientated
together with high certainty concerning the causal relation between decision
and action. However, this is only one possible (and rare) instance. In
contrast, accounting information can also serve to rationalize and justify
decisions ex post or can be used as ‘ammunition’ in organizational politics.”
(Alvesson och Willmott (red) 2003, s. 137)

Ett kausalt samband skulle således, för att ha betydelse i ekonomisk besluts-
fattande baserat på redovisningsdata, behöva väldigt tydliga kopplingar mellan
orsak och verkan men också vara mycket tydligt i vad beslutet innefattar och vad
det ska leda till. Det är inte självklart vad informationen som redovisas i en års-
redovisning ska eller kan användas till för sorts beslut och vad den kan komma
att leda till. Därför studeras vilken sorts information i form av NGM som redo-
visas i bolags rapportering och vad syftet var med just denna information.

Det påstås inte här att den valda ansatsen skapar data som har högre exakthet
eller precision jämfört med en renodlad kvantitativ ansats. Men med kännedom
om ansatsens begränsningar kan förhoppningsvis en bättre tolkning göras än om
data tas för givna som exakta. I avhandlingen kommer kombinationen av
metoder innebära att en förståelseanalys av deskriptiva data utförs (Bogdan och
Taylor 1984, s. 5). Målet är att kartlägga och att försöka förstå den omfattning
och olikhet mellan olika resultatbegrepp som redovisas av företag på en svensk
börs. Förståelsen ska leda fram till möjliga förklaringar till varför olika NGM
redovisas av upprättarna. Så långt som till någon mättnad och generaliserbar
förutsägelse om resultatbegreppsanvändning når inte denna studie. En ansats är
vald där djup förståelse ska förklara resultatbegreppsanvändningen hos en
begränsad krets aktörer vid en viss tidpunkt på en svensk kapitalmarknad.

2.1.4 ALTERNATIVA METODER

Avhandlingen nyttjar övervägande kvalitativa metoder för att uppnå förståelse av
upprättarnas utformning och redovisning av NGM. En teoretisk utgångspunkt i
avhandlingen är Positiv redovisningsteori som beskrivs i kapitel 6. Som
framkommer i kapitlet är en utgångspunkt att företagsledare är nytto-
maximerande. Positiv redovisningsteori är härledd ur principal-agent teori vilket
är en tydlig positivistisk syn (Baiman, 1990). I den metod som används av Watts
och Zimmerman (1978, 1986, 1990) är data därför oftast inte framtagen i
samband med att underliggande åsikter uttrycks (som är fallet vid intervjuer).
Den metod som används i den här studien tar hänsyn till upprättarnas åsikter vid
intervjuerna och kontrasterar dem mot analysen av finansiella rapporter. Det är
möjligt att respondenterna i intervjuerna inte berättar att företagsledningen är
nyttomaximerande när de väljer redovisningsprincip för NGM, och att studiens
resultat därför kan ifrågasättas. Utgångspunkten med den valda metoden är dock
att erhålla förståelse av bolagens nyttjande av resultatbegrepp. För att uppnå en
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sådan förståelse har intervjumetodiken valts. Andra studier med teoretisk
utgångspunkt i Positiv redovisningsteori som nyttjar kvalitativa metoder eller
tydliga inslag av sådana är Sandell (2006) och Merchant (1989).

Fallstudier av ett fåtal bolag, även möjligen över flera rapportperioder, och
kanske också med nyttjandet av andra tekniker som deltagande observation är
intressanta angreppssätt. Fallstudier betraktas här som en metod som ger en
annan sorts förståelse för bolagens resultatrapportering, djup och specifik för ett
visst antal fall.

Det skulle också vara möjligt att istället för strukturerade intervjuer använda
enkäter med frågor om resultatbegreppens användning i bolaget. Troligen ger
dock inte detta samma förståelse av upprättarnas tankar. Enkäter är svåra red-
skap för att erhålla en förståelse av det slag avhandlingen söker. Det går inte att
ställa följdfrågor som i en intervju. Att täcka in en stor andel av börsbolagen från
olika listor genom enkätförfarande skulle kunna vara ett argument för att möjlig-
göra ett mer generellt svar på forskningsfrågan ”varför”. Ett sådant förfarande
skulle dock innebära att den djupare förståelsen gick förlorad.

Lee och Baskerville (2003) beskriver generalisering av olika slag där den typiskt
positivistiska, med slumpmässigt urval inom en population som ska ge ett
generellt uttalande om en hel population, bara är en av flera former. Urvalet för
intervjuerna i den här studien är betingat av ändamålsenlighet istället för slump-
mässighet. Skulle hypotesprövning och lagbundenhet vara målet för studien hade
den valda metoden varit olämplig. En möjlig generalisering i denna avhandlings
sammanhang är istället den som författarna kallar för ”generalizing from description
to theory” (Lee och Baskerville, 2003, ss. 233-236). Detta innebär t.ex. att
generalisera om hur insamlade deskriptiva data kan ge en teoretisk uppfattning,
koncept, specifika implikationer eller leda till rik insikt. Dock är det inte möjligt
att ha en generaliserbar uppfattning som går utanför det studerade fallet eller
populationen. Det går inte för mig att generalisera till hur det förhåller sig för
alla noterade bolags motiv till användandet av NGM om det studerade urvalet av
bolag bara kommer från en bransch eller från en lista. Precis som Lee och
Baskerville beskriver blir studiens reliabilitet också påverkad av det antal inter-
vjuer som utförts och som det går att dra slutsatser från. Men detta reliabilitets-
mått är enbart en indikator på hur tillförlitigt resultatet är inom den studerade
populationen, om någon annan forskare skulle vilja återupprepa studien och nå
samma resultat, och kan inte utnyttjas för att egentligen säga något om hur det
förhåller sig i en annan population, t.ex. en annan börslista än den studerade.

2.2 REFERENSRAM

Innan den empiriska undersökningen genomförs är det lämpligt att forskaren har
kännedom om det område denne har för avsikt att studera. Resultaträkningens
uppställning, olika resultatbegrepp, normer från normgivare inom redovisning
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för utformning av resultatbegrepp, teori om varför upprättare presenterar
redovisningsdata som de gör och hur utformning av redovisning kan påverka
användare var områden inom vilket det krävdes god kännedom. Dessutom
eftersöktes tidigare forskning om varför upprättare av redovisningsinformation
väljer andra resultatbegrepp att redovisa än de som ges av GAAP.

2.2.1 LITTERATURSÖKNING

Avhandlingsarbetet inleddes med att en referensram skapades av data som redan
samlats in och dokumenterats av andra undersökare (jämför Wiedershielm-Paul
och Eriksson, 1991, s. 76). Information till referensramen söktes till en början
genom en ganska bred och osystematisk sökning i databaser där tillgång till så
många intressanta aspekter som möjligt var syftet. Allt eftersom problemet
klarnade blev sökningen mer specifik där syftet var att samla in kunskap relaterad
till avhandlingens ämnesområde. Därefter kunde en positionering ske; vad var
känt sedan tidigare och vad var intressant att undersöka.

När det gäller datasökningar finns det två huvudtyper att välja mellan när
sökningen genomförs. Dessa är löpande sökning och retrospektiv (åter-
blickande) sökning (Wiedershielm-Paul och Eriksson 1991, s. 79). Den använda
typen var en löpande sökning där det först togs fram en sökprofil. Detta innebär
att man använder sig av ett antal nyckelord inom ett problemområde som man
har för avsikt att studera. Nyckelorden består av viktiga termer som kan
återfinnas i artiklar och övriga källor. Problemet som annars kan uppstå är att
sökprofilen inte blir tillräckligt konkret vilken i sin tur kan leda till ett
oöverskådligt antal träffar. Bland de nyckelord som användes i sökningar var:
reporting performance, comprehensive income, earnings, net income, income smoothing, earnings
management, Non-GAAP, Non-GAAP measurements, profit measures, adjusted profit
measures, EBITDA, financial reporting, och cash earnings. De databaser som användes
för sökningar var: Business Source Premier, EconLit, Emerald, FAR Komplett,
och Svenska ekonomiska forskningsrapporter och artiklar.

Redan i ett tidigt stadium av en litteratursökning kan det vara bra att utveckla ett
”träd” som visar hur litteraturen insamlats. Litteraturinsamlingen utgick från de
studier som utifrån en förförståelse av redovisningsämnet i stort borde utgöra
grunden i den teoretiska referensramen. Källhänvisningarna till dessa studerades
därefter ingående och intressanta källhänvisningar följdes upp. Dessa gav i sin
tur ytterligare källor att undersöka. Detta var ett bra sätt att bygga upp
referensramen då informationen fick ett naturligt samband och en koppling
erhölls mellan de källor som valdes. Tillgången på källor inom området för olika
sätt att redovisa ett företags resultat visade sig vara god. Eftersom ämnesområdet
är gammalt finns det gott om litteratur som ger en saklig och nyanserad infor-
mation i ämnet.

Avseende resultaträkningsbegrepp visade det sig svårt att få träffar hänförliga till
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svenska förhållanden. De artiklar och den litteratur som behandlar området är
främst koncentrerade till England och USA. Vidare är de flesta studier av
kvantitativ karaktär och innehåller inte kvalitativa tillvägagångssätt för att nå
förståelse av varför upprättare använder sig av olika resultatbegrepp.

2.2.2 REDOVISNINGSBEGREPP PÅ ENGELSKA OCH ANDRA SPRÅKLIGA

PRINCIPER

En stor del av litteraturen som diskuterar ett företags prestation i form av
resultat och redovisningen av denna i en resultaträkning är på engelska.
Principen i avhandlingen är att översätta begreppen till svenska. Motivet är att
avhandlingens språk är svenska och att det finns motsvarande svenska begrepp
genom redovisningsrådets rekommendationer som till stor del bygger på IASB:s
standarder. IASB arbetar med engelska som språk och genom rådets
rekommendationer finns därför en översättning av flera relevanta termer.
Dessutom finns det officiella översättningar av IASB:s standarder till svenska
när de antagits av EU-kommissionen för användande av börsnoterade bolag i
deras koncernredovisning. På en del områden finns inte alltid vedertagna
svenska begrepp som motsvarar de engelska. Det kan också vara så att läsare är
mer bekanta med de engelska begreppen. I förekommande fall påpekas i texten
vad det internationellt gångbara och etablerade begreppet är genom att det
förekommer i parentes och inom citationstecken efter den svenska över-
sättningen när det första gången diskuteras.

Om det finns en specifik nyans i ett engelskt begrepp som förloras vid en
översättning, och det har påverkan på det resonemang som förs, diskuteras det i
direkt anslutning till resonemanget. Begrepp som ansetts förlora alltför mycket
av en översättning, t.ex. att hela betydelsen går förlorad eller att begreppets olika
tolkningsmöjligheter är poängen med att diskutera det, presenteras i före-
kommande fall inom citationstecken. Detta görs första gången som begreppet
förekommer i avhandlingen. Citat återges genomgående på originalspråket för att
undvika att nyanser går förlorade i översättningen.

En stor del av avhandlingens empiri handlar om de resultatbegrepp, GAAP-
resultatmått och NGM, som bolagen i studien använde 2004. När det för
sammanhangets skull är viktigt att påpeka för läsaren vilket som är det aktuella
begreppet som diskuteras presenteras det med kursiv stil. Endast undantagsvis
används citationstecken. Däremot används citationstecken när begreppet
förekommer i ett längre citat hämtat från ett börsbolags finansiella rapportering.
Resultatbegreppen kan genom en sådan markering skiljas från citat.

I avhandlingen förekommer ett antal termer som är synonyma med varandra. De
är förklarade i den lista med definitioner som återfinns före bilagorna. Annan för
ämnet specifik terminologi är också inkluderad i definitionslistan. Som nämnts i
inledningskapitlet har dock valet gjorts att använda NGM genomgående. Därför
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är de synonyma uttrycken alternativa resultatbegrepp, alternativa resultatmått eller eget
resultatmått sällan förekommande i framställningen.

2.3 DOKUMENTSTUDIER

2.3.1 DESKRIPTIV STUDIE

Deskriptiv forskning bör, enligt Merriam (1994), användas när forskaren strävar
efter beskrivning och förklaring. Målet med en deskriptiv studie är att ge svar på
frågor som vem? vad? när? och hur?. I den genomförda undersökningen ges svar
på frågan hur bolag redovisar NGM. Det går också att besvara frågan vem som
redovisar, och även att delvis redogöra för vad som redovisas i de fall bolagen
valt att definiera sina resultatbegrepp. Frågan när är också möjlig att besvara
eftersom vi vet att alla resultat som redovisas avser 2004 (med undantag för de
bolag som har brutna räkenskapsår).

2.3.2 AVGRÄNSNINGAR

Studien är begränsad till ett räkenskapsår. Valt år är 2004. Angreppssättet är att
göra en total genomgång vid ett specifikt tillfälle. En longitudinell studie över
flera år för att se förändringar i användandet av resultatbegrepp kopplat till olika
faktorer skulle kunna vara av intresse. En longitudinell studie är därför
föreslagen som framtida forskning.

2004 valdes eftersom avsikten är att göra en så aktuell undersökning som
möjligt, men utan att bli en del av det stora antal studier som undersöker olika
företeelser i samband med att noterade bolag i Sverige fr.o.m. 1 januari 2005
måste tillämpa IFRS. Bild och Schuster påpekar att: ”In general, a study of the
economic consequences of the introduction of a new standard requires a more comprehensive
analysis of the processes of preparation and use of accounting standards” (Bild och Schuster,
2006, s. 286). Avhandlingen avgränsas därför från de konsekvenser som uppstår
vid införandet av en ny redovisningsnormering i Sverige för de börsnoterade
bolagen, eftersom det skulle kräva en annan analys av andra samband och
orsaker än de som är syftet här.

I avsnitt 1.3.2 angavs att en avgränsning i avhandlingen är att enbart
resultatbegrepp utifrån resultaträkningen studeras. Nyckeltal analyseras inte.
Eftersom t.ex. rörelsemarginal exklusive realisationsresultat, uttryckt i procent,46 är ett
nyckeltal diskuteras inte det NGM-inslag som ingår (exklusive realisationsresultat).
Resultat per aktie betraktas i årsredovisningsstudien som ett nyckeltal och inte ett
resultatbegrepp. Det är en viktig avgränsning eftersom det finns ett flertal
nyckeltal där justeringar har gjorts av det underliggande relationstalet resultat. Ett
exempel är: ”Resultatet per aktie uppgick till 17:65 (34:05) kr. Justerat för realisation-

46 Exemplet är från Axfoods årsredovisning 2004, sidan 31.
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svinst vid avyttring av dotterbolag uppgick resultatet per aktie 2003 till 25 kr”.47 Denna
form av NGM som ingår i ett nyckeltal analyseras inte i årsredovisningsstudien. I
delårsrapportsstudien är dessa mått däremot inkluderade i sammanställningarna
eftersom resultat per aktie är ett mått som är obligatoriskt att redovisa i punktvis
information (s.k. ”bullets”) enligt stockholmsbörsens noteringsavtal.48 Order-
ingång och liknande mått på inkommande affärer är inte resultatbegrepp.

2.3.3 URVAL

För att kartlägga omfattningen av olika resultatbegrepps förekomst och försöka
kategorisera dem görs ett urval av studieobjekt. Detta urval är gjort på följande
sätt. De bolag som enligt min förförståelse har störst anledning att använda sig
av olika resultatbegrepp i sin rapportering är börsnoterade bolag. De börs-
noterade bolagen är de som följs kontinuerligt av analytiker och som har en i
övrigt bred intressegrupp. Dessa grupper är av det slag och av den storlek att det
kan bli intressant för ett företag att genom olika resultatbegrepp försöka lyfta
fram specifika prestationer, analyserade på olika sätt, som dess affär ger.

En svår fråga är om det är mer eller mindre sannolikt att NGM nyttjas om
ägandet i bolaget är stort och/eller om omsättningen av dess andelar är högt.
Detta har gjort att undersökningen inkluderar flera olika noteringslistor från en
börs. Stockholmsbörsen är vald eftersom den är den största börsen med flest
bolag, har mest detaljreglering genom sitt börsavtal, en övervakningspanel,49

vilket torde göra att bolagen har incitament att följa lagar och regler, och har de
bolag som är mest diskuterade i press och av allmänhet.

De dokument som undersöks är årsredovisningar och delårsrapporter. Om ett
bolag följt kalenderår studeras årsredovisningen för räkenskapsåret 2004, annars
studeras årsredovisningen för det brutna räkenskapsåret 2004/2005. Alla
dokument är producerade och offentliggjorda av det börsnoterade företaget.
Syftet är att se om det i företagens finansiella rapporter förekommer olika
resultatbegrepp, i vilken omfattning och hur de utformats. Det är nämligen
rapporterna som innehåller resultaten under perioden och som är bolagens
centrala kanal till finansmarknaderna (Törngren 2005, s.14).

47 Exemplet är från Gevekos årsredovisning 2004, sidan 1.
48 Se avsnitt 5.1.5.
49 Övervakningspanelen var en fungerande organisation vid de tidpunkter som studien
täcker, d.v.s. för delårsrapporter och årsredovisningar 2004 och för brutna perioder
2004/2005.
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Detaljer i urvalsförfarandet för bolagens skriftliga rapportering

Urvalet av finansiella rapporter täcker:
1) alla årsredovisningar (ÅR), från bolag noterade på Stockholmsbörsen, för

räkenskapsåret 2004 eller för det brutna året 2004/2005 med undantag för
upprättare som tillämpar ÅRKL eller ÅRFL (i denna population innebär det
banker och försäkringsbolag), eller inte publicerat någon årsredovisning i
egenskap av börsbolag.50

2) ett stickprov, ett stratifierat urval (jämför Holme och Solvang, ss. 188-189,
Bryman, s. 92), av delårsrapporter,51 från samma population av bolag är
gjort.

Det stratifierade urvalet innehåller bolag från samtliga noteringslistor och
samtliga branscher52 där det finns fler än 5 bolag. I urvalet från varje bransch
ingår minst ett bolag som:

 rapporterar NGM i sina årsredovisningar 2004,

 inte rapporterar NGM i sina årsredovisningar 2004,

 rapporterar positivt årsresultat för koncernen i årsredovisningen 2004,

 rapporterat negativt årsresultat för koncernen i årsredovisningen 2004.

Urval har gjorts för att möjliggöra analyser av huruvida förekomsten av NGM
samvarierar med bolagens branschtillhörigheter och noteringslistor. Det ska även
vara möjligt att undersöka om bolagen har större benägenhet att använda NGM
i en delårsrapport när bolaget redovisar negativa helårsresultat och tvärtom.
Analyser av om bolag använder NGM i kvartalsrapporter men inte i års-
redovisningen och omvänt kan göras genom urvalet. Branscher som ingår i
urvalet hade över 5 noterade bolag på Stockholmsbörsen per sista december
2004. För att möjliggöra slutsatser om en bransch har hälften av bolagen
(avrundat nedåt) inom branschen undersökts. Antal bolag i årsredovisnings-
studien som ingår i urvalet framgår av tabell 2.1.

50 Ett exempel på anledning är att bolag blivit uppköpta efter årsskiftet och därför inte
längre, som börsbolag, avger någon årsredovisning.
51 Populärt benämnda kvartalsrapporter.
52 För branschindelning har Veckans Affärers indelning använts.
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antal bolag i

branschen

antal som

studeras

Biotechnology 13 6

Detaljhandel 9 4
Elektronisk utrustning och instrument 16 8
Fastigheter 12 6
Företagstjänster 18 9

Gruv och metall 9 4
Health care equipment and supplies 9 4
IT-konsulter 21 10
Kommunikationsutrustning 8 4

Media 8 4
Papper och skogsprodukter 8 4
Programvara 14 7
Tunga maskiner 23 11

Övriga finansiella tjänster 21 10

189 91

Branscher som ingår i studien

Summa

Tabell 2.1 Stratifierat urval för delårsrapportsstudien

Tillvägagångssättet blev att först identifiera branscherna som skulle ingå i
studien, därefter begränsa antalet bolag inom varje bransch och sedan göra ett
slumpmässigt urval av bolag från varje bransch i enlighet med urvalskriterierna i
punktlistan. De bolag som på detta sätt valts ut framgår av bilaga 5.

För de utvalda bolagen studeras samtliga fyra delårsrapporter som publicerats,
d.v.s. rapporten för kvartal 1, 2, 3 och 4 inkluderande den totala delårsperioden
som täcks av samma rapport (6, 9 och 12 månader).53 Den delårsrapport som
avser sista kvartalet och den totala räkenskapsperioden för ett år, 12 månader,
betecknas populärt bokslutskommuniké och omfattas sålunda också. An-
ledningen till att samtliga rapporter för varje bolag ingår i delårsrapportsstudien
är för att kunna identifiera skillnader i redovisning mellan kvartalen, och mellan
kvartalen och den årsredovisning som sedan upprättats för helåret. Detta
innebär att totalt 91*4 = 364 delårsrapporter ingår. Ett alternativ till det
stratifierade urvalet hade varit att studera en delårsrapport från varje i
årsredovisningsstudien ingående bolag. Med det tillvägagångssättet finns det
dock en risk för att skillnader mellan t.ex. utformningen av en boksluts-
kommuniké och en q2-rapport inte framkommer. Dessutom blir det fråga om
ett annat urvalsproblem; vilket kvartal ska studeras och ska samma kvartal för
alla bolag väljas? Själva syftet med att studera alla kvartalen för de utvalda
bolagen var att undersöka om det fanns skillnader i redovisning och utformning

53 Kvartalsrapporter förkortas i avhandlingen med ”q”.
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av NGM under året beroende på t.ex. bolagets skiftande situation och tiden fram
till att en årsredovisning skulle avges.

Banker, försäkringsbolag och andra upprättare som tillämpar ÅRKL eller ÅRFL

Som framgår av avgränsningar i kapitel 1 (se avsnitt 1.3.2) omfattas inte bolag
som upprättar finansiella rapporter i enlighet med ÅRKL eller ÅRFL av studien.
De bolag som därför inte ingår är:

 A-listan: Föreningssparbanken, Nordea Bank, Skandia Försäkrings AB,
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Svenska Handelsbanken
(SHB),

 Attract 40: Carnegie, Nordnet och Kaupthing Bank,

 O-listan: Neonet och Hagströmer och Qviberg.

Bortfall

Två bolag betraktas som bortfall. På Attract 40 för 2004, har jag inte lyckats
erhålla Maxim Pharmaceutical Inc. årsredovisning 2004. Anledningen är att
bolaget blev uppköpt 2005 och tillgängligheten till rapporteringen är därför
begränsad när den ska inhämtas i efterhand. Det andra var noterat på O-listans
övriga lista 2004: Powerwave Technologies Inc. Här är problemet att den
årsredovisning som funnits 2004 inte är tillgänglig från bolagets hemsida och
kommunikationsförsök i ärendet har varit fruktlösa. Den årsredovisning som
upprättas i enlighet med SEC54-kraven i USA (s.k. 10 K) finns tillgänglig men
inte den version som kommuniceras till marknaden och som även innehåller
mjukdelar. Alla andra årsredovisningar förutom dessa två har samlats in och
analyserats.

2.3.4 ANALYS AV DOKUMENT

Analysmomentet innebar att samla in dokumenten, företrädesvis från de olika
bolagens hemsidor. När ett resultatbegrepp förekom i texten noterades detta i ett
sammanställningsdokument. Sammanställningsdokumentet har förutom ut-
rymme för att dokumentera påträffade begrepp också utrymme för att notera
bolagets karakteristika. Andra aspekter som dokumenterades var om resultat-
begreppet var definierat, motiverat och beräknat (avstämt mot närmaste GAAP-
mått). De två olika sammanställningsdokumenten som använts framgår av bilaga
2 och 3.

De insamlade begreppen systematiserades för att skapa kategorier av NGM och
för att undersöka om det fanns samband mellan nyttjandet av NGM och

54 Security and Exchange Commission. Enkelt uttryckt den amerikanska motsvarigheten
till svenska finansinspektionen.
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noteringslista och/eller branschtillhörighet. Dokumentstudiens resultat används
också för jämförelse av de svar som intervjurespondenterna ger (se figur 1.3).
Resultaten från dokumentstudierna används inte bara för att besvara forsknings-
fråga 1 om hur börsbolag redovisar NGM utan används också tillsammans med
intervjuresultaten för att besvara forskningsfråga 2 om varför bolagen redovisar
NGM.

2.4 KLASSIFICERING OCH SAMMANSTÄLLNING AV NGM

2.4.1 KLASSIFICERING AV NGM

Utgångspunkten är att ett NGM enligt definitionen i den här avhandlingen är:
Ett redovisningsmått på ett företags resultaträkningsmässiga prestation som inte finns
definierat i lagstiftning eller normgivares rekommendationer om redovisning.

Det betyder t.ex. att om ett företag lagt till eller dragit ifrån en post (eller en
transaktion) som enligt fastställda format i GAAP (lag och normer) ska ingå i ett
resultatbegrepp betraktas det som ”Non-GAAP” (ej GAAP). När ett namn på
ett resultatbegrepp inte motsvarar det som anges i GAAP betraktas det också
som Non-GAAP. Normativa värderingsmässiga aspekter på om ett resultat-
begrepp är bra eller dåligt är ett diskussionsområde som inte vägts in i den
deskriptiva genomgången. Nedan diskuteras ett antal företeelser och hur de
påverkat klassificeringen av NGM.

Segment direkt i resultaträkningen

När det finns två olika segment av verksamheten direkt redovisade i resultat-
räkningen betraktas det som NGM. Med en sådan redovisning fås två olika
(minst) resultatbegrepp i resultaträkningen som inte stämmer överens med
någon enligt god sed definierad uppställningsform.55

Begrepp utan siffror

Texter i årsredovisningen som innefattar ett resultat uttryckt i formen av ett
resultatbegrepp men utan att en siffra presenteras, noteras i studien som ett
begrepp lika fullt. Begreppet kan då förstås vara ett av GAAP definierat mått
eller ett NGM. Exempel på användandet av ett sådant NGM hittas i
Nilörngruppens årsredovisning 2004. I förvaltningsberättelsen skriver bolaget
om Bruttoresultat exklusive poster av engångskaraktär. Måttet presenteras utan någon
siffra; det uttrycks i texten jämfört med föregående år som en försämring.

55 Se kapitel 5 för en närmare redogörelse för lagstiftning och normer avseende ut-
formning av en resultaträkning.
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Egna tidsperioder

Som NGM i årsredovisningar räknas även när bolag bryter upp tidsperioder och
redovisar mått som rörelseresultat rullande 12 månader i linje- eller stapeldiagram,
och/eller i texter. I inget förekommande fall är sådana mått definierade, eller
numeriskt avstämda mot ett GAAP-mått, så att läsaren förstår hur de räknas
fram. Att betrakta ett mått rörelseresultat rullande 12 månader som NGM, kan säkert
läsare av avhandlingen tycka är felaktigt. Rörelseresultat var ett standardiserat mått i
normgivning 2004 och sålunda inte ett NGM. Men, om upprättaren ändrade
redovisningsperiod följdes inte definitionerna i GAAP och därför, enligt denna
analys, redovisades ett mått som inte fanns angivet i redovisningsnormeringen.
Om bolag däremot nyttjar ett rullande 12 månaders resultatbegrepp i sin
delårsrapportering betraktas detta som GAAP. Det beror av Redovisningsrådets
rekommendation RR 20 Delårsrapportering som uppmuntrar bolag med
säsongsberoende verksamhet att utforma en sådan resultaträkningsuppställning.

Ord som diskuterar eller beskriver

När det gäller begrepp som gott resultat eller starkt resultat, vilket man ofta kan
finna i mjukdelar som VD-förord (de två här nämnda hittas i SKF:s
årsredovisning 2004), anses det inte i denna analys som ett NGM. Här handlar
det om att uttrycka hur bra eller dålig årets prestation varit med hjälp av ordval i
en diskuterande text. Begrepp som fått förstärkningsord eller någon sorts
karaktäristika klassificeras inte som NGM.

Specifikationer jämfört med beräknade resultatbegrepp

Att i resultaträkningen för en funktion eller ett kostnadsslag redovisa t.ex. varav
engångskostnader inklusive nedskrivning av goodwill avseende XX dotterbolag, som en
specifikation av vad en post innehåller, men utan att siffran subtraheras från eller
adderas till ett resultatbegrepp i uppställningen betraktas inte i denna analys som
ett NGM. Det är en annan sorts företeelse; en utformning som beskriver
ingående komponenter i ett resultat. Det är diskutabelt om en sådan utformning
är det sätt som svensk GAAP anger att det ska redovisas på56 men något NGM,
enligt den terminologi som används i avhandlingen, har inte blivit redovisat.
Sandviks årsredovisning är ett exempel på detta (se avsnitt 9.3).

Betrakta däremot ett exempel från Investment AB Kinnevik (ÅR 2004, s. 3)
taget från femårsöversikten 2000-2004, där det presenteras ”resultaträkningar i
sammandrag”. I dessa räkningar finns begreppen: nettoomsättning, rörelseresultat,
resultat efter finansiella poster och årets resultat. På en rad under rörelseresultatet
specificeras ”varav Resultat av företagsutveckling”. Detta betraktas som ett NGM

56 För närmare beskrivning av svensk GAAP och utformningsfrågor, se kapitel 5.
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eftersom det är osäkert vad det innehåller och uttrycker.57 Det är inte enbart en
specifikation, som i exemplet från Sandvik, av ingående komponenter, utan ett
beräknat resultat från en viss aktivitet.

Nettoomsättning

Omsättningstalet (Nettoomsättning eller försäljning), är måttet för hur mycket ett
bolag säljer och är därigenom att betrakta som ett mått för resultat, det klas-
sificeras som ett resultatbegrepp i denna studie. Måttet utgör dessutom den siffra
som tillsammans med övriga intäkter bildar den första resultatnivån i en resultat-
räkning. Det innebär att om ett bolag använder ett begrepp som i texter eller
tabeller redovisas med en annan siffra än nettoomsättning, beroende på att något
lagts till, dragits ifrån eller skiljts ut, och därigenom har en annan innebörd,
betraktas det som ett NGM. Ett exempel är Autoliv som skriver om organisk
försäljning i sin årsredovisning 2004. Fakturering har i studien inte betraktats som
ett NGM, utan som en motsvarighet till nettoomsättning i likhet med försäljning.
Fakturering är klassificerat som ett GAAP-mått, trots att det i ett antal
identifierade fall kan vara svårt för användaren att verkligen veta om upprättaren
menar omsättning eller något annat. Avgränsningen av begreppet, och hur
upprättarna nyttjar fakturering kontra nettoomsättning eller försäljning, diskuteras
därför i ett separat avsnitt. Ett antal exempel åskådliggör problemet: vad ska
egentligen begreppet informera användaren om? 58

Begrepp enligt god sed kombinerade med alternativa begreppsbenämningar

När bolag använder resultatbegrepp som t.ex. rörelseresultat EBIT betraktas det
som ett NGM. Enligt svensk normering 2004 fanns begreppet rörelseresultat
definierat i uppställningar för resultaträkningen. Rörelseresultat EBIT är inte
definierat i GAAP och det kan leda till problem. Ett begrepp som rörelseresultat
EBIT är inte svensk GAAP. EBIT (= Earnings Before Interest and Taxes) är för
det första inte en svensk förkortning. Att upprätta finansiella rapporter på
svenska är ett krav för årsredovisning enligt årsredovisningslagen och även i
tillämpliga delar avseende börskontraktet med stockholmsbörsen. För det andra
är det frågan om ett sådant begrepp (EBIT) alltid stämmer överrens med
begreppet rörelseresultat. Det kan bero på var ett bolag väljer att i sin
koncernresultaträkning t.ex. placera resultat från intressebolag eller andra

57 Begreppet finns inte definierat i normer för svensk redovisning. Sålunda kan inte en
läsare veta vad det betyder. I det nämnda exemplet har inte heller bolaget definierat sitt
NGM.
58 Den gällande normen 2004 för intäktsredovisning var för börsbolag i Sverige RR 11
Intäkter. Ett fakturerat belopp innebär inte nödvändigtvis att en intäkt ska redovisas. Det
är inte heller säkert att en klassificeringsbedömning av ett belopp som fakturerats av ett
bolag, och som utgör en intäkt, resulterar i redovisning som nettoomsättning. Det kan
t.ex. vara en övrig intäkt som redovisas längre ned i resultaträkningen.



47

investeringar. För mer diskussion om företeelsen och exempel se avsnitt 9.2.6.

God sed begrepp inklusive…

Ett resultatbegrepp definierat på följande sätt: rörelseresultat inklusive om-
struktureringskostnad, betraktas som ett NGM. Anledningen är att ett rörelseresultat
per definition enligt FAR:s uppställningsformer, och även enligt kommentarer i
”basis for conclusions” från normgivaren till IAS 1 (se avsnitt 5.2.1), innehåller
det som kan kallas för omstruktureringskostnader. Genom att lägga till orden
inklusive omstruktureringskostnader har bolaget skapat ett begrepp som förändrar
betydelsen av rörelseresultat och t.ex. indikerar att denna resultatnivå kanske inte
borde innehålla omstruktureringskostnader. Därför betraktas både rörelseresultat
exklusive omstruktureringskostnader och rörelseresultat inklusive… som NGM.

Analysnivå och tidsperioder

Texter med NGM i förvaltningsberättelse eller i mjukdelar som behandlar verk-
samhetsområden, dotterbolag, eller andra specifika delar av en koncerns verk-
samhet betraktas och sammanställs i undersökningen som NGM. Avhandlingens
analys täcker all redovisad information i den finansiella rapporten. Analysen
täcker också alla de tidsperioder som redovisas i rapporten. För en års-
redovisning innebär det att jämförelseårets information också analyseras och
likadant omfattas även uppställningar, tabeller och texter för andra perioder som
bolaget valt att ha med i sin rapportering.

Substansvärde

Som alternativt mått betraktas även det för investmentbolag vanligen förekom-
mande ”substansvärdet”. Detta begrepp diskuteras i avsnitt 9.1.4 i samband med
beskrivning av branschfenomen för investmentbolag.

Driftnetto

Enligt denna avhandlings definition av NGM är inte driftnetto, som används av
många fastighetsbolag, ett GAAP-mått utan ett exempel på ett NGM.
Anledningen är att det bildar ett resultat före någonting, i detta fall före av-
skrivningar. Dessutom är det ofta placerat ovanför bruttoresultat i resultat-
räkningen. Bruttoresultatet är det första summerade resultatbegreppet enligt
normgivning i en resultaträkning.
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Pro forma

Redovisning av en uppställning för resultaträkningen för en period, för hela eller
delar av verksamheten som bolaget bedriver inom sin koncern, som är upprättad
”som om” en annan verklighet hade förelegat leder indirekt till att alla resultat-
begrepp i en sådan uppställning är att betrakta som NGM. Detta beror av att
uppställningen som sådan inte är gjord i enlighet med GAAP. Jämför med
avsnittet om avvecklade verksamheter nedan.

Avvecklade verksamheter

När ett resultatbegrepp är byggt som omsättning exklusive division XX, eller
rörelseresultat exklusive reavinst från försäljning av verksamhet YY, och det är uppenbart
(antingen genom bolagets övriga information i rapporten eller på annat sätt) att
bolaget tillämpat Redovisningsrådets rekommendation RR 19 ”Verksamheter
under avveckling” skulle man kunna tänka sig att inte betrakta måttet som ett
NGM. Från en tillämpning av RR 19 skulle man kunna sluta sig till att det är en
korrekt hantering enligt normen att redovisa sådana mått eftersom de är direkt
härledda ur en resultaträkning eller en kompletterande notinformation uppställd
i enlighet med kraven i RR 19. Om övrig information däremot inte anger att
bolaget tillämpat en redovisning i enlighet med RR 19 skulle måttet betraktas
som ett NGM. En strikt tillämpning av RR 19 innebär dock att det bara
betraktas som GAAP när resultatbegreppen uttrycks som resultat från kvarvarande
verksamheter respektive resultat från verksamheter under avveckling eftersom de beg-
repp som går att läsa ut ur rekommendationen bara är byggda genom att
använda tilläggen kvarvarande respektive verksamheter under avveckling till de resultat-
begrepp som anges av GAAP. En sådan tolkning har tillämpats här. Begrepp
som använder exklusive etc. uttrycksformer klassificeras som NGM. När det inte
av övrig information går att läsa ut att en redovisning i enlighet med RR 19
tillämpats betraktas även mått i uppställningar där något exkluderats p.g.a. ned-
läggning eller försäljning som NGM.

2.4.2 SAMMANSTÄLLNING AV NGM

När begreppen i analysen av årsredovisningar sammanställts räknades varje
begrepp som är unikt i sin uppbyggnad som ett påträffat NGM. När analysen
ska visa hur många begrepp som faktiskt används av de noterade bolagen räknas
t.ex. begreppet Rörelseresultat rensat för posten royalty som ett NGM och Rörelse-
resultatet rensat för lageromvärdering som ett annat unikt NGM. På samma sätt
hanteras unika NGM som används av ett och samma bolag i sin rapportering.
Om t.ex. begreppet Rörelseresultat rensat för posten royalty används av ett bolag i sin
rapportering och bolaget även använder rörelseresultat rensat för jämförelsestörande post
i samma rapport, och det är samma transaktion eller post som avses, räknas det
ändå som två unika begrepp; bolaget önskar kommunicera att en post eller
transaktion inte borde inkluderas i ett resultatbegrepp, av någon anledning, men



49

gör det på två olika sätt. Om en användare ser på begreppen är de inte
omedelbart jämförbara och betyder inte nödvändigtvis samma sak.

Där analysen avser att beskriva vilka olika slags kategorier av NGM som används
betraktas både Rörelseresultat rensat för posten royalty och Rörelseresultatet rensat för
lageromvärdering som tillhörande samma sorts kategori av resultatbegrepp. Här är
det inte varje NGM:s unika karakteristika som är av intresse utan vilka sorters
NGM som bolagen redovisar, vad de generellt används till i den finansiella
rapporten.

Det kan i många sammanhang diskuteras om det är någon skillnad mellan olika
sätt att uttrycka ett resultatbegrepp på. Jämför exempelvis rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster med rörelseresultat rensat för jämförelsestörande poster. Om
samma bolag i en kvartalsrapport använder det första för att i nästa kvartal
använda det senare, är det då någon skillnad? Av sammanhanget framgår troligen
för den användare som följer bolaget om det är samma resultatbegrepp eller inte.
Om två bolag jämförs är det kanske inte längre lika självklart. För denna studie
har i sammanräkningen av antalet unika NGM som används av de noterade
bolagen ovanstående exempel ansetts som ett och samma NGM. När det
presenteras i avhandlingens resultatredovisning görs det med ett ”/”-tecken.
Alternativt skrivs båda resultatbegreppen ut med en distinktion dem emellan,
genom att mellan begreppen skriva ”alternativt”, eller så förklaras det i not. För
ovanstående exempel skulle studien ange att ett unikt NGM är rörelseresultat
exklusive/rensat för jämförelsestörande poster.

Ett exempel på en konsekvens av den valda systematiken för sammanställning av
NGM kan hämtas från delårsrapportsstudien. Från A-listan mest omsatta ingår
13 bolag i analysen. Dessa bolag använder tillsammans 45 NGM. Samman-
ställningen skulle också kunna säga att det var 48 olika NGM som förekom.
Redovisning av ett resultat för ett affärsområde/segment direkt i resultaträkningen
betraktas dock här som bara ett slag av NGM. Både Investor och Industrivärden
använder sig av detta sätt att utforma redovisningen och då för två segment var-
dera, vilket sålunda skulle kunna resultera i att begreppet egentligen betraktas
som fyra olika och inte ett.

Nyanser

Ett exempel på att det är lätt som användare att missförstå vad begreppen
innebär och betyder är Q-Meds delårsrapporter för kvartal ett och två 2004. I
årets första kvartalsrapport används både ett rörelseresultat exklusive jämförelse-
störande post 2003 (framkommer i punkter, i tabell, och bland texterna som
diskuterar resultat) och ett rörelseresultat rensat för royaltyposten i texterna om
periodens resultat. I kvartalet efter är båda ”exklusiveposterna” inkluderade i ett
och samma resultatbegrepp. Det är utformat som: rörelseresultat exklusive jämförelse-
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störande post och royalty. Det är inte alldeles lätt att jämföra kvartalen med varandra
och med föregående års jämförelsetal och vara säker på vad som betraktas som
en jämförelsestörande post av upprättaren och när posten är inkluderad eller
exkluderad. På grund av sådana förekomster av redovisning hos de studerade
bolagen motiveras att i detalj kartlägga de olika nyanserna i olika resultatbegrepps
namn. Q-Meds delårsrapporter är även exempel på när upprättare kommunicerar
begrepp vars namn ska förklara vilka händelser som är jämförelsestörande. Det
finns dock en risk för att det blir svårförståeligt för användaren när begreppen
redovisas nära varandra i texter och om orden ändras ofta.

Individuella NGM och kategorier

Det finns ett antal olika NGM som skulle kunna ingå i en mer generell kategori,
det gäller t.ex. Volvos bruk av (i delårsrapportering): Rörelseresultat exklusive
omvärdering av aktier i Scania, Resultat per aktie exklusive omvärdering av aktier i Scania,
Rörelseresultat exklusive omvärdering av aktier i Scania och utdelning från Scania, Resultat
per aktie exklusive omvärdering av aktier i Scania och utdelning från Scania. En sådan
kategori, av mer generell natur, skulle kunna vara ”resultatmått före engångs-
poster” eller ”resultatmått exkluderande icke kärnverksamhet”, beroende på vad
företagsledningen vill uttrycka med att särredovisa värdeförändringen eller in-
täkten från en finansiell tillgång. Det finns dock även bolag som i delårs-
rapporterna använder generella beteckningar. Exempelvis använder bolagen på
A-listan mest omsatta även: Ref59 exklusive jämförelsestörande poster, Rörelseresultat
exklusive jämförelsestörande poster eller Intäkter för jämförbar verksamhet. Vid analys av
bolagens rapportering på de övriga noteringslistorna framkommer ännu fler
generella tillämpningar. Det är av vikt att visa att både specifika och generella
beteckningar används för NGM. Därför analyseras både bolags individuella
beteckningar på NGM och generella företeelser.

2.4.3 SKILLNADER I UNDERSÖKNINGEN MELLAN DELÅRSRAPPORTER

OCH ÅRSREDOVISNINGAR

Huruvida redovisningen av NGM är mer framträdande i jämförelse med GAAP
undersöks i delårsrapportsstudien men inte i årsredovisningsstudien.60 An-
ledningen till denna skillnad är att påverkan på en sofistikerad användare troligen
är större, från NGM som är mer framträdande än GAAP, i en delårsrapport
jämfört med i en årsredovisning. Det är bara i delårsrapportsstudien som det

59 Ref används här som en förkortning för Resultat efter finansiella poster.
60 När en användare kan bli vilseledd om ett företags resultat p.g.a. att en finansiell
rapport har utformats så att ett NGM redovisas mer framträdande än motsvarande
GAAP-resultat betecknas det som framträdande redovisning. Det kan också uttryckas
som att det alternativa resultatbegreppet erhållit en otillbörlig viktning i utformningen av
redovisningen. Det uttrycks i anglosaxisk redovisningsterminologi som ”undue
prominence”.
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finns jämförelser mellan ett bolags finansiella rapporter över tiden. Anledningen
är att det finns fyra delårsrapporter under ett års tid att jämföra förändringar i,
medan det bara finns en årsredovisning per bolag.

Andra skillnader som uppstår beror på skillnader i utformning mellan en
årsredovisning och en delårsrapport. Årsredovisningen har oftast två distinkta
delar, en formell del som ska registreras hos det svenska bolagsverket och en
informell del som inte lyder under någon formell lag eller normering. Delårs-
rapporten kan ses utifrån tre distinkta delar: punkter som inleder rapporten
enligt börskontraktet, textdelar med förklaringar till periodens olika räkningar
och händelser samt en avslutande del med de olika räkningarna. Denna skillnad i
utformning gör att en del frågeställningar bara går att undersöka i års-
redovisningarna och en del bara i delårsrapporterna. Dessutom kan inte de olika
delarna jämföras eftersom de bara förekommer i den ena eller andra rapport-
strukturen.

2.4.4 KLASSIFICERING AV NGM SPECIFIKT FÖR DELÅRSRAPPORT-
STUDIEN

Vanligt förekommande för delårsrapporter är resultatbegrepp eller upp-
ställningar där en av bolaget vald tidsperiod används (se avsnitt 5.1.5 för en
redogörelse av relevant normgivning). Resultatmått byggda på basis av ”rullande
12 månader” eller ”senaste 12 månaderna” betraktas som GAAP (i enlighet med
RR 20, p. 21) så länge de är GAAP-mått i sig själva, dvs: Nettoomsättning,
bruttoresultat, rörelseresultat, Ref, och nettoresultat, och bara har ett tillägg som anger
att det rör sig om 12 månader. Som GAAP-resultatmått räknas även mått som
redovisas i texter eller tabeller när det är byggt på ett GAAP-mått med tillägg av
tidsperioden, exempelvis rörelseresultat rullande 12 månader även om inget sådant
mått finns i resultaträkningen. Stockholmsbörsen anger i bilaga till sitt
noteringsavtal att det är bra att lämna information för ”brutna perioder” om en
verksamhet t.ex. är utsatt för säsongsvariationer. Stockholmsbörsen är dock inte
en normgivare och därför klassificeras sådana resultatbegrepp (förutsatt andra
tidsperioder än en sådan 12-månadersperiod som RR 20 anger) som NGM.

Exempel på klassificering

Inom branschen Tunga maskiner diskuterar både Sandvik och Volvo ett resultat
per aktie för de senaste 12 månaderna; detta är dock bedömt som ett GAAP-
mått i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 som
uppmuntrar till att redovisa rullande 12-månaders uppställningar. Trots att dessa
bolag inte redovisar någon uppställning för hela resultaträkningen på rullande
12-månaders basis är ändå bedömningen att det enskilda slaget av måttet är i
enlighet med rekommendationen. För att åskådliggöra klassificeringsskillnader i
studien mellan när ett mått betraktas som NGM och inte presenteras utdrag från
Sandviks delårsrapportering 2004, kvartal 1 och kvartal 2 (se figur 2.1).
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Figur 2.1 Exempel på när ett resultatmått betraktas som NGM och inte i
grafer (källa: Sandvik rapport för kvartal 1, 2004, s. 3, och kvartal 2, 2004, s.
3)

Samma uppsättning av diagram återfinns i båda delårsrapporterna. Sandvik an-
vänder flera NGM och GAAP-resultatmått i sina texter och det kan ibland göra
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det svårt att veta vilka mått som är NGM och inte. Första exemplet är från sidan
3 i q1-rapporten 2004 där det presenteras ett stapel- och linjediagram. Det
rullande 12 månaders-måttet är inte enligt en tolkning av Redovisningsrådets
rekommendation RR 20 ett NGM. Men genom hänvisningen ”*” i rubriken
”Rörelseresultat” förklaras i en fotnot att måttet är ”exklusive jämförelsestörande
poster 2001” och att det inkluderar ”nedskrivning av goodwill m.m. i fjärde kvartalet
2003”. Eftersom måttet inte enbart är en förklaring till händelser som ingått i
perioden utan är ett annat uppbyggt mått än vad som definieras i GAAP, en
kostnadspost har tagits bort, klassificeras det som ett NGM. Q1-rapportens graf
kan jämföras med motsvarande graf i q2 där det förklaras att rörelseresultatet
innehåller en engångskostnad. Här är fotnoten enbart en förklaring till att en
transaktion har inträffat under perioden som ingår i GAAP-måttet, det
klassificeras därför inte som ett NGM. Det första kvartalets mått visar även på
kvalitativa egenskaper och NGM som diskuteras i referensramens kapitel 4.
Användaren av rapporten vet inte vad som betraktas som jämförelsestörande, ett
definitionsproblem, och det alternativa resultatbegreppet är inte avstämt mot
GAAP, ett beräknings- och avstämningsproblem.

2.4.5 FRAMTRÄDANDE REDOVISNING AV NGM

I avhandlingen undersöks förekomsten av NGM som redovisas mer fram-
trädande än motsvarande GAAP-resultatmått. Den grundläggande parametern
för att avgöra om NGM är framträdande redovisat är om det redovisas före
motsvarande GAAP-mått. Det är samma teknik som Bowen et al. (2005) nyttjar
för en studie av framträdande redovisning av NGM i pressreleaser i USA. I
avhandlingen betraktas ett NGM också som framträdande om det inte finns
något motsvarande GAAP-resultatmått i rapporten.

I några fall kan det vara svårt att avgöra om ett eller flera NGM har en mer
framträdande redovisning än GAAP. Ett sådant fall är när ett NGM för en
rapportperiod direkt jämförs med ett GAAP-resultatmått för en annan period.
Så är fallet i ett exempel hämtat från Ericssons första kvartalsrapport 2004 (se
figur 2.2). Under bolagets punktvisa information följer en tabell som bl.a. visar
första kvartalets resultat 2004 jämfört med första kvartalet 2003. GAAP-måtten
rörelseresultat och resultat efter finansiella poster för 2004 jämförs här med två NGM
rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader och resultat efter finansiella poster
justerat för omstruktureringskostnader. Svårigheten ligger i att först identifiera att det
förekommer NGM i redovisningen. Det framgår av fotnotsinformationen i rap-
porten. Därefter behöver användaren av rapporten inse att de för perioden
aktuella resultatmåtten jämförs med mått som dels är utformade i enlighet med
GAAP och dels är alternativa (Non-GAAP). Slutligen ska det analyseras om
rapportens NGM är mer framträdande redovisade jämfört med motsvarande
GAAP-mått. Så är fallet i Ericssons rapport. De jämförande resultatmåtten för
2003 är Non-GAAP och har en mer framträdande redovisning än de GAAP-
mått för samma period som återfinns i resultaträkningen senare i samma
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rapport, resultaträkningen återfinns flera sidor längre in i rapporten. I
avhandlingen klassificeras därför Ericssons tillämpade redovisningsteknik av
NGM som framträdande.

Figur 2.2 Exempel på svårigheten av att säga om ett NGM har en mer
framträdande plats än ett GAAP-mått (källa: Ericsson kvartal 1, 2004, s.1)

Som exempel på klassificering av vad som är framträdande redovisning i texter
kan Doros q3-rapport 2004 betraktas. I den tredje kvartalsrapporten börjar ett
nytt begrepp användas i texterna, jämfört med q1 och q2: resultat efter
avskrivningar. I bolagets q3-rapport är detta NGM det första resultatbegreppet
som redovisas.

”Omsättning och resultat i kvartal 3
Doro, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under tredje kvartalet
omsatt 148 MKr (155 MKr) vilket innebär en minskning med 4 %
jämfört med föregående år…Omkostnaderna har varit i stort samma genom
lägre personal- och administrationskostnader men ökade kostnader för
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marknadsföring och produktutveckling. Avskrivningar har minskat.
Sammantaget har en ökning av rörelseresultatet efter avskrivningar uppnåtts
till 5 MKr (2). Den ökande belåningen har ökat finanskostnaderna. Under
kvartal 3 gav valutorna kursförluster. Resultatet för koncernen före skatt
uppgick till 2 MKr (2 MKr) för kvartalet.” (Doro ”Rapport för nio
månader (1/1 - 30/9 2004)”, ss. 1-2. Understrykningen finns inte
i originalet.)

Även om NGM är redovisat på samma nivå som ett vanligt rörelseresultat och det
därför kan tyckas att det inte är framträdande är det i konsekvens med
avhandlingens klassificeringar ett framträdande NGM. Om ett NGM får en mer
framträdande redovisning än motsvarande GAAP-mått är det per definition
framträdande (se avsnitt 5.4.1).

Ett annat exempel på redovisning av NGM i texter kommer från Bong
Ljungdahls andra kvartalsrapport 2004 (figur 2.3). I det här fallet visar bolaget
först GAAP-måttet Resultat efter finansnetto för att därunder framföra sitt
alternativa resultatmått Justerat resultat efter finansnetto. Genom användande av
fotnoter förklaras hur bolagets NGM skiljer sig från GAAP-måttet. Det här
sättet att redovisa NGM på är ett exempel på när en företeelse i avhandlingen
klassificeras som att det inte är en framträdande redovisning av NGM.

Figur 2.3 Exempel på redovisning av NGM som inte är framträdande
jämfört med GAAP (källa: Bong Ljungdahl q2-rapport, 2004, s. 1)

A-coms q1-rapport är ett exempel på hur NGM inleder texter och även är först
placerat i punkterna och därigenom är framträdande redovisat. Ingenstans i
texterna framgår vad periodens egentliga resultat enligt GAAP är, utan an-
vändaren hittar det först i resultaträkningen på sidan 6 (- 6,9 MSEK). Det fram-
går dock i punkterna men först efter att ett NGM redovisats ovanför som är
resultatmässigt bättre och dessutom uttryckt på två olika sätt. Förutom att ett
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NGM först är redovisat som före avskrivningar är ett NGM även uttryckt för
jämförbara enheter. Måtten i punkter i det första kvartalets rapport framgår av figur
2.4.

Figur 2.4 Exempel på framträdande redovisning av NGM i punkter (källa:
A-com q1-rapport, 2004, s. 1)

A-com redovisar ovanför resultatbegreppen i figur 2.4 även en inledning som
omfattar ett NGM benämnt rörelseresultat från rörelsebolagen på årsbasis. Vad
rörelsebolagen är för del av koncernen och vilka andra resultatposter för koncernen
som inte är inkluderade i detta resultatbegrepp framgår inte av rapporten. Det är
inte heller självklart för användaren vilken redovisningsmässigt avgränsad tids-
period som avses med på årsbasis. Ett NGM som saknar definition och redovisas
först i en delårsrapport klassificeras som framträdande.

Texterna efter punkter i delårsrapporten från A-com inleds med två grafer (sidan
2 i delårsrapporten, punkter är på sidan 1). De två graferna skiljer sig åt genom
att ha två olika rapporterande enheter och NGM. I den första grafen redovisas
för koncernen ett rörelseresultat före avskrivningar rullande 12 månader i ett
stapeldiagram och i den andra grafen ett rörelseresultat efter avskrivningar från
rörelsebolagen rullande 12 månader också i form av ett stapeldiagram. Den ena grafen
redovisar NGM summerat per kvartal medan det i det andra fallet är månadsvis.
Det torde vara svårt för en användare att utan djupare analys förstå skillnaden
mellan de två graferna. Det är inte samma rapporterande enhet som jämförs och
dessutom är det två olika NGM som används. Först på sidan 4 anges vad ett
totalt rörelseresultat är genom en tabell där olika affärsområden summerats ihop.
Det rörelseresultat som redovisas där visar en positiv siffra om 1,6 mkr (se figur
2.5). Det är ett rörelseresultat som inte stämmer med resultaträkningen på sidan
6 i delårsrapporten som visar -4,3 mkr.
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Figur 2.5 Rörelseresultat i tabell utanför resultaträkningen (källa:
Delårsrapport för A-COM AB, 1 maj 2004 – 31 juli 2004, sidan 4.)

Innan resultaträkningen studeras på sidan 6 är det som användare inte lätt att få
en bild av hur verksamheten presterar uttryckt genom GAAP. Något GAAP-
mått diskuteras inte i någon textdel, istället används NGM som främst före-
kommer i grafer. Det är troligen inte heller lätt för användare av rapporten att
jämföra de NGM som redovisas med andra bolag. Det rörelseresultat före av-
skrivningar rullande 12 månader som redovisas i den första grafen på sidan 2 i
delårsrapporten går inte att stämma av mot resultaträkningen eftersom ingen
sådan 12-månaders uppställning finns. Vad som utgör ”rörelsebolagen” är inte
definierat i rapporten vilket gör att det NGM som redovisas i den andra grafen
på sidan 2 troligen inte går att jämföra mellan A-com och andra bolag. Resultat-
räkningen i delårsrapporten har en pro forma-kolumn för jämförelseperioden
baserat på ”jämförbara enheter”. Vad som är ”jämförbara enheter” är inte definierat
och gör det svårt för en användare att nyttja denna information. Förutom att
bolagets NGM saknar en del av de kvalitativa egenskaperna som normgivning
ställer på finansiell rapportering (se kapitel 4) är redovisningen av måtten tydligt
framträdande i texterna. I det här fallet finns inga GAAP-mått i texterna att
relatera förekomsten till och användaren har bara redovisade NGM att tillgå.

Ett typexempel på när upprättaren i all enkelhet vill förklara varför
omsättningssiffran i ett kvartal plötsligt är mycket lägre än i det föregående utan
att redovisa ett NGM på ett framträdande sätt är kvartalsrapport 2 från Traction
2004: ”Kvartal 2. Omsättningen i dotterföretagsgruppen sjönk under kvartalet med 35,3
Mkr från 124,4 Mkr till 89,2 Mkr, justerat för försäljningen av Silva Plastic Center sjönk
omsättningen med 14,7 Mkr.” (Traction q2-rapport, 2004, s. 2)
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2.5 INTERVJUER

2.5.1 INTERVJUSTUDIE

Intervjuer har genomförts med ett antal upprättare av rapporterade resultat. Det
går inte att säga att analysen blir så djup att begreppet fallstudie blir aktuellt.
Snarare handlar det om en intervjustudie där intervjuerna är strukturerade. I en
jämförelse med metoden fallstudie, med de egenskaper som Merriam tillskriver
begreppet (Merriam 1994, s. 25-27), saknas det deskriptiva inslaget. Enligt
Merriam finns det fyra grundläggande egenskaper som utmärker en kvalitativt
inriktad fallstudie; den är partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv:

 Partikularistisk: Fokuserar på en viss situation, händelse, företeelse eller
person.

 Deskriptiv: Omfattande och tät beskrivning, innefattar många variabler.

 Heuristisk: Förbättrar läsarens förståelse och skapar nya innebörder
samt vidgar läsarens erfarenhet.

 Induktiv: Upptäckande snarare än bevisande, generalisering sker utifrån
tillgänglig information.

Fördelen med en fallstudie, enligt Merriam, är att den ger en innehållsrik
redogörelse av den studerade företeelsen. Läsarens kunskaper vidgas av den
insikt forskaren förmedlar. Från insikterna kan t.o.m. tentativa hypoteser bildas
som kan användas i vidare forskning (Merriam 1994, s. 46). Utifrån det
förståelseperspektiv som avhandlingen har är ovanstående egenskaper efter-
strävansvärda.

Intervjuerna i avhandlingen bedöms ha liknande egenskaper som de i punktlistan
ovan men det valda tillvägagångssättet, som även innefattar dokumentstudier, är
inte tillräckligt omfattande för att påstå att fallstudier genomförs. Avsikten är att
genomföra en bred, i meningen flera företag, snarare än en djup studie per
företag. Strukturerade intervjuer var den kvalitativa teknik som användes för att
försöka förstå det insamlade deskriptiva materialet från olika finansiella
rapporter och kunna kontrastera det mot vad intervjurespondenterna framförde.
Anledningen till valet av strukturerade intervjuer var att det i referensramen
framkom många slutsatser i form av detaljerade frågeställningar. De detaljerade
frågorna formade intervjuguiden som användes.

Det är bolagen som enheter som har upprättat och publicerat de finansiella
rapporter som studeras i avhandlingen. Det är bolaget som är analysnivån. Dock
är det enskilda individer, vilka representerar bolagen, som har intervjuats. I
intervjuerna har frågor och följdfrågor ställts mot bakgrund av denna analysnivå,
respondenterna har fått svara på frågor om bolagets valda redovisning av NGM.
Det har gjorts tydligt skillnad på respondentens personliga åsikter om redo-
visning och vad som är den valda principen hos bolaget.
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2.5.2 URVAL

En viktig avgränsning är att det inte skett intervjuer med användare av den finan-
siella informationen (finansanalytiker och investerare), endast med upprättare.
Fokus i den här avhandlingen är att nå en förståelse för de olika motiv som
ligger bakom de begrepp som används av upprättaren. En naturlig fortsättning
på den utförda forskningen är frågeställningen: ”vill användaren erhålla
informationen på det sätt som upprättaren redovisar den?” En sådan fråge-
ställning är ett förslag på vidare forskning.

I detta sammanhang kan diskuteras vem eller vilka i ett börsnoterat bolag som
faktiskt bestämmer principerna för redovisningen av olika resultatbegrepp.
Utifrån förförståelsen, genom yrkesrollen som revisor,61 är bedömningen att
detta sker på exekutiv bolagsledningsnivå. Med det avses ekonomichef,
redovisningschef, VD och styrelse. Även informationsansvariga (investor
relations) i bolagen kan vara inblandade i processen. Det som är av yttersta vikt i
sammanhanget är att intervjuer sker med personer som, om än inte direkt
inblandade i beslutsprocessen, har insyn och kunskap i hur bolaget beslutar i
dessa frågor. Sättet att få tillgång till denna personkrets i relevanta bolag, vilket
även på ett naturligt sätt påverkat urvalet av bolag, har varit genom
PricewaterhouseCoopers (PwC) börsrevisorers kontaktnät.

En naturlig ingång har varit att intervjua personer som mina kollegor har haft
kontakter med i sin utövning som revisorer. En lista togs fram med de börsbolag
som PwC hade revisionsuppdrag i. Det skedde våren 2005. Därefter avgränsades
antalet bolag till att omfatta dem där en personlig kontakt fanns med ansvariga
revisorer. Genom de ansvariga revisorerna kunde information erhållas om
intervjurespondenter och det var även möjligt att få personreferenser att ge
respondenterna. Det sistnämnda upplevdes som en nödvändighet för att få
tillgång till respondenterna. Den sista begränsningen av antalet respondenter
skedde beroende på deras tillgängliga tid. Att genomföra intervjuer senare än
hösten 2005 bedömdes som olämpligt. Allt för lång tid skulle då ha förflutit från
den tidpunkt när beslut fattades om vilka resultatbegrepp som skulle användas i
de finansiella rapporterna med risken att respondenten inte skulle ha en klar
minnesbild.

En ytterligare viktig fråga i detta sammanhang är den naturliga konsekvensen
tystnadsplikt och anonymisering. För att inte äventyra den professionella
revisionsaspekten utifrån mitt yrke och den revisionsbyrå där jag är anställd har
valet gjorts att helt anonymisera respondenterna och vilka bolag de företräder.
Därför refereras de med en bokstav och datum för intervjun: A 2005-09-18,
respektive B 2005-09-18. B används för den andra intervjun i tidsordning om

61 Konsultationer har också skett med äldre erfarna kollegor, företrädesvis revisorer i
börsbolag, som är verksamma i PricewaterhouseCoopers.
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flera intervjuer utförts under samma dag. I källförteckningen framkommer den
bransch och noteringslista som en respondent representerar. Det möjliga antalet
respondenter var fler än de som slutligen kunde nås för en intervju, olika
faktorer ledde till ett antal bortfall.

Totalt har tio redovisningsansvariga intervjuats.62 Dessa personer har varit
delaktiga i processen med att ta fram eller ta beslut om vilka resultatbegrepp eller
annan resultatutformning som bolaget har i sin rapportering. Syftet med
intervjuerna var att få en förståelse av varför olika begrepp används av en
organisation. Redovisningsansvariga valdes av skälet att de är inblandade i
produktionen av den skriftliga rapporteringen (en erfarenhet från mitt yrke som
revisor). Ofta har de en samordnande roll. Vidare är det den redovisnings-
ansvarige, i mindre bolag ofta en dubbelroll innefattandes ekonomiansvar, som
får till uppgift att ta fram olika begrepp och deras värde eller belopp. Slutligen
torde det vara den redovisningskunnige som i de flesta fall kan göra kopplingar
till redovisningsteori och normgivning. Innebörden av genomförda intervjuer
återkommer i avsnitt 12.4.2. Där diskuteras hur den valda forskningsdesignen
bidragit till förståelsen av redovisningen av NGM.

2.5.3 INTERVJUTEKNIK OCH ANALYS

Respondenternas svar ger upplevda motiv för användandet av olika resultat-
begrepp. Frågorna är ställda på ett sätt som möjliggör för respondenterna att
själva berätta om vad de upplever. Det intressanta är att få ett material som
beskriver hur respondenten upplever hela företeelsen och som ger mig begrepp
och ord, att beskriva valet av resultatkommunikation. Ansatsen är att försöka
förstå människor utifrån deras egna referensramar. Detta görs genom ut-
nyttjandet av frågemallar i intervjuerna (se bilaga 1: intervjuguide) som lämnar
utrymme för respondenterna att själva uttrycka sina tankar. Deras svar tolkas
sedan utifrån de verksamheter som de arbetar inom. I tolkningen har jag försökt
undvika att mina egna fördomar blev ett inslag (Bogdan och Taylor, 1984, s. 6).
Den analys som skulle möjliggöras genom intervjuerna var inte i första hand
kvantifierbarhet utan ökad förståelse för det studerade problemet. Jag sökte
därför inte kvantifierbara svar även om det för vissa detaljfrågeställningar när
analys vidtagits har varit möjligt att delvis kvantifiera och därigenom generalisera.
Intervjuernas resultat presenteras i kapitel 11 och analyseras i kapitel 12 genom
att svaren från respondenterna kontrasteras med resultaten från dokument-
studien. Genom att jämföra svaren med bolagens redovisning i de faktiskt upp-
rättade dokumenten erhålls en djupare förståelse. Utsagorna från intervjuerna
kan bekräftas av dokumentstudien eller leda till vidare frågor när redovisningen
av NGM i de finansiella rapporterna motsäger intervjuresultaten.

62 Av källförteckningen framgår branscher och noteringslistor för de bolag som de
intervjuade representerade.
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Det praktiska tillvägagångssättet vid intervjuerna, och beaktande av den effekt
tillvägagångssättet kan ha för resultatet, baseras på de sju stadier som Kvale
(1997) redogör för i ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. Alla de sju stadierna
var beaktade innan undersökningen påbörjades; det fanns medvetenhet om
vilken kunskap som eftersträvades och förförståelse av ämnet hade beaktats när
referensramen sattes samman. Kvale menar att man även ska beakta de
moraliska konsekvenserna av undersökningen. Detta gjordes genom att
kommunicera tydligt till respondenterna att deras svar och deltagande skulle
anonymiseras i avhandlingen. Intervjuerna bandades och respondenterna fick
frågan i god tid innan om det var acceptabelt för dem.

Under intervjuerna har den frågeguide som tagits fram från slutsatser i
referensramen fungerat som en checklista för att säkerställa att alla
frågeställningar diskuteras med respondenten. Intervjuerna har i genomsnitt varit
ca 1,5 timmar långa. Ett speciellt inslag i intervjuerna har varit att de finansiella
rapporterna för respondentens bolag använts.63 På så sätt kunde intervjun knytas
till varje aktuellt bolags finansiella rapportering och samtalet vid de tio tillfällena
kretsade kring den aktuella rapporteringen. Intervjuerna blev på detta sätt mer av
ett samtal och frågorna kunde relateras direkt till respondentens situation och de
resultatbegrepp som bolaget redovisade. Tanken med detta tillvägagångssätt är
att respondenten kan sätta sig in i situationen och minnas resonemang och
diskussioner kring det aktuella resultatbegreppet. Ett liknande angreppssätt
användes av Hellman (2000) i hans intervjuer med analytiker. Han kopplade
frågeställningar från sina intervjuer till genomgångar han gjort av analytikernas
beslut över en tidsperiod. Intervjumaterialet förbereddes för analys genom att
det fördes över från talspråk på band till skriftspråk. Respondenternas svar har
analyserats enligt beskrivningen i avsnitt 2.1.1.

Av de bolag som är studieobjekt i avhandlingen är ca 1/3 klienter till PwC. Ett
bolags redovisning kan utgöra ett tydligt exempel på en företeelse som studeras i
avhandlingen. Det finns dock en möjlighet att bolaget är en klient till PwC. Om
exemplet används i avhandlingens resultatredovisning och det upprättande bo-
laget nämns som källa skulle det kunna leda till att en situation med indirekt
påverkan på forskarrollen uppstår. Påverkan kan uppstå p.g.a. att upprättare på
bolaget tar del av exemplet och ser att studien där exemplet ingår är gjord av en
medarbetare på ”deras” revisionsbyrå. Om upprättaren inte tycker om att
exemplet förknippas med dennas bolag kan det leda till irritation. Därigenom
skulle potentiellt PwC:s klientrelation kunna försämras. Det kan därför tänkas att
jag ombes att inte exemplifiera företeelser där en PwC klients redovisning ingår.
Jag har dock helt fritt gjort valet av forskarfrågor och problemområde utan
något specifikt krav från finansiären PwC. Ingen rapportering sker heller separat

63 Den aktuella årsredovisningen (för år 2004) och delårsrapporterna (kvartalsrapporterna
för de tre första kvartalen 2004 och bokslutskommunikén 2004) för respondentens bolag
har funnits tillgängliga under intervjuerna.
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till PwC under arbetet med avhandlingen. De årsredovisningar som studeras ink-
luderar alla börsbolag som var listade på Stockholmsbörsen 2004. Ett stratifierat
urval är gjort för delårsrapporterna och de faktorer som använts för urvalet är
inte påverkade av ett bolags valda revisor. Exempel har valts mot bakgrund av
hur väl de exemplifierar en företeelse.

Ett annat problem skulle kunna vara att intervjurespondenterna kanske inte
vågar uttrycka idéer om varför bolaget de företräder redovisar på det sätt som
det gör om de inte utlovas anonymitet. Här blir problemet tvåfalt, dels att
upprättaren kanske inte vill berätta om hur bolaget resonerar kring resultat-
rapportering, dels att den intervjuade inte vill berätta om saker som man tror är
känsliga i relationen till revisorn. Här behövs en vägning mellan den till-
gänglighet som är viktig för att kunna genomföra studien och risken för fel i
svaren på intervjufrågor. Det är mycket troligt att jag inte fått samma till-
gänglighet till respondenter om inte mina revisionskollegors kontakter använts.
Risken med påtryckningar elimineras genom anonymiteten som utlovas och den
förklaring deltagarna i intervjustudien också fått: jag är inte involverad i
revisionen av de aktuella bolagen. Ingen intervjurespondent har framfört att
anställningen på PwC skulle vara ett problem. PwC har inte haft någon möjlighet
att styra urvalet av intervjurespondenter, utan det har varit min idé att använda
erfarna revisorers kontakter. En spridning över olika noteringslistor och
branscher har eftersträvats i urvalet. Med det som utgångspunkt har kontakt
tagits med kollegor vilka har klienter som passar bransch- och listkriterierna.
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3 RESULTATBEGREPPET
Det som undersöks i avhandlingen är hur och varför upprättare redovisar NGM.
Avhandlingens diskussion om resultatbegrepp handlar därför om hur ett resultat
redovisas: vilka intäkter och kostnader som det innehåller och i vilket samman-
hang det förekommer. I det här kapitlet diskuteras först själva resultatbegreppet
med avseende på hur det kan definieras och vilka möjliga konsekvenser för
upprättarens redovisning som olika definitioner kan ge upphov till. Därefter
följer ett antal avsnitt med olika aspekter på resultatbegreppet. De behandlar:
informationsvärdet i olika resultatbegrepp, resultatbegrepps påverkan på ett
bolags värdering, vilka poster som ofta undantas när ett resultatbegrepp
beräknas (resultatkoncept) och problem med olika försök att definiera resultat-
begrepp. Kapitlet avslutas med slutsatser som används i undersökningen av års-
redovisningar, delårsrapporter och intervjuer.

3.1 PROBLEM MED DEFINITIONEN AV RESULTAT

Resultat är ett begrepp av stor vikt.64 En viktig distinktion mellan olika
resultatbegrepp är att resultat, till skillnad från årets resultat65 eller totalresultat66 inte
finns definierat i redovisningsnormering. Resultat är ett begrepp som inte
nödvändigtvis är nettot på sista raden i resultaträkningen, men kan vara det. Ett
resultat kan omfatta ett subjektivt urval av intäkts- och kostnadsposter. Resultat
innebär i många fall att någon eller några kostnadsposter, eller intäktsposter, i
resultaträkningen är undantagna i sammanställningen av måttet. Vilka intäkter
och kostnader som ingår i ett resultat får därför upprättare och användare göra
sin egen tolkning av i varje situation där det förekommer. Ofta finns en
förklaring av resultatbegreppets innebörd genom dess benämning. Exempel kan
vara: pro forma-resultat, normalt resultat, resultat före jämförelsestörande poster, eller
kärnverksamhetens resultat. Begreppet totalresultat är i motsats till ett resultat
definierat i normgivning. Det inbegriper alla kostnads- och intäktsposter som
påverkar ett bolags nettokapital ner till sista raden i resultaträkningen inklusive
intäkter och kostnader som redovisas mot eget kapital. Totalresultat omfattar
förutom årets resultat även omvärderingar av tillgångar och skulder som inte
redovisats i resultaträkningen och omräkningsdifferenser i en koncern-
redovisning. Båda resultatbegreppen innefattar poster eller transaktioner som av
olika skäl kan vara viktiga att informera om, t.ex.: kostnader för omstruk-

64 I internationell litteratur benämns begreppet ofta som earnings eller profit.
65 Som det framgår av uppställningsformer för resultaträkningen i ÅRL eller i rekom-
mendationen från FAR SRS: RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag. Det kan också
betecknas nettoresultat.
66 Benämns på engelska för ”comprehensive income”, ”clean surplus”, eller ”residual
income” (se Scott, 2006). Begreppen är här översatta med totalresultat. Det är gjort mot
bakgrund av det är den officiella svenska översättningen av begreppet comprehensive
income i reviderade standarden IAS 1.
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tureringar, vinster vid försäljning av anläggningstillgångar, avskrivningskostnader
etc. Begreppet resultat exkluderar ofta någon eller några poster eller former av
kostnader och intäkter (Barker 2004, ss. 158-159).

Det finns (minst) tre problem med resultatkoncept. För det första finns det en
inneboende subjektivitet i att definiera resultatbegrepp på basis av bolags-
specifika affärsmodeller. För det andra finns det ett praktiskt mätbarhetsproblem
när det gäller att hitta pålitliga och konsekventa avgränsningar (Barker 2004). För
det tredje, förefaller bolags definition av vad som ska inkluderas eller exkluderas
variera över tiden (Cornell och Landsman, 2003).

Det finns ett antal olika uppfattningar och idéer om vilka poster eller
affärstransaktioner som borde, eller inte borde, ingå i ett resultat för en period.
En genomgång av resultatbegreppet (Barker, 2004)67 visar att det inte finns en
entydig definition även om olika försök gjorts av normgivare och olika
organisationer. De försök som gjorts för att konceptuellt definiera resultatmått
har, enligt Barker, inneburit att olika poster exkluderas ur ett resultatmått utifrån
förekomsten av en eller flera av följande faktorer:

1. Posten/resultateffekten ligger utanför bolagets kärnverksamhet (det
tillhör inte rörelsen).

2. Posten/resultateffekten är ej återkommande (engångskaraktär).
3. Posten/resultateffekten drivs av krafter utanför bolagets kontroll.

De tre faktorerna bildar också tre resultatkoncept. Som framgår av tabell 3.1
överlappar ”resultatkoncepten” 1, 2 och 3 varandra. Tabellen visar exempel på
värdeförändringar och transaktioner som utifrån ett eller flera av koncepten
borde exkluderas från ett resultat. Anledningen till att vilja exkludera poster ur
ett resultatbegrepp kan bero av flera anledningar. Ett skäl är antagligen att vissa
poster anses vara mindre relevanta när det gäller att förstå företags värde när det
baseras på prognoser om framtida vinster. Om vissa komponenter i ett företags
resultat för ett aktuellt år inte ger användbar information för att förutsäga
framtida resultat borde därför de komponenterna exkluderas från resultat-
begreppet. Ett annat skäl kan vara att en företagsledning inte anser att de ska
utvärderas av företagets ägare baserat på ett resultat som innehåller poster de
inte kunnat kontrollera, t.ex. om det inträffat någon extraordinär händelse. Det
intressanta med Barkers identifierade resultatkoncept är att det förmodligen är
svårt att nå konsensus om de tre koncepten och vilka poster och transaktioner
som ska uteslutas från ett resultat.

67 Richard Barker har tidigare varit IASB:s projektansvarige för normeringsprojektet
Reporting Comprehensive Income.
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Aktuariella vinster och förluster på pensioner, som ett exempel, behöver inte
vara en engångshändelse, utan en ständigt pågående värdering som bör slå
igenom i varje periods resultat som del i det ”vanliga” återkommande resultatet.
Själva poängen med tabellen är att det är subjektiva aspekter utifrån vad resul-
tatet ska användas till och vem som redovisar det som avgör vad som ingår i de
olika koncepten. Problemets kärna är att försöka hitta ett resultatbegrepp som är
”rättvisande” mot bakgrund av alla olika syften som finns med dess redovisning.

Den rapport som närmast berör avhandlingens empiri är resultaträkningen efter-
som de NGM som undersöks skapas ur denna med tillägg eller borttagande av
poster eller enskilda transaktioner. Dock är även de andra räkningarna viktiga
eftersom de indirekt påverkar resultatbegreppen. Vissa affärshändelser eller om-
värderingar av balansposter ska enligt normgivningen redovisas direkt i eget
kapital och inte via resultaträkningen. En upprättare kan vilja exkludera eller in-
kludera vissa mätningseffekter från en balanspost i ett resultatbegrepp även om
inte normgivningen tillåter det. Anledningen kan vara att upprättaren tycker att
det ger bättre uttryck för den egentliga prestationen i bolaget att t.ex. exkludera
värderingsförändringar som beror av förändrade marknadsvärden vilka företaget
inte direkt kan påverka och därför inte känner att de har kontroll över (jämför
resultatkoncept 3: kontroll).68

Exkluderandet av poster i ett resultatbegrepp kan också ske därför att
upprättaren betraktar dem som ej tillhörande rörelsen. Företagsledningen kan
anse att vissa poster inte borde påverka hur den utvärderas för sitt sätt att effek-
tivt förvalta det investerade kapitalet (jämför resultatkoncept 1: tillhör rörelsen).
Ett sådant resonemang har samband med s.k. ”resultat från kärnverksamheten”
(”current operating concept of income”). Det härleds från aktivitetsprincipen
(Smith, 1997, s. 75, Hendriksen och van Breda, 2001, s. 325 ff.).

Ett exempel illustrerar problemet med att hitta en definition som är exakt och
möjlig att jämföra mellan bolag och över tiden. OMX använder i sin års-
redovisning 2004 bl.a. begreppet justerat resultat (jämför det NGM som OMX
redovisar med resultatkoncept 2 i Barkers tabell: poster av engångskaraktär). I
årsredovisningen står det om de justerade intäkterna och kostnaderna som ingår i

68 Det kan t.ex. avse värdeförändringar på finansiella instrument (se redovisnings-
normerna IAS 39, eller ÅRL kap 4), omvärdering av pensionsskulder p.g.a. aktuariella
antaganden (se IAS 19 eller RR 29), omräkningsdifferenser p.g.a. utländska dotterbolags
olika valutor (se IAS 21 eller RR 8), värdeförändringar i kassaflödessäkringar (se IAS 39
eller RR 8, ÅRL kap 4, FAR SRS Red R1 Bilaga - Redovisning av finansiella instrument
till verkligt värde), eller omvärderingar av vissa andra tillgångar (se t.ex. IAS 16). Enligt de
redovisningsnormer som styr redovisningen av dessa värdeförändringar så ska de i
dagsläget redovisas (delvis, beroende på vissa val som upprättaren gör) direkt mot eget
kapital och inte via resultaträkningen. Enligt en balansräkningsansats är dock alla sådana
former av värdeförändringar en del av periodens resultat.
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bolagets NGM att:

”justerade intäkter och kostnader exkluderar poster av jämförelsestörande
karaktär, såsom resultat vid försäljning av verksamheter och
omstruktureringskostnader” (Årsredovisning OMX 2004, s. 10)

Här försöker företaget lösa definitionsproblemet genom att ge exempel på vad
som kan vara jämförelsestörande karaktär. Problemet är att en användare av rap-
porten ändå inte vet vad som per definition betraktas som jämförelsestörande.
Vid en tidpunkt exkluderas en viss transaktion eller post, vid en annan tidpunkt
exkluderas kanske en annan transaktion. Dessutom kan ett annat bolag ha en
annan åsikt om vad som är jämförelsestörande. Vidare är inte omstrukturerings-
kostnader en term som är definierad i normgivning69 vilket också leder till
problem. I en artikel i CFO Magazine citeras Lynn Tuner70 i samband med en
diskussion om NGM och dess placering med avseende på då nyligen införda
SEC-regler (se nedan i 5.4). Hon påpekar specifikt avseende omstrukturerings-
kostnader och deras engångskaraktär:

”You still see items like restructuring charges going in, and you look at the
reconciliation table and you’ve got [charges] across all years…Investors need
to realize these really are recurring charges.” (Nyberg, 2004, s. 69)

3.2 OLIKA RESULTATBEGREPP FÖR OLIKA SYFTEN

Resultat för ett företag kan härledas från flera olika teoretiska resonemang om
vad det ska uttrycka och för vem, användaren. Beroende på för vem som
resultatmåttet tas fram kan argument föras om vilken mätning som är relevant
och på vilket sätt detta ska redovisas. Utgångspunkten i den här avhandlingen är
en kapitalmarknad där upprättare kommunicerar finansiell information till
användare för att ge dem underlag till olika beslut som det framställs i
föreställningsramen hos normgivarna Redovisningsrådet och IASB.71 Ett syfte
med det redovisade resultatet är därför att möjliggöra för en användare av den
finansiella rapporten att beräkna bolags värde. Ett annat är att utvärdera bolags
förvaltning enligt s.k. ”stewardship”. Användare som behöver resultat-
information för att prognostisera bolags värde är generellt intresserade av ett
resultat som är baserat på återkommande händelser, vilket sannolikt återfinns
om utgångspunkten för resultatredovisning är det ”aktuella rörelseresultatet”
(jämför resultatkoncept 1 och 2 i avsnitt 3.1) (Hendriksen och van Breda, 2001,
s. 328 ff.).

69 Såvida det inte handlar om sådana kostnader som ska redovisas i en omstrukturerings-
reserv enligt RR 16 Avsättningar.
70 Tuner är före detta högsta ansvarig för redovisningsfrågor på SEC.
71 Se IASB:s ”conceptual framework” p. 10, 12-14 och motsvarande punkter i
Redovisningsrådets ramverk.
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Olika resultatmått har i flera studier visat sig vara viktigare drivkrafter för
påverkan på bolags aktiekurser än årets resultat och totalresultat. Studierna visar
att olika summeringar av intäkter och kostnader (resultatbegrepp) inom
totalresultatet har olika värderingsmultiplar vid bolagsvärdering. Ett resultat
utan engångseffekter72 resulterar i ett högre värde på multipeln för den relaterade
aktiens värde (Barker, 2004). Forskning har konsekvent visat att kapital-
marknader viktar komponenter inom totalresultat olika (Linsmeier et al., 1997).
Statistiskt erhålls bättre förklaringar till en akties värde om flera komponenter
som ingår i totalresultat används (Barker, 2004).

Cornell och Landsman (2003) påpekar att den typ av studier som genom olika
statistiska metoder försöker påvisa vilket resultatbegrepp som har den bästa
kvaliteten, d.v.s. ger bästa informationen om bolags framtida värde (uttryckt som
aktiekurs), i slutändan uppvisar små skillnader. Resultaten är blandade och beror
på vilka resultatbegrepp som jämförts, tidsperioden, urvalet av bolag och vilken
mätmetod som använts. Dessutom har studierna som gemensamt problem att de
resultatbegrepp som inte är baserade på GAAP är tvetydigt definierade och att
de bolag som använder sig av sådana NGM73 beräknar dessa på olika sätt. Som
ett resultat av detta kan det bli så att studier som jämför ett GAAP-resultatmått
med ett NGM inte jämför samma mått för alla i studien ingående bolag. Cornell
och Landsman går så långt att de hävdar att sett ur ett värderingsperspektiv är
debatten kring kvalitet på resultatbegrepp teoretiskt olösbar. Deras slutsats är
följande:

”Put simply, no consistently meaningful way exists to condense all the
historical financial data relevant for forecasting future performance into one
measure (or a time series of one measure).” (Cornell och Landsman
2003, s. 20)

3.3 RESULTATBEGREPP FÖR BOLAGSVÄRDERING

Totalresultat har i teoretiska studier visat sig vara det korrekta måttet att använda
för värdering av ett bolag (Feltham och Ohlson, 1995, Ohlson, 1995, Linsmeier
et al., 1997, Cornell och Landsman, 2003).74 Det innebär dock inte per

72 Benämns ofta i redovisningslitteratur för ”recurring earnings”, ”earnings persistence”
eller ”permanent earnings” (det sista till skillnad från ”transitory earnings”).
73 Cornell och Landsman använder begreppet ”pro forma earnings”. Innebörden är den-
samma som för begreppet NGM.
74 Totalresultat ger uttryck för ett ”rent överskott” och uttrycker ett mått som är
förändringen i en period i ett bolags nettokapital justerat för utdelningar från bolaget.
Redovisningsvärderingsteori bekräftar att det är ett korrekt resultatmått att prognostisera
och nuvärdeberäkna för att värdera ett bolags ekonomiska goodwill (värdet på kapitalet
minus det redovisade värdet). Bestämmandet av en akties pris är bara fullständigt om det
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automatik att avläsning av ett redovisat totalresultat ger korrekt underlag för
beräkning av framtida värde på ett bolag. Bolagsvärdet baseras på bedömda
framtida totalresultat. Det gör att användare av finansiella rapporter vill ha
resultatinformation som är uttryck för hur väl det indikerar framtida resultat.
Behovet av ett resultatbegrepp som indikerar framtida resultat är anledningen till
att olika delar av ett totalresultat (olika summeringar av intäkter och kostnader)
efterfrågas. Användaren eftersöker resultat som är ”stabila” eller ”permanenta” i
motsats till resultat som kan betraktas som ”övergående” eller innehåller poster
av ”engångskaraktär” (jämför återigen med de resultatkoncept som Barker
(2004) identifierat, se avsnitt 3.1). Ofta betraktas förändrade marknadsvärden
som statistisk s.k. ”slumpvandring”75 vilket indikerar att komponenter i ett
resultat som beror på förändrade marknadsvärden inte är en indikator på att
sådan värdeförändring kommer att ske igen. Därför önskar en användare av
finansiella rapporter att sådana komponenter inte ingår i det resultatbegrepp som
ska användas för värdering. Liknande resonemang gör att finansiella poster, om-
värderingar av balansposter och rättelser av fel i tidigare perioder, eller förän-
drade redovisningsprinciper, också är önskvärda att exkludera ur ett resultat-
begrepp som ska användas för värdering (Linsmeier et al., 1997).

Det avgörande, sett ur värderingsperspektiv, för kvaliteten på ett resultatbegrepp
är sålunda vilken information det bidrar med till ett prognosvärde som används
vid nuvärdeberäkningar. Cornell och Landsman hävdar att ett sådant mått inte
existerar idag och att det inte spelar någon roll om det är ett GAAP-mått som
används eller inte. För att kunna prognostisera framtida resultat eller kassaflöde
från ett bolag måste en förståelse finnas för det individuella bolagets resultatkraft
baserat på olika komponenter i det totala resultatet. Den historiska information
som behövs för att göra bedömningen kan inte, generellt, sammanfattas i en
tidsserie med något mått. Det enda sättet att hitta måttet, eftersom det inte finns
något urvalskriterium, skulle vara att titta på prognoser och sedan avgöra vilken
tidsserie med vilket mått som bäst motsvarar prognosvärdet. En sådan övning är
dock överflödig. Det beror på att när väl prognoserna tagits fram är valet av
bästa historiska resultatmått irrelevant.76 Dessutom skulle det bästa måttet i detta
avseende vara både bolagsspecifikt och tidsspecifikt. Beroende på ett bolags
unika omständigheter kommer olika historiska resultatmått att ha olika relation
till framtida prognoser. Detta resonemang leder till att det skulle vara miss-
visande att tala om det ”bästa” måttet som om det kunde bestämmas för alla
bolag över alla tidsperioder (Cornell och Landsman, 2003). Resonemanget hos
Cornell och Landsman stöds delvis av den genomgång av olika sätt att mäta
”resultatkvalitet” på som Schipper och Vincent (2003) gjort.

baseras på alla källor till ett resultat i bolaget. Det utgörs definitionsmässigt av total-
resultat.
75 Det statistiska begreppet benämns på engelska för ”random walk”.
76 Det skulle motsvara information under perfekta förhållanden där en resultaträkning
blir ointressant i likhet med begreppet ”true income”, se t.ex. Scott 2006, ss. 18-23.
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I kapitel 6 diskuteras ”earnings management” och användandet av NGM. I det
sammanhanget redogörs för argumentet att NGM inte nödvändigtvis ska be-
traktas som vilseledande av en användare utan tvärtom kan vara ett ”bättre” sätt
att redovisa information på då det kan ha högre informationsvärde än GAAP-
resultat (det s.k. informationsperspektivet). Studier som refereras i avsnitt 7.1 är
medtagna för att visa att NGM bättre kan förklara bolags värden än GAAP-
mått. Forskarna använder i studierna olika specifika sätt att mäta kvalitet i
resultatmått på, d.v.s. det mäts hur mycket bättre informationsinnehåll77 som ett
NGM har jämfört med GAAP. Kritiken mot dessa studier är dock att de
egentligen inte säger något om vilket mått som är det enskilt bästa. Innebörden
av ovanstående är att information för beslutsfattande hos investerare skulle gå
förlorad om det inte rapporterades olika subtotaler inom totalresultat och årets
resultat. Det blir då enkelt att dra slutsatsen att det behövs olika delsummor i en
resultaträkning. Detta uttrycks även i FASB:s olika konceptuella uttalanden (se
kapitel 4).

Eftersom olika resultatbegrepp har mer drivkraft på ett bolags värdering än
totalresultat, leder det till att redovisningen av NGM kan ha effekter på ett
bolags aktiekurs. I kapitel 6, 7 och 8 vidareutvecklas diskussionen om de
eventuella effekterna som redovisning av NGM kan ha på ett bolags värdering. I
kapitel 8 presenteras forskning som visar hur utformning av finansiella rapporter
kan påverka användarna. Jämförbarheten mellan olika bolag försämras även när
olika resultatbegrepp redovisas. Det som kan ha varit ett informativt resultat-
begrepp i ett sammanhang behöver inte vara det i ett annat och kan t.o.m. miss-
förstås av användaren. Jämförbarhet är ett av de grundläggande motiven som ut-
trycks i normgivares förklaringar till syftet med finansiell rapportering. Det
diskuteras vidare i kapitel 4 och 5.

3.4 REDOVISNING AV OLIKA RESULTATBEGREPP

Om det inte finns något resultatmått som teoretiskt eller empiriskt kan betraktas
som det ”bästa” som bolag borde rapportera, vad är då alternativet? Cornell och
Landsman (2003) anser att olika resultatbegrepp vid olika tidpunkter och för
olika bolag är det som användarna behöver för att kunna göra en korrekt
värdering. I en del situationer behövs mer grundläggande poster som intäkter,
kostnader och sysselsatt kapital istället för att räkna på ett resultatbegrepp. I de
fallen borde det stå bolagen fritt att redovisa finansiella data som de tror bäst
tillfredställer det informationsbehov som användare har. Två viktiga principiella
implikationer för den finansiella rapporteringen i detta sammanhang är:

1. De grundläggande element som något resultatmått består av redovisas
med tillräcklig tydlighet och på tillräcklig nivå så att användaren kan

77 Statistiskt sett bättre förklarar ett bolags värde.
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besvara grundläggande frågor så som: vilka intäkter har genererats av
rörelsen och vilka kostnader var hänförliga till skapandet av de
intäkterna? Hur mycket kapital behövdes för att generera intäkterna?
Om tillräcklig information finns för att besvara sådana frågor kan
investerarna bygga ihop det mått de själva anser är mest lämpligt för att
prognostisera framtida kassaflöden.

2. Eftersom alternativa resultatbegrepp ofta saknar definitioner och ofta
används inkonsekvent över tiden bör bolag som använder NGM för-
klara hur de avviker från GAAP. Det ska inte råda några tveksamheter
över vad som lagts till eller dragits ifrån ett av normgivningen definierat
GAAP-resultatmått. Bolag borde inte heller få ändra sitt NGM, sin
definition, över tiden utan att klargöra att så har skett och redogöra för
hur det nya NGM påverkat periodens och tidigare perioders resultat-
rapportering (Cornell och Landsman, 2003, s. 26).

Den amerikanska revisorsorganisationen AAA78 har i en artikel om totalresultat
framfört åsikten att det som bäst skulle gagna finansiell rapportering vore om
bolag, med hjälp av sina revisorer, utvecklade sin egen redovisning av olika
resultatbegrepp inom totalresultat som bäst visade deras affärsaktiviteter. Norm-
givande organ kan behöva ge ut rekommendationer för att undvika missbruk,
men vägledande principer borde vara tillräckligt. Vägledningar skulle kunna för-
bättra upplysningarna till användarna (Linsmeier et al., 1997).

Det var problemen med resultatbegreppet som ledde fram till att ett alternativt
tillvägagångssätt föreslogs av IASB för att mäta företags resultat.79 En ut-
formning av redovisningen byggd på totalresultat skulle kunna vara oberoende
av ett företags affärsmodell, ha färre mätsvårigheter än de tre resultatkoncepten i
Barkers tabell (tabell 3.1) och ge en användbar kategorisering av data utan att för
den skull försöka sig på att definiera ett resultatbegrepp. Ett matrisformat, där
omvärderingar av balansposter visas i en separat kolumn, skulle kunna vara
svaret på problemet med det enda rätta resultatbegreppet. Ett sådant format

78 American Accounting Association.
79 Både IASB och FASB har bedrivit separata projekt för finansiella rapporters ut-
formning och presentation. Idag arbetar de tillsammans inom projektet ”Financial
Statment presentation”. När de två normgivarna påbörjade sitt gemensamma arbete var
beteckningen ”Performance reporting” vilket ger uttryck för att det var företags
prestation som skulle rapporteras. IASB hade i ett tidigare samarbetsprojekt med brittiska
normgivaren UK Accounting Standards Board (ASB), ”Reporting Comprehensive
Income”, arbetat med ett nytt resultaträkningsformat. Det nya formatet hade, förutom en
delvis ny horisontell och vertikal indelning, som delsyfte att inkludera alla värde-
förändringar som påverkar ett bolags nettokapital i en resultaträkning. Resultaträkningens
slutsumma skulle därför benämnas ”comprehensive income” (IASB och FASB, 2005).
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användes vid fältstudier av IASB80 under 2003. En viktig aspekt i formatet var
att separera intäkter och kostnader som utgör effekter av omvärderingar (re-
measurements) från andra förändringar i tillgångar och skulder, därav den extra
kolumnen i resultatuppställningen. En anledning till denna separering var att
värderingsteori indikerar att sådana förändringar inte är relevanta för bolags-
värdering (Linsmeier et al., 1997). Redovisningsnormering diskuteras vidare i
kapitel 4.

En slutsats som ligger nära till hands är sålunda att resultatbegrepp, deras
definition och uttrycksformer inte kan sammanfattas till något annat än det som
står i IASB och Redovisningsrådets ramverk, punkterna 72 och 73:

”72. Presentationen av intäkter och kostnader i resultaträkningen kan ske på skilda
sätt och anpassas så att beslutsfattare ges relevant information. Det är exempelvis
vanligt att skilja mellan sådana intäkter och kostnader som uppkommer i företagets
ordinarie verksamhet och sådana som inte gör det. En sådan indelning grundas på att
information om en resultatposts karaktär är relevant för bedömningen av ett företags
förmåga att i framtiden generera likvida medel. Vissa typer av poster, exempelvis
sådana som uppkommer vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, kan inte
förväntas inträffa regelbundet. När åtskillnad skall göras mellan poster som ingår,
respektive inte ingår, i den ordinarie verksamheten, måste hänsyn tas till företagets
verksamhet och omständigheterna i övrigt. Poster som i ett företag uppkommer i den
ordinarie verksamheten kan vara ovanliga i ett annat företag.

73. Genom att särredovisa intäkter och kostnader och genom att sammanställa dem
på olika sätt ges även möjlighet att presentera olika mått på företagets resultat. Den
information som härvid ges varierar dock. Resultaträkningen kan exempelvis utvisa
bruttomarginal, vinst från ordinarie verksamhet före skatt, vinst från ordinarie
verksamhet efter skatt och resultat.” (Redovisningsrådet, 1995)

3.5 SLUTSATSER FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

3.5.1 BESKRIVNING AV UPPRÄTTARNAS REDOVISNING AV NGM

Det är svårt att påvisa att det är ett visst resultatbegrepp som är det ”rätta”.
Ingen normgivare eller vetenskaplig studie har egentligen kunnat påvisa att det
finns ett korrekt resultatbegrepp som borde användas i finansiell rapportering.
Vilket resultatbegrepp som ska användas beror på vad det ska användas till.
Olika syften finns med redovisningen av ett resultat. Ett syfte är att bedöma
företagsledningens förvaltarskap, hur effektivt den har använt kapitalet i
företaget, s.k. ”stewardship”, och ett annat är att möjliggöra ett prognosunderlag
för framtida resultat (Hendriksen och van Breda, 2001, s. 341 ff.).

80 Denna uppställningsform var föreslagen från IASB:s projektgrupp och publicerades i
september 2003. Projektrapporten är tillgänglig på IASB:s hemsida http://www.iasb.org.
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Upprättarna av finansiella rapporter påverkas troligen av båda syftena ovan. I
den här avhandlingen antas att användarna främst intresseras av ett resultat som
ska möjliggöra underlag för prognoser. För användaren är det viktigt att förstå
den finansiella rapporten och kunna läsa ut vad det är för resultatmått som
rapporteras av bolaget. Bolaget behöver därför beskriva hur resultatbegrepp är
framräknade, och även anledningen till varför vissa resultatbegrepp eller kom-
ponenter av resultaträkningen redovisas, så att en värdering av just det bolaget
kan göras.

Inga av resultatkoncepten som Barker sammanställt i sin artikel har befunnits
möjliga av normgivare att tillämpa i deras arbete med att skapa normer för
redovisning av resultat. När upprättarna redovisar sina NGM är det dock möjligt
att de resonerar utifrån de i kapitlet presenterade tre resultatkoncepten. När upp-
rättare påverkas av att syftet med redovisningen är utvärdering av deras för-
valtning blir det troligen önskvärt att inkludera poster i ett resultat som företags-
ledningen kan kontrollera. Då är det främst påverkbara rörelseposter, till följd av
beslut som företagsledningen har fattat under perioden, som upprättaren vill
redovisa. Jämför med Barkers (2004) identifierade resultatkoncept: 1, tillhör
rörelsen och 3, kontroll. Användare, och därför även upprättare som önskar
kommunicera ”användbar” information till sina användare, som främst är intres-
serade av att få underlag för prognoser, är även de intresserade av resultat enligt
koncept 1, men de önskar också att resultatet inte inkluderar engångseffekter
(koncept 2). När de finansiella rapporterna undersöks är det därför av intresse
att kartlägga vilka former av NGM som används. Förefaller upprättarna använda
konstruktioner av NGM som kan sorteras in under de tre koncepten som Barker
identifierat, eller används andra konstruktioner? I avsnitten 9.1.5 och 10.1.3
presenteras olika kategorier av identifierade slag av NGM vilka jämförs med
resultatkoncepten. Koncepten diskuteras också i samband med upprättarnas
motiv till redovisning av NGM. I redovisningen av intervjustudien framkommer
det i avsnitt 11.1.1. Slutsatser om förekomsten av resultatkoncept i upprättares
redovisning av NGM återfinns i det avslutande kapitlet i avsnitt 12.2.2.

3.5.2 ANVÄNDBARHET SOM ARGUMENT FÖR NGM

Refererad forskning och litteratur i kapitlet anger att olika delkomponenter av
resultaträkningen, snarare än ett resultatmått, behövs för att kunna utvärdera
bolag. Ett frågeområde i intervjustudien är om bolagen redovisar NGM för att
ge bästa möjliga underlag för prognoser, dvs. om upprättarna inte anser att
GAAP-mått ger rätt beslutsunderlag för mottagarna av de finansiella rap-
porterna. Det skulle stödja en av de möjliga förklaringarna till redovisning av
NGM som beskrivs i avhandlingens referensram: att upprättarna försöker ge så
användbar information som möjligt. Som framgår av nästa kapitel anger nor-
mativa ramverk att användbarheten bl.a. förutsätter de två kvalitativa egen-
skaperna relevans och tillförlitlighet. En fråga för undersökningen och analysen



74

av intervjuer och NGM i finansiella rapporter är hur upprättarna har balanserat
dessa båda egenskaper som kan vara svårförenliga. Om upprättaren väl lyckats
balansera de två egenskaperna kan det ha varit på bekostnad av en tredje
kvalitativ egenskap: jämförbarhet (Falkman, 2000, s. 68). Slutsatser kring
kvalitativa egenskaper och den kompromiss som föreligger mellan dem återfinns
i avsnitt 12.3.1.
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4 NORMGIVARNAS UTGÅNGSPUNKTER
Det saknas normgivning avseende NGM i upprättandet av finansiella rapporter
(se kapitel 5).81 Det framgår dock av Redovisningsrådets rekommendation RR 22
att vägledning för redovisningen i ett fall där specifika normer saknas ska hämtas
från redovisningsrådets ramverk för redovisning. Ramverket innehåller utgångs-
punkterna för normeringen.

Anledningen till att diskutera normgivningens utgångspunkter beror på avhand-
lingens andra forskningsfråga: varför redovisar bolagen på Stockholmsbörsen
NGM? Ett motiv för upprättarna till att redovisa NGM kan vara att följa norm-
givningens utgångspunkt med redovisningen, användbarhetskriteriet: finansiella
rapporter ska ge information som är användbar för att fatta ekonomiska och
affärsmässiga beslut.

Kapitlet redogör för ett antal kvalitativa egenskaper hos finansiell rapportering
som är grundläggande i normgivningen för att användbarhet ska nås. En slutsats
i kapitlet är dock att de kvalitativa egenskaperna är komplexa p.g.a. den kom-
promiss mellan dem som upprättaren har att hantera. Kapitlet avslutas med slut-
satser som används för undersökningen av årsredovisningar, delårsrapporter och
vid intervjuerna.

4.1 ANVÄNDBARHETSKRITERIET

Det s.k. användbarhetskriteriet (”decision usefulness”) ligger till grund för
rådande redovisningsnormering.82 En fungerande kapitalmarknad är utgångs-
punkten för normgivarna när en redovisning med användbarhetskriteriet som
främsta mål är avgörande vid val mellan olika redovisningsteorier (Schipper och
Vincent, 2003). Användbarhetskriteriet har präglat den normgivning som är
etablerad idag.83 Alla redovisningsrådets och IASB:s normer har användbarhet
som utgångspunkt. Det är fastställt i Redovisningsrådet och IASB:s före-
ställningsram för finansiella rapporter.84 Även FASB har i sina konceptuella ut-
talanden användbarhetskriteriet som utgångspunkt istället för någon form av
”sann” principiell grund för vad som är ett resultat (Scott, 2003, s. 5).

81 Det framgår om inte av annat av samlingsnamnet för dessa resultatbegrepp… NON-
GAAP.
82 Som framgått i introduktionskapitlet är fr.o.m. 2005 IASB normgivare för noterade
svenska bolag, men 2004 var det fortfarande Redovisningsrådet. Även efter 1 januari
2005 är Redovisningsrådet (numera Rådet för finansiell rapportering), dess akutgrupp,
och statliga Bokföringsnämnden väsentliga normgivare för svenska börsbolag i specifika
svenska avseenden.
83 Med idag avses här den normgivning som börsbolagen hade att följa för sin rappor-
tering under 2004 och fram till denna avhandlings framläggning.
84 Se Redovisningsrådet och IASB:s föreställningsram, p. 12 och 13.



76

4.1.1 ANVÄNDBARHETENS RELEVANS OCH TILLFÖRLITLIGHET

Syftet, användbarheten, uppnås genom ett antal räkningar (resultaträkningen,
balansräkningen, kassaflödesräkningen och förändringar i eget kapital) i kom-
bination med fullständiga upplysningar. Upplysningarna ger användaren möjlig-
heten att utvärdera rimligheten i de presenterade siffrorna. Idag står nämligen två
i huvudsak olika värderingsmetoder mot varandra: historiska anskaffningsvärden
kontra värdering till verkligt värde. Det är dock inte värderingsansatsen eller hur
utfallet av denna redovisas som är det viktiga. Det som är av vikt är att all
nödvändig information är tillgänglig som användaren behöver.85 Detta förefaller
än viktigare när det kan konstateras (se kapitel 3) att det inte finns ett specifikt
resultatbegrepp som är det rätta att redovisa och inget enda korrekt sätt att mäta
det på (Scott, 2006, s. 41). För att en effektiv marknad ska kunna använda infor-
mation i finansiella rapporter och på ett rationellt sätt företa handel med aktier
och skulder är det viktiga att det finns förståelse för hur den tillhandahållna
informationen är sammansatt, vilka principer som använts, och vilken mätmetod
som tillämpats.

4.1.2 ANVÄNDBAR INFORMATION FÖR VÄRDERING AV EN AVGRÄNSAD

ENHET

Med utgångspunkt från användbarhetskriteriet borde noterade bolag i Sverige ha
som utgångspunkt att producera finansiella rapporter som hjälper deras an-
vändare att fatta ekonomiska beslut om investering eller utlåning. Annorlunda
kan det t.ex. vara med mindre bolag med en mer sluten ägarkrets där syftet med
externredovisningen kan vara att t.ex. ligga till grund för beskattning eller ut-
delningsbara medel.

85 De fullständiga upplysningarna ska på ett sätt kompensera för en uppfattad brist på
relevans om värderingen av balansposter i huvudsak sker till historiska anskaffnings-
värden. Tillförlitligheten vid tillämpning av historiska anskaffningsvärden som vär-
deringsmetod bedöms som hög av användare och upprättare. Historiska anskaffnings-
värden är däremot kanske inte lika relevanta i alla avseenden jämfört med de nuvärden
som framkommer när redovisningsansatsen är värdering av poster till verkligt värde
(Scott, 2006). Relevansen av en redovisning som använder historiska anskaffningsvärden
förbättras av vissa tillkommande upplysningar, ofta information som läggs i noter, vilka
bl.a. informerar användaren om verkliga värden och risker. I de fall som det omvända
förhållandet råder; värdering sker till verkliga värden (nya och reviderade standarder från
IASB tillämpar i allt större utsträckning verkliga värden för värdering) och relevansen
ökar, finns också en risk att tillförlitligheten hos informationen sjunker, p.g.a. redovisning
till verkligt värde kan innehålla många bedömningar. Lösningen är då åter igen att ge an-
vändaren ytterligare information. I det senare fallet ska informationen upplysa använ-
daren om hur de verkliga värdena beräknades.
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Beroende på vilken företagsteori86 man betraktar ett företag utifrån, definieras
balansräkningen och resultaträkningen något olika. I dagsläget har svensk och
internationell normgivning för börsbolag som utgångspunkt att företaget är en
självständig enhet men med tydlig koppling även till ägarnas kapital.87

4.2 FASB:S KONCEPTUELLA UTTALANDEN

I FASB:s konceptuella uttalande nr. 1 framgår hur FASB har formulerat sina
utgångspunkter med avseende på användbarhetskriteriet. De grundläggande
kvalitativa egenskaperna som finansiell rapportering ska sträva efter enligt FASB
och som blivit generellt vägledande för finansiell rapportering framgår av
uttalande 2. Det 5:e uttalandet behandlar kriterier och vägledning för vilken
information som ska tas in när i en redovisning och hur den ska redovisas.
Användare av finansiella rapporter i USA har bekräftat slutsatserna i de
konceptuella uttalandena (FASB, 2002, s. 2).

4.2.1 FASB:S UTTALANDE NR 1: MÅL MED FINANSIELL RAPPORTERING

Den första delen av FASB:s föreställningsram, det konceptuella uttalandet nr. 1,
utgör grunden för FASB:s arbete när normer i form av rekommendationer eller
andra uttalanden utformas. Del 1 behandlar, som rubriken anger, målsättningar
med de finansiella rapporterna. Målet är att finansiella rapporter ska ge
information som är användbar för att fatta ekonomiska och affärsmässiga beslut.
Finansiell rapportering ska ge information som är användbar, för nuvarande och
potentiella investerare och borgenärer och andra användare, för att fatta
rationella investerings-, kredit-, och liknande beslut. Informationen ska vara
förståelig för dem som har en rimlig insikt i affärs- och ekonomiska aktiviteter,
och som är villiga att studera informationen med tillräcklig arbetsinsats. Målet
med finansiell rapportering är inte oföränderligt utan påverkas av den eko-
nomiska, legala, politiska och sociala miljö som de upprättas i. Målsättningen
påverkas också av karakteristika och begränsningar hos informationen i
finansiella rapporter. Informationen är t.ex. hänförlig till företag snarare än till

86 T.ex. som en självständig enhet, som en beskrivning av ägarnas förmögenhet eller som
en social institution till förmån för flera grupper (se bl.a. Gröjer, 2002, ss. 49-51,
Falkman, 2000, ss. 47-55).
87 IASB har i sin normgivning, i och med publicerandet av standarden IFRS 3, rört sig
mot tillämpning av den s.k. enhetsteorin. Utformningen av en koncerns resultat utgår i
IFRS 3 från att koncernen som helhet redovisas sammanhållen och eventuella
minoriteter avskiljs efter ett nettoresultat i resultaträkningen. I eget kapitaluppställningen
avskiljs dock minoriteten innan den totala förmögenheten presenteras som eget
kapitalbegrepp vilket är mer i linje med ägarteorin. Svensk redovisning, se
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, vilken fortsatt gäller för ej noterade bolags
koncernredovisning efter övergången till IFRS för noterade bolag 2005, ger inte underlag
för en sådan utformning av redovisningen. Det framkommer vid jämförelse av
uppställningsformerna av resultat- och balansräkning i IAS 1 och FAR SRS Vägledning
om årsredovisning.
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branscher eller till ekonomin som helhet. Den genereras av bedömningar snarare
än av exakta mätningar. En finansiell rapport återspeglar finansiella effekter av
transaktioner och händelser som redan har inträffat. Den är bara en av flera
informationskällor som behövs hos dem som fattar beslut beträffande företag.
Det är även en viktig faktor att information som tas fram och används innebär
en kostnad.

Målsättningarna i uttalande 1 härrör primärt från det behov som de externa
användare har, som saknar behörigheten att få den information de vill. Rappor-
terna är riktade till användare som har ett gemensamt intresse att se ett företags
möjligheter att generera framtida kassaflöden. Användares nytta av de finansiella
rapporterna uttrycks i termer av investerings- och utlåningsbeslut. Mer specifikt
ska rapporteringen ge information som hjälper målgrupperna att bedöma belop-
pen, tidpunkten, och osäkerheten för framtida kassaflöden i form av utdelningar
eller räntor, och avkastning från försäljning, inlösen, eller förfall av lån och
värdepapper.

Primärt fokus för finansiell rapportering är information om resultat och dess
komponenter. Resultat som baseras på periodiseringsprincipen är generellt,
enligt normgivaren, en bättre indikator för företags nuvarande och framtida
möjlighet att generera gynnsamma kassaflöden, än information som begränsas
till in- och utbetalningar. Finansiell redovisning förväntas ge information om ett
företags finansiella prestation under en period men är inte utformad för att
direkt kunna mäta värdet på ett företag. Redovisningsinformation är dock be-
hjälplig för dem som önskar beräkna ett företags värde. Finansiell rapportering
ger grundläggande information som hjälp till intressenter men det är upp till dem
själva att göra sina olika bedömningar och värderingar (FASB, 2002, bilaga B).

4.2.2 FASB:S UTTALANDE NR 2: KVALITATIVA EGENSKAPER

Konceptuellt uttalande 2 behandlar finansiella rapporters olika kvalitativa
egenskaper. De egenskaper som FASB 1980 identifierade har blivit vägledande
för vad som uppfattas som nödvändigt för att redovisningens syfte, använd-
barheten, ska uppnås (Falkman, 2000, s. 61). Vid val mellan olika sätt att
redovisa information ska alltid det väljas som bäst uppfyller det övergripande
syftet med rapporteringen. Dock ska nyttan med informationen relateras till
kostnaden att ta fram den. Om kostnaden är högre än den bedömda nyttan krävs
inte informationen. Informationen ska hela tiden bedömas mot kriteriet om
användbarhet för intressenten. Det påpekas att olika användare har olika
förmåga att hantera information, varför det finns en svårighet i att begära en
lagom mängd upplysningar och förklaringar i en finansiell rapport. De
övergripande kvalitativa egenskaper som redovisningsinformation ska uppfylla
för att ge användbarhet till användaren är: relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet,
informationsekonomi, väsentlighet och förståelse.



79

Relevans och tillförlitlighet är de två grundläggande kvalitativa egenskaperna.
Högre grader av relevans och tillförlitlighet, begränsat av kostnader och
väsentlighet, är det som ökar informationens nyttovärde. Det bästa är om man i
utformningen av redovisningen kan tillfredställa båda dessa egenskaper men
upprättaren kan hamna i läget att en egenskap måste gå före en annan.

Relevant information är sådan som påverkar en aktuell beslutssituation.
Informationen bidrar med något som beslutsfattaren inte tidigare hade
kännedom om. Informationen är relevant om den minskar osäkerheten om
framtida utfall. Den kan användas för kontroll och uppföljning av verksamheten
och därigenom ge återkoppling till tidigare ställda prognoser om utfall. För att
relevanskriteriet ska vara uppfyllt behöver informationen redovisas vid rätt
tidpunkt. Det handlar här om att informationen inte får bli för gammal för att ge
någon nytta och vilken längd en redovisningsperiod ska ha. Snabb rapportering
och korta tidsperioder, t.ex. kvartalsrapportering för Stockholmsbörsens bolag,
kan innebära att andra kvalitativa egenskaper får en mindre framträdande roll,
d.v.s. detta är ett typexempel på när en egenskap prioriteras över en annan.

Tillförlitlighet avser att information ska redovisas på ett sådant sätt att den
avbildar det som den är ämnad att avbilda. Det kan dock vara svårt att avbilda
redovisningshändelser när dessa är komplexa och de därför är svåra att mäta.
Utan någon tillförlitlig mätmetod kan inte heller posten redovisas om inte kom-
plettering görs med en annan beskrivning än siffror. Verifierbarhet handlar om
att kunna säkerställa en mätning. Redovisningen ska vara objektiv och genom
t.ex. verifikat ska verifierbarheten säkerställas. För olika transaktioner varierar
verifierbarheten då precisionen i mätningen varierar. Svårfångade värden som
inte lätt låter sig mätas ger upphov till lägre verifierbarhet. Subjektiva inslag på-
verkar mätningen och även användaren av informationen kan ha varierande
förmåga att tolka redovisade värden. Kopplat till verifierbarheten som del av till-
förlitlighet är också validitet (”representational faithfulness”); verkligheten ska
avbildas på ett rättvisande sätt. Om inte redovisaren förstår det som ska avbildas
och det inte är känt för denna blir validiteten låg. Det kan vara så att en mät-
metod är verifierbar men värdet som redovisas inte har någon validitet eftersom
det är fel sak som mäts med metoden.
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Figur 4.1 Kvalitativa egenskaper som ska prägla redovisningsinformation
(källa: Falkman 2000, s. 62, utifrån FASB Concepts Statement No. 5)

Den sista egenskapen som är kopplad till tillförlitligheten är redovisarens
neutralitet. Informationen ska redovisas av en individ som kan ha sina egna eller
kollektiva förutbestämda syften. Även om inte någon manipulativ effekt uppstår
p.g.a. förutbestämda mål innefattar många transaktioners redovisning
bedömningsinslag om framtiden. Subjektivitet i värderingar gör att de kan skilja
sig från idealutfallet. Sambanden mellan egenskaperna presenteras ofta
schematiskt som i figur 4.1.

Jämförbarhet är en annan viktig egenskap. Information blir mer betydelsefull om
den är jämförbar mellan olika enheter, därav förekomsten av den stora floran av
rekommendationer, standarder och uttalanden från normgivare. Det är jäm-
förbarheten som egenskap som fått IASB och FASB att starta sitt convergence
project. Detta är också en av de egenskaper som analytiker och investerare och
bolagen själva eftersöker, framför allt kanske inom en bransch. I uttalande 5
påpekas dock att jämförbarhet kan komma att uppnås på bekostnad av de två
primära egenskaperna. De redovisningsspecifika situationer som bolagen ställs
inför är olika och det ger inte alltid den bästa tillförlitligheten och relevansen om
samma redovisningsformat används. Falkman (2000) påpekar t.ex. att före-
komsten av de svenska årsredovisningslagarna för försäkrings- och kredit-
marknadsbolag är exempel på när jämförbarheten mellan industrier får stå
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tillbaka för att relevans och tillförlitlighet ska kunna uppnås. En annan jäm-
förbarhetsaspekt är konsekvens över tiden inom en redovisande enhet. För att
kunna jämföra bolag över tiden behövs information om när principer för redo-
visningen ändras.

Överst och underst i figur 1.4 återfinns egenskaper som hanterar förståelse,
informationsekonomi och väsentlighet. Dessa är att betrakta som restriktioner
för vad som kan och ska redovisas. Förståelsen av redovisningen har med
användbarhet att göra. För att informationen ska vara relevant måste den förstås
av användaren. Det förutsätts dock av FASB att användaren har viss insikt i
redovisning och även tid och intresse till att analysera informationen. Förståelsen
är en viktig egenskap på så sätt att den begränsar målgruppen för redovisningen.
Den primära målgruppen för redovisning är inte de personer som saknar
kunskap. Under förståelsen finns en ytterligare restriktion för redovisningen. Det
handlar om kostnad kontra nyttan med redovisningen. Informationens till-
förlitlighet och relevans måste vägas mot kostnaden för att erhålla dessa egen-
skaper. Fördelarna måste överväga kostnaderna. En perfekt redovisning behöver
inte i alla lägen ge beslutsfattarna bättre information för att de ska kunna fatta
sina beslut, och den kan dessutom kosta mer än den ger nytta. Väsentligheten
för ett belopp avgörs av huruvida den är beloppsmässigt betydelsefull för ett
beslut och därför ska redovisas separat. Alla transaktioner kan inte redovisas, då
skulle materialet bli oöverskådligt, därför finns aggregerade nivåer. De flesta
värdemässigt små transaktionerna redovisas sålunda inte separat. Det avgörande
i väsentlighetsdiskussionen är inte bara värdet på en enskild transaktion, det
handlar även om andra omständigheter, hur den uppstod, av rutin eller under
andra förhållanden (Falkman, 2000).

4.2.3 FASB:S UTTALANDE NR 5: REDOVISNING OCH VÄRDERING

Detta uttalande från FASB är från 1984 och behandlar kriterier och vägledning
för vilken information som ska tas in i en redovisning och när. En fullständig
rapportering för en period ska visa finansiell ställning vid periodens slut,
resultatet för perioden, totalresultat för perioden, kassaflöde för perioden, och
tillskott från och utdelning till ägare under perioden. Detta motsvarar de
räkningar som Redovisningsrådets rekommendation 22 anger ska finnas i en
årsredovisning: balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, och förän-
dringar i eget kapital.

Uttalande 5 diskuterar syftes- och begränsningsförklaringar med finansiella
rapporter. Finansiella rapporter har ett allmänt ändamål och ger nytta i och med
att grupper av användare generellt har gemensamma behov. Allmänt ändamål
betyder dock inte ”för alla ändamål” varför finansiell rapportering inte nöd-
vändigtvis tillfredställer alla individuella användare i lika stor utsträckning. Det är
de individuella användarna som bedömer vilken redovisningsinformation som är
användbar och de påverkas t.ex. av vilket beslut som ska fattas. Finansiella
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rapporter möter målsättningarna i uttalande 1 antingen individuellt (en räkning)
eller som kollektiv (räkningarnas information kompletterar varandra) eftersom
de ger olika information som används för delvis olika syften.

Uttalandet förklarar vidare hur klassificering underlättar analys då poster
grupperas tillsammans när de har liknande karakteristika. På ett liknande sätt
förklaras den aggregerade utformning som förekommer i en finansiell rapport.
Det skulle vara svårförståeligt för de flesta användare om en stor mängd detaljer,
t.ex. beskrivningar av varje transaktion eller händelse, tillhandahölls. Det
tydliggörs att även om förenklingar, förkortningar och summeringar både är
nödvändiga och användbara, är det av vikt att undvika en fokusering på enbart
”den sista raden”. Detta innebär fokus på begrepp som resultat per aktie eller
andra mycket förenklade summeringar. FASB förtydligar med att säga att
summerade data (exempelvis beloppen för nettotillgångar, totalresultat, resultat
och resultat per aktie) kan vara användbara som generella indikatorer för
summan av en investering eller företagsprestation totalt sett. Summerade data
används ofta i försök att jämföra ett bolag med många andra. Men i ett komplext
företag innehåller summerade belopp många heterogena poster och händelser.
Komponenter i en räkning reflekterar ofta fler homogena klasser av poster
jämfört med hela räkningen. De individuella posterna, delsummorna, eller olika
delar av en räkning kan ofta vara mer användbara än summeringen för dem som
gör en investering, lånar ut medel eller tar liknande beslut. Uttalandet slår också
fast att de olika räkningarna relaterar till varandra eftersom de avspeglar olika
aspekter på transaktioner eller andra händelser som påverkar en enhet. Detta
kommer till uttryck i olika redskap för finansiell analys som exempelvis
räntabilitet och omsättningshastighet vilka är beroende av sambandet mellan
komponenter i olika räkningar.

4.3 SYFTEN MED FINANSIELL RAPPORTERING

Liknande målsättningar som i FASB:s olika konceptuella uttalanden
framkommer i Redovisningsrådets ”Föreställningsram för utformning av
finansiella rapporter”. Föreställningsramen är Redovisningsrådets översättning
av IASC:s ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial
Statements”, vilken fastställts av IASB och används som utgångspunkt när nya
standarder utformas. Syftet med finansiella rapporter beskrivs i föreställnings-
ramens p. 12 och 13 på följande sätt:

”12. De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om
ett företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den
ekonomiska ställningen. Informationen är användbar för olika användare
som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor.

13. Finansiella rapporter som upprättas i detta syfte innehåller sådan
information som tillgodoser merparten av användarnas informationsbehov.
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De finansiella rapporterna innehåller dock inte all den information som kan
behövas som underlag för beslut i ekonomiska frågor, eftersom informationen
till stor del avser historiska händelser och inte alltid innehåller information
utöver sådan som är rent finansiell.” (Redovisningsrådet, 1995)

Syftet med rapporteringen är tydligt uttryckt: den ska ge användbar information
till mottagarna så att de får underlag till beslut i ekonomiska frågor. Enligt
föreställningsramen (p. 19) ska användaren få tre grundläggande informationer
vilka framkommer i varsin räkning: resultatprestationen (resultaträkningen), den
ekonomiska ställningen (balansräkningen) och förändringar i den finansiella
ställningen (kassaflödesanalysen).

De ekonomiska beslut, kopplade till upprättarens informationsgivning, som en
intressent kan tänkas behöva informationen till uttrycks som (p. 14):

”14. De finansiella rapporterna visar även företagsledningens förmåga att
sköta företaget och ansvara för de resurser som anförtrotts den. De
användare som bedömer ledningens förmåga att förvalta och ansvara för
verksamheten, gör detta därför att bedömningen utgör ett underlag för beslut i
ekonomiska frågor, såsom beslut om att behålla eller avyttra ett innehav i
företaget, eller beslut om att förnya ledningens uppdrag eller att låta det
upphöra.” (Ibid.)

Det handlar sålunda om investeringsbeslut men även om ägares beslut angående
företagsledningens fortsatta uppdrag.

En kärnfråga som lyfts fram av forskare i redovisning är att det inte räcker med
endast ett resultatmått, flera andra aspekter måste lyftas in i analysen om man
som intressent rätt ska kunna göra en bedömning om framtiden (se bl.a. Cornell
och Landsman, 2003, och diskussioner i kapitel 3). Detta är också
utgångspunkten från normgivarnas sida. Punkten 15 anger att en av nyckel-
bedömningarna kretsar kring företagets förmåga att generera likvida medel i
framtiden. Det är dessa medel som ska användas till driften och till att återbetala
bolagets finansiärer och investerare. Information om ställningen i bolaget (p.16),
genom de resurser som kontrolleras och strukturen på dem, behövs för att
kunna bedöma företagets förmåga att i framtiden generera likvida medel,
framtida lånebehov, hur framtida vinster och kassaflöden kommer att fördelas
mellan företagets intressenter, företagets framtida finansieringsmöjligheter, och
dess förmåga att uppfylla sina åtaganden vid förfall. Ett bolags utveckling, dess
lönsamhet och stabiliteten i den, diskuteras i punkten 17. Informationen om
detta krävs för bedömningen av möjliga förändringar i de ekonomiska resurser
som företaget kan antas kontrollera i framtiden. Informationen är av värde vid
bedömningen av företagets förmåga att generera likvida medel ur befintliga
resurser. Den är även av värde vid bedömning av hur effektivt nytillförda
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resurser kan komma att utnyttjas. Nyttan av kassaflödesinformation framgår av
punkten 18: hur väl kan företaget generera och utnyttja likvida medel, vilken
finansiering behövs och vilka investeringar kan göras? Punkten 20, den sista
punkten om syftet med finansiell rapportering i föreställningsramen, anger
tydligt normgivarens idé om sambandet mellan de olika räkningarna och vikten
av att hänsyn tas till dessa samband vid analyser:

”20. Det finns ett samband mellan de finansiella rapporternas olika delar,
eftersom de återspeglar olika aspekter av en transaktion eller annan
händelse. Även om informationsinnehållet i de finansiella rapporternas olika
delar skiljer sig åt, är det inte troligt att en viss del endast tillgodoser ett visst
informationsbehov eller innehåller all den information som i ett särskilt fall
är angelägen för användare. Som exempel ger resultaträkningen en
ofullständig bild av utvecklingen, om den inte kompletteras med uppgifter
från balansräkningen och finansieringsanalysen.” (ibid.)

Det är alltså inte bara resultaträkningen som beskriver vilka framtida kassamedel
som kan komma intressenterna till del. Det handlar även om resurserna i bolaget
som finns i balansräkningen, vad dessa genererar i form av likvida medel och
vilka medel som behövs för att bibehålla resurserna vilket visas i kassa-
flödesanalysen.88 Syftet är att genom information i olika räkningar ge underlag till
intressenten för dennas bedömning om framtida kassaströmmar i bolaget. De
bedömda framtida likvida medel som nyttjas och genereras bildar underlag för
beslut huruvida investering i bolaget ska ske. Det finns ett tydligt samband
mellan Redovisningsrådets rekommendation RR 22 ”Utformning av finansiella
rapporter” och föreställningsramen. Den utgångspunkt som normgivaren för
svenska börsbolag har uttrycks i RR 22, p. 3 som:

”… De finansiella rapporterna syftar till att lämna information om
företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöde till olika användare
som underlag för ekonomiska beslut.” (Redovisningsrådet, 2001)

I det pågående projekt som nu drivs gemensamt av normgivarna IASB och
FASB för finansiella rapporters utformning uttrycks också användbarhets-
kriteriet. I observatörsinformationen, januari 2005, för den nybildade ”Joint
International Group (JIG) on Performance Reporting”, som är IASB och
FASB:s arbetsgrupp för projektet89 uttrycks syftet bakom att arbeta med nya

88 Finansieringsanalysen är ett annat namn på samma räkning. Se Redovisningsrådets
rekommendation RR 7.
89 2005 benämndes projektet ”reporting performance” (IASB, 2003). När IASB och
FASB gemensamt arbetat vidare har projektet bytt namn. Nuvarande arbetsnamn är
”Financial Statement Presentation”.
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uppställningsformer på följande sätt:90

”The objective of this project is to establish standards for the presentation of
information in financial statements that would improve the usefulness of that
information in assessing the financial performance of a business enterprise.”
(IASB och FASB, 2005)

Det förefaller som att ett mer utpräglat kapitalmarknadsperspektiv kommer att
ligga bakom börsbolagens redovisningsnormering i framtiden. Det framgår
också av ett pågående projekt där IASB och FASB gemensamt ser över sina
ramverk. Ett företagsledningsperspektiv, innefattande utvärdering av företags-
ledningen, kommer att bli sekundärt (Schuster, 2008, s. 50). Syftet ska vara att
rapportera användbar information till användaren så att denna kan bedöma före-
tagets förmåga att generera framtida kassaflöden. Bedömningen används av an-
vändaren för att fatta ekonomiska beslut.

4.4 SLUTSATSER FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

4.4.1 KOMPROMISSEN MELLAN DE KVALITATIVA EGENSKAPERNA

Kapitlet visar att utgångspunkten för normgivningen för börsbolagen i Sverige är
ett redovisningsperspektiv där finansiella rapporter ska ge användarna, vilka
avgränsas till dem som har kunskap, intresse och tid till att studera rapporterna,
informationsunderlag för att fatta ekonomiska beslut. Besluten handlar om
huruvida investering ska ske i en verksamhet eller inte. Normgivarnas grund-
läggande uttalanden gör också klart att resultatmått inte räcker för en värdering
av ett bolags framtida möjlighet att avkasta likvida medel. En kombinerad analys
av resultat, ekonomisk ställning och förändring i finansiell ställning behövs.

För att redovisningen ska kunna ge information för att fatta ekonomiska beslut
måste ett antal kvalitativa egenskaper vara uppfyllda. Jämförbarhet både över
tiden, konsekvent redovisning hos ett bolag, och mellan bolag är viktigt när
resultatbegrepp diskuteras. Om ett bolag anpassar ett mått för att redovisa sin
verksamhet, och göra den relevant, går den då fortfarande att jämföra med andra
bolag? Är begreppen tillförlitliga och relevanta? Kan två sådana egenskaper
redovisas samtidigt? En upplysning om redovisade belopp, vilket en redovisning
av NGM kan innebära, som ökar beloppets relevans kan öka värdet av
informationen i den finansiella rapporten även om upplysningen har låg till-
förlitlighet. Tillförlitlighet måste ses i samband med relevans (Barth et al., 2003).
Det kanske t.o.m. är nödvändigt och ger nytta med kompromisser mellan
relevans och tillförlitlighet. Det verkar dock inte sannolikt att ett NGM kan vara

90 Observatörsinformationen anger dock att olika mått utanför uppställningsformerna
inte ska behandlas. Detta lämnas sålunda därhän. Normgivarna siktar in sig på själva upp-
ställningsformerna för prestationsrapportering.
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väldigt otillförlitligt och samtidigt relevant. En del av relevansen kommer även
från ett begrepps tillförlitlighet (Kam, 1990, s. 538). Hur hanteras den kom-
promiss som finns mellan relevans/tillförlitlighet och jämförbarhet (Falkman,
2000, s. 68)? Vad är det som egentligen redovisas och berättar bolagen hur de
gör när de räknar ut sina mått? Begreppen är inte heller alltid semantiskt lätta att
förstå och betyder olika saker för olika upprättare (Hendriksen och Van Breda,
2001, s. 127).

4.4.2 KVALITATIVA EGENSKAPER SOM MOTIV FÖR NGM

Om upprättarna eftersträvar användbarhet för användaren av de finansiella
rapporterna borde de kvalitativa egenskaperna förbättras när NGM redovisas.
Egenskaper hos NGM som eftersöks i dokumentstudierna är därför följande:
ger de jämförbarhet både över tiden och mellan bolag och är resultatbegreppen
tillförlitliga och relevanta?

Tillförlitlighet och relevans undersöks i empirin genom sammanställningar av
vilka NGM som redovisas, om det finns motiv till valda NGM, och om bolagen
informerar om hur de gör när de konstruerar och räknar ut sina NGM. Avseende
informationen om hur bolag har räknat fram sina NGM är det utifrån till-
förlitlighet och relevans av vikt att analysera om NGM är definierade i de
finansiella rapporterna och om det finns beräkningar. För att ge användaren för-
ståelse av de NGM som bolag redovisar behövs numerisk avstämning mot
GAAP-mått91 och även beskrivning av beräkningen.

Sammanställningar av om upprättarna verkar följa normgivarens kvalitativa
egenskaper i redovisningen av NGM i årsredovisningar respektive delårs-
rapporter presenteras i avsnitten 9.2 och 10.4. Förutom att ge möjliga svar på
den andra forskningsfrågan, om varför upprättarna redovisar NGM, ger kart-
läggningen av NGM och kvalitativa egenskaper även svar på avhandlingens
första forskningsfråga: hur NGM redovisas.

Om upprättarna eftersträvar användbarhet borde de kvalitativa egenskaperna

91 En avstämning innebär att härleda ett NGM till de underliggande posterna redovisade
enligt GAAP genom att förklara skillnaden mellan ett NGM och närmast motsvarande
mått enligt GAAP. Ett enkelt exempel förklarar:
Resultaträkning (funktionsindelad) NGM
Nettoomsättning 15000 Rörelseresultat före avskrivningar 4000

Kostnad sålda varor -7500

Bruttoresultat 7500 Avstämning av NGM mot GAAP
Försäljningskostnader -1500 Rörelseresultat före avskrivningar 4000

Administrationskostnader -1200 Avskrivningskostnader -225
FoU-kostnader -850 Rörelseresultat (enligt resultaträkningen) 3775

Övriga intäkter 125
Övriga kostnader -300

Rörelseresultat 3775
Avskrivningskostnaderna är fördelade per funktion i

en funktionsindelad resultaträkning.
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även framkomma i intervjuerna. Gör upprättarna någon koppling och hän-
visning till de kvalitativa egenskaperna när NGM ingår i den rapport de ger till
kapitalmarknaden? Resultaten presenteras i intervjukapitlet 11, se avsnittet
11.1.1.

Resultatet av intervjuerna och de undersökta finansiella rapporterna analyseras
tillsammans i kapitel 12 i enlighet med avhandlingens forskningsdesign (se figur
1.3 i kapitel 1). En möjlig förklaring till varför NGM rapporteras av bolagen är
att upprättarna utgår från användbarhetskriteriet, se avsnitt 12.3.1.
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5 LAG OCH NORMER FÖR UTFORMNING AV
RESULTATBEGREPP

I kapitel 4 presenterades utgångspunkten för redovisningsnormgivningen för de
noterade bolagen. Syftet med rapporteringen är tydligt uttryckt: den ska ge
användbar information till användarna så att de får underlag till beslut i
ekonomiska frågor. Avsikten med det här kapitlet är att gå vidare från syftet och
målsättningarna med normgivningen till att se hur den konkret utformats för
resultaträkningen och resultatbegrepp.

Härnäst görs därför en genomgång av den lagstiftning och de normer avseende
resultatrapportering som var tillämpliga för bolag på Stockholmsbörsen 2004.
Utgångspunkten är Årsredovisningslagen (ÅRL), Redovisningsrådets rekom-
mendationer (RR) och akutgruppsuttalanden (URA), FAR:s normer och
Stockholmsbörsens egna krav. Eftersom de studerade finansiella rapporterna är
från räkenskapsåret 2004 kommer även IASB:s regelverk att ha viss bäring.
Detta eftersom de börsnoterade bolagen fr.o.m. 1 januari 2005 ska tillämpa
IFRS. Normer för verksamheter under avveckling kommenteras i ett separat
avsnitt. Den normering för NGM som införts av SEC, och i annan utformning
av CESR, kommenteras också i kapitlet.

5.1 RESULTATRÄKNINGENS UPPSTÄLLNING

Den lag och de normer som är tillämpliga för uppställningen av
resultaträkningen är:

 ÅRL,92

 rekommendationer och akutgruppsuttalanden från Redovisningsrådet,

 Vägledningen: Om årsredovisning i aktiebolag från FAR93 och

 IASB:s standard IAS 1 (för årsredovisning för koncern fr.o.m. 2005).

Stockholmsbörsen är en marknadsplats som, genom ett civilrättsligt avtal
(”börskontraktet”), kräver av sina medlemmar att de tillämpar svensk GAAP för
noterade bolag och att de i sin rapportering lämnar en del annan specifik
information.94 Information som börsen kräver är bl.a. att en delårsrapport inleds

92 ÅRKL och ÅRFL är tillämpliga för kreditmarknadsbolag och för försäkringsbolag.
Som framgått av metodkapitlet är en avgränsning gjord i avhandlingen som innebär att
dessa två lagar inte kommenteras.
93 Tidigare uttytt som ”Föreningen Auktoriserade Revisorer”, vilket efter en förändring i
föreningen har ändrats till att inte längre ha denna innebörd. FAR döptes 2005 om till
föreningen för revisionsbyråbranschen men med samma förkortning. Sedermera har
FAR gått samman med en annan branschorganisation, SRS, och bildat FAR SRS.
94 Det finns ingen civilrättslig möjlighet för en marknadsplats och ett bolag att avtala att
årsredovisningslagen (ÅRL) och gällande redovisningsnormer för den juridiska personen
i fråga inte behöver tillämpas när årsredovisning och delårsrapporter upprättas och kom-
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med vissa resultatbegrepp i punktform (”bullets”).

5.1.1 ÅRSREDOVISNINGSLAGEN (ÅRL)

I en bilaga till ÅRL finns fastställt hur resultaträkningen ska ställas upp. Två
alternativ finns: kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad. Enkelt uttryckt
presenterar ett företag sin kostnadsstruktur utifrån funktionerna i företaget eller
så specificeras denna baserat på slag av kostnad. I ÅRL finns inte någon
vägledning till hur de två uppställningsformerna med avseende på resultat-
begrepp ska upprättas förutom att den funktionsindelade resultaträkningen
anvisar ett Bruttoresultat och att båda uppställningsformerna som sista rad har
resultatbegreppet Årets resultat. Vägledning erhålls dock i Redovisningsrådets
rekommendation RR 22 som i sin tur hänvisar till FAR:s vägledning: Om års-
redovisning i aktiebolag.

5.1.2 REDOVISNINGSRÅDET

Redovisningsrådets rekommendation RR 22 hänvisar för uppställningsformer till
ÅRL:s bilagor och anger vidare att rekommendationen är baserad på den
internationella förlagan IAS 1.95 Förhållandet anges på följande sätt:

”RR 22 är baserad på IAS 1, Presentation of Financial Statements och
har samma struktur och i huvudsak samma innehåll som denna. IAS 1
innehåller förteckningar över vilka poster som minst skall ingå i
balansräkningen och resultaträkningen. De uppställningsformer som anges i
årsredovisningslagarna (ÅRL, ÅRKL och ÅRFL), jämte två
tillkommande poster i punkt 64, inkluderar de poster som anges i IAS 1.
De nämnda förteckningarna har inte intagits i RR 22. I stället görs där
hänvisningar till årsredovisningslagarnas uppställningsformer.”
(RR 22, inledningsavsnitt, Redovisningsrådet, 2001)

Punkten 68 i RR 22 uttrycker det mer konkret: ”Uppställningsformer för resultat-
räkningen framgår av ÅRL, ÅRKL och ÅRFL.” Dessutom görs i RR 22 hänvisning
till en vägledning från FAR: ”ÅRL:s bestämmelser beträffande utformningen av
årsredovisningar förklaras och kommenteras i FAR:s vägledning Om årsredovisning i
aktiebolag.” (RR 22, inledningsavsnitt, Redovisningsrådet, 2001)

municeras. ÅRL är tvingande. I och med att ÅRL föreskriver att god sed ska följas för
redovisningen, och det indirekt genom förarbeten ges hänvisning till Redovisningsrådet
och FAR, och att IASB:s standarder ska följas från och med 2005 så finns inget undantag
för noterade bolag.
95 Standarden IAS 1 uppdaterades under 2004 varvid det även tillkom ett avsnitt med s.k.
”basis for conclusions”. Dessa förkortas BC och ingår som bilaga till IAS 1. BC numreras
BC 1 etc. och ger bakgrund till hur IASB:s styrelse har resonerat och ger dessutom i en
del avseenden ledning för tillämpningen av standarden. När användare av standarden
tillämpar den och behöver tolka punkter så är BC ett ofta använt instrument för att tillse
att tolkningen sker i enlighet med IASB:s grundläggande idé.
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Den statliga myndigheten Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:2
”Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden”96 angav
att Redovisningsrådet 2004 var uttolkare av god redovisningssed för noterade
bolag. T.o.m. utgången av 2004 gällde rekommendationen RR 22. Den egentliga
normen för de upprättande bolagen år 2004 var därför, genom en hänvisning i
RR 22, FAR:s vägledning Om årsredovisning i aktiebolag.

5.1.3 FAR:S VÄGLEDNING OM ÅRSREDOVISNING I AKTIEBOLAG

I FAR:s vägledning står följande att läsa i avsnitt 4 under Resultaträkningen:

”FARs schema för resultaträkningen innehåller alla de i ÅRL angivna
rubrikerna och posterna utom Nedskrivning av finansiella anläggnings-
tillgångar och kortfristiga placeringar. Det innehåller också några poster som
inte återfinns i de i lagen angivna resultaträkningsformerna, samt ett antal
resultatmått, exempelvis Resultat efter finansiella poster.” (FAR, 2005)

Det är först i FAR:s tolkning av ÅRL:s uppställningsformer som definierade
resultatbegrepp hittas. I svensk GAAP fanns 2004 bara fyra definierade resultat-
begrepp. Av uppställningsformerna i ÅRL framgår att det bara är årets resultat
som är ett definierat resultatbegrepp.97 Övriga tre begrepp kommer från FAR:s
uppställningsformer. De begrepp som återfinns är bruttoresultat, rörelseresultat, och
resultat efter finansiella poster (förkortas ofta Ref). Notera att det enbart är i den
funktionsindelade uppställningen som det finns ett bruttoresultat. Summeringen av
olika värdeökande poster i den kostnadsslagsindelade uppställningen har inget
begrepp.

Falkman (2000, s. 9) har skrivit att reglerna huvudsakligen är utformade för
tillverkande företag. Det kan därför tänkas att ett antal branscher, t.ex. IT-
konsultföretag och investmentföretag, får problem i sin resultatrapportering. När
uppställningsformer och begrepp inte passar verksamheten blir det svårt för
företaget att på ett rimligt sätt redovisa sitt resultat. Både ÅRL och FAR:s väg-
ledning tillåter att resultaträkningens poster anpassas till det specifika fallet men
reglerar inte utformningen av resultatmått.98 I FAR:s vägledning uttrycks inte
något förbud mot att andra resultatmått utöver de definierade redovisas.

96 Ändrad genom BFNAR 2004:5.
97 Förutsatt att man undantar begreppet nettoomsättning som i många sammanhang
används som en indikator på prestation i en period, bl.a. som tillväxtindikator.
98 De poster i ÅRL-uppställningen som inleds med s.k. arabiska tecken får utformas för
specifika fall. Det är även tillåtet att dela upp och lägga till poster. (ÅRL 3 kap. 4§)
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5.1.4 PÅVERKAN AV ÖVERGÅNGEN TILL IFRS OCH TILLÄMPNING AV

IAS 1

När börsbolagen fr.o.m. 2005 ska upprätta koncernens finansiella rapporter i
enlighet med IFRS är det IAS 1 som utgör GAAP. Konsekvensen av det är att
än färre resultatbegrepp jämfört med 2004 definieras av GAAP.99 Eftersom
Redovisningsrådets rekommendation RR 22 bygger på IASB:s standard IAS 1
beskrivs denna standard här.

De bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och New Growth market ska
som nämnts tidigare tillämpa IASB:s, av EU-kommissionen godkända,
standarder (IAS och IFRS) och tolkningar av standarder (IFRIC och SIC) fr.o.m.
1 januari 2005 i sin koncernredovisning. Den övergång som görs från svenska
principer till det internationella regelverket innebär i en del avseenden
förändringar i uppställningsformerna för resultat och balansräkning. IAS 1 anger
bara i begränsad omfattning hur resultaträkningen ska ställas upp.

Tillämpningen, avseende resultatbegrepp, av den uppställningsform som presen-
teras i IAS 1 är problematisk av två sammanhängande anledningar. För det första
ger IAS 1 stort utrymme för tolkning. För det andra kan inte längre den tidigare
regelhierarki för tolkning som funnits inom svensk god sed, där FAR:s väg-
ledning för uppställning blivit normen som bolag i de flesta fall anpassat sig till,
göras gällande. IAS 1 anger i punkt 81 bara ett resultatbegrepp: resultat. Det finns
dock i anslutning till standarden kommentarer från normgivaren IASB.100 Dessa
kan betraktas som vägledande för tillämpningen men är de facto inte del av
standarden. Vägledningarna antas t.ex. inte av EU-kommissionen som del i det
regelverk som ska användas av Europas noterade bolag. Kommentarerna till
standarden IAS 1 rör begreppet rörelseresultat. Det beskrivs vidare under avsnitt
5.2 där specifika resultatbegrepp diskuteras.

Normgivare har under en tid arbetat med resultaträkningens utformning (se
kapitel 1). Hittills har det resulterat i uppdateringar av standarden IAS 1 från
IASB. Den förändrade standarden IAS 1 ger inte någon direkt ny vägledning för
resultatbegreppen och har egentligen bara lyft in poster som tidigare redovisades
direkt mot eget kapital som tillkommande underordnade justeringsposter i en
resultaträkning. Projektet som bedrivs av IASB och FASB tillsammans fortgår.
Vilket format som kan komma att bli de två normgivarnas förenade produkt är
fortfarande en öppen fråga. De senaste tentativa besluten pekar dock på att
NGM inte kommer att behandlas i projektet och att inga närmare anvisningar
om redovisning och utformning av resultatbegrepp kommer ges.

99 För moderbolaget är det dock fortfarande uppställningarna enligt ÅRL som gäller, och
sålunda den tolkning som återfinns i FAR:s vägledning.
100 S.k. ”basis for conclusions” (BC).
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5.1.5 BÖRSNOTERADE BOLAGS DELÅRSRAPPORTERING

Börsens noteringsavtal krävde för delårsrapportering 2004 att tre resultatbegrepp
enligt GAAP redovisas i inledningen till rapporten för en delårsperiod. Dessa är
omsättning, nettoresultat och resultat per aktie:

”Varje bokslutskommuniké och delårsrapport skall, om inte annat
medgivits av börsen, inledas med en redovisning i punktform där åtminstone
bolagets nettoomsättning, resultat efter skatt och resultat per aktie skall
framgå. … Med syfte att erhålla en enhetligare redovisning från bolagen har
krav införts på att de begrepp som presenteras först i rapporten skall vara
definierade i gällande lagar och redovisningsrekommendationer… fler
’bullets’ får användas och att de får anges i valfri ordning men börsen
rekommenderar bolagen att börja redovisningen i punktform med de tre ovan
nämnda nyckeltalen…” (Stockholmsbörsen, 2003, sidan 37, punkten
14)

Angående delårsrapporter, och bolagens användande av resultatbegrepp,
rapporterar granskningsgruppen inom panelen101 för god redovisningssed att:

”Regelverket (RR 20, punkt 10 och noteringsavtalet bilaga 1 punkt 14)
tillämpas inte alltid på bästa sätt. Många bolag väljer att föra fram begrepp i
’bullets’ och löpande text som ’resultat före goodwill’ och ’resultat före
jämförelsestörande (eller engångskostnader osv.) poster’. I några fall finns
koppling till en rad i resultaträkningen i andra inte.”
(Stockholmsbörsen, 2005, s. 17)

I punkt 10 i Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering, som
övervakningspanelen hänvisar till, anges att: ”När företaget publicerar en uppsättning
finansiella rapporter i sammandrag i sin delårsrapport skall dessa handlingar som minimum
innehålla sådana rubriker och delsummeringar som redovisades i företagets senaste
årsredovisning…” (Redovisningsrådet, 2001 b). Det innebär att de resultatbegrepp
som är definierade i normgivningen för resultaträkningen i en årsredovisning
också är tillämpliga i en delårsrapports resultaträkning. RR 20 anger dock, utöver
vägledningen i punkten 10, inget om vilka resultatbegrepp som får eller ska
användas i delårsrapportering. Men enligt punkt 16:

101 ”Panelen för god redovisningssed” arbetade med att granska börsbolagens (noterade
på Stockholmsbörsen) årsredovisningar och delårsrapporter på uppdrag av Stockholms-
börsen t.o.m. 2006. Gruppen som gjorde genomgångar bestod av Björn Grundvall,
Sigvard Heurlin, Bo Magnusson, Peter Malmqvist samt Rolf Rundfelt. Granskade bolag
erhöll ett brev med synpunkter och kommentarer. Om dessa ansågs vara av allvarligare
art begärdes skriftliga svar från bolaget om varför redovisningen såg ut som den gjorde.
Efter erhållna svar beslutades om ärendet skulle gå vidare till själva panelen för genom-
gång. Om panelen tog upp ett ärende och ansåg att felet var av allvarlig art och att svaret
från bolaget inte var tillfredställande publicerades kritiken offentligt.
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”skall upplysningar lämnas om händelser och transaktioner som är
betydelsefulla för att förstå utvecklingen under den aktuella rapportperioden.
Informationen skall omfatta…
b) Kommentarer som förklarar säsongsvariationer eller cykliska effekter som
påverkat verksamheten
c) Karaktären och storleken på de poster som påverkar jämförbarheten och
effekten härav på tillgångar, skulder, eget kapital, nettoresultat och
kassaflöden.
d) Uppgift om de effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som
har redovisats i tidigare rapportperioder inom samma räkenskapsår eller
under tidigare räkenskapsår om ändringarna har en väsentlig effekt på den
aktuella rapportperioden…
i) Effekten av förändringar i företagets struktur under delårsperioden, såsom
förvärv eller avyttring av dotterbolag samt investeringar, omstruktureringar
och avveckling av verksamheter” (Redovisningsrådet, 2001)

Samma problem finns med andra ord för delårsrapportering som för års-
redovisning: få resultatbegrepp definieras men det ska finnas upplysningar som
förklarar förändringar mellan redovisningsperioder och informerar om väsentliga
händelser.

Det finns inget ”sanktionerande” avtal att hänvisa till från börsen som ger
bolagen rätt att avvika från GAAP för sin resultatrapportering i delårs-
rapporterna, det framgår av punkten 8 i noteringsavtalet: ”Årsredovisning,
bokslutskommuniké samt delårsrapporter skall vara upprättade i enlighet med tillämplig lag
eller annan författning samt enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag.”
(Stockholmsbörsen, 2003). Det finns dock inget i normgivningen som förhindrar
börsbolagen från att lämna ytterligare information utöver det som börsen kräver.

Det är vanligt förekommande i delårsrapporter att resultatbegrepp eller upp-
ställningar utformas med hjälp av en tidsperiod som inte utgör det aktuella
kvartalet, delårsperioden eller helåret. Enligt GAAP ska resultaträkningen och
dess olika resultatnivåer innehålla poster från den period som redovisningen
avser. Dessutom krävs jämförande information för jämförelseperioden i form av
jämförelsetal. Normen RR 20 tillåter och uppmuntrar företag med säsongs-
beroende verksamhet att i en delårsrapport även inkludera en uppställning för
resultaträkningen upprättad för en ”bruten” tidsperiod omfattande de senaste 12
månaderna. Det framgår av p. 21 i rekommendationen: ”För ett företag med
säsongsberoende verksamhet kan en uppställning som visar uppgifter på rullande
tolvmånadersbasis och relevanta jämförelseuppgifter vara av värde. Följaktligen uppmuntras
sådana företag att överväga en redovisning av sådan information…”
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5.2 NORMER FÖR SPECIFIKA RESULTATBEGREPP

Så här långt har det i kapitlet redogjorts för vad ÅRL och normgivningen anger
om resultaträkningen och de resultatbegrepp som kan bildas ur denna. Vidare
har det redogjorts för vilka av dessa resultaträkningsmått som enligt
Stockholmsbörsen ska redovisas i punkter i inledningen till varje delårsrapport.
Härnäst diskuteras normgivning för specifika resultatbegrepp, speciellt med
avseende på uttalanden som Redovisningsrådets akutgrupp gjort om de
resultatbegrepp som används i praktiken.

5.2.1 BEGREPPET RÖRELSERESULTAT

Det är egentligen inte i ÅRL som rörelseresultatsbegreppet framgår. Upp-
ställningsformerna i ÅRL bilaga 2 och 3 anger inte något sådant resultatbegrepp.
Att ett sådant resultatbegrepp skulle redovisas 2004 framkommer egentligen
genom FAR:s vägledning om årsredovisning (jämför med redogörelsen ovan
under avsnitt 5.1.3). IASB har i sin standard IAS 1 inte något fullständigt
resultaträkningsschema på samma sätt som i ÅRL och FAR:s vägledning.
Standarden IAS 1 anger inte att ett rörelseresultat ska finnas i motsats till FAR:s
vägledning om årsredovisning. Dock är det inget i standarden som motsäger att
redovisning av det resultatbegreppet får ske.

Vad är effekten av att IAS 1 ger så lite vägledning om resultaträkningens
uppställning? En slutsats är att bolag kan välja mellan att redovisa rörelseresultat
eller inte, och att det inte är glasklart var t.ex. en del värdeförändringar på
säkringstransaktioner ska redovisas. Ska värdeförändringar, i det fall som måttet
rörelseresultat finns, med därefter följande finansiella poster (summerat i s.k.
finansnetto), redovisas ovanför rörelseresultatet och därmed summeras ned i
detta mått eller ska det redovisas bland de finansiella posterna och sålunda inte
ingå i summan av rörelseresultatet? Det finns egentligen ingen reglering av denna
och liknande frågor.

En svårighet med att IAS 1 inte definierar rörelseresultat är att det leder till
tolkningsproblem och öppnar för godtycke. Problem fanns redan 2004, enligt
den s.k. ”Panelen”, med hur det användes i vissa branscher. Framför allt gällde
detta fastighetsbolag. Den tolkning som panelen gjort är att bolagen inte kan
sägas följa IAS 1 uppställningsform och begrepp rörelseresultat när omvärder-
ingar av fastigheter inte är inkluderade i rörelseresultatet:

”… Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter i fastighetsförvaltande företag
måste anses vara en central del av rörelsen och skall därför ingå i rörelseresultatet
respektive förvaltningsresultatet. Att särredovisa dessa under en egen rubrik efter
förvaltningsresultat/rörelseresultat ger signalen att de inte hör till rörelsen utan att de
har en karaktär som mer påminner om vad som tidigare var vanligt för
extraordinära poster… Till detta kan läggas att frågan om hur orealiserade värde-
förändringar skall redovisas under en längre tid diskuterats inom IASB… helt
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klart att orealiserade värdeförändringar är en normal intäkt/kostnad som skall
redovisas tillsammans med andra intäkter/kostnader.” (Stockholmsbörsen
2005, s. 9)

Den slutsats som kan dras avseende rörelseresultatet och anpassningen till IAS 1
är att det kan uppstå diskussioner mellan bolag och dess oberoende granskare,
tillsynsmyndighet och användare. Utformningen av en resultaträkning och redo-
visningen av resultatbegrepp kan bli föremål för debatt när en ny standard börjar
tillämpas 2005, speciellt eftersom det i IAS 1 finns mindre vägledning för
resultatbegrepp i jämförelse med svensk GAAP för noterade bolag 2004 (ÅRL
och FAR:s uppställningsformer). Rörelseresultatet som begrepp har dock varit
föremål för diskussioner redan innan övergången till IFRS (Stockholmsbörsen,
2005, ss. 8-9). Vad som anses ingå i ett rörelseresultatbegrepp är med andra ord
inte självklart för alla användare av finansiella rapporter (jämför med
resultatkonceptet rörelsen, i avsnitt 3.1).

5.2.2 EXTRAORDINÄRA OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Av ÅRL framgår följande i 3 kap. 13 § avseende extraordinära poster:

”Extraordinära intäkter och kostnader
13 § Intäkter och kostnader i annan verksamhet än företagets normala
verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader.
Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till storlek och art i
en not.”102

102 ÅRL innehåller inte någon vägledning för vad som är ett företags normala
verksamhet. I propositionen 1995/96:10 del 2 s. 195, överläts det till praxis att avgöra
frågan. Redovisningskommittén som arbetade med att utreda hur EG-direktivet om års-
redovisning skulle införlivas i svensk lagstiftning (SOU 1994:17 del 1 s. 291 ff.) gjorde
bedömningen att en vid tolkning av begreppet normal verksamhet inte stred mot
direktivet och att det därför kunde accepteras att svensk normering närmade sig den
tolkning av extraordinär som IASC gjort. Det svåra med att bedöma vad som är extra-
ordinärt och skilja ut det från ett rörelseresultat diskuterades redan i förarbeten (SOU
1971:15 s. 294 ff., SOU 1973:57 s. 152 ff., Prop. 1975:104 s. 230 ff.) till Bokföringslagen
(1976:125) som trädde i kraft 1976. Ingen vägledning gavs dock utan istället beskrevs vad
som var utmärkande för sådana poster; de ligger ”utanför den produktion eller
försäljning som företaget hade inriktat sig på”. Det konstateras i förarbetena också att
stor restriktivitet borde iakttas när någon post ska skiljas från rörelseresultat. Förlagan till
RR 4 var en rekommendation från FAR som gavs ut som utkast 1981 och sedan antogs
som FAR 13, 1989. FAR 13 ”Redovisning av extraordinära poster” var mer restriktiv än
BFL 1976. FAR:s rekommendation angav att resultatet ska visa den ordinarie verk-
samheten. En bedömning om en post inte tillhörde den ordinarie verksamheten skulle
göras utifrån det specifika företagets förhållanden, och den ”inte kunde förväntas inträffa
ofta eller regelbundet”. Posten skulle också vara av väsentligt belopp för att avskiljas
(FAR, 1989, s. 316 ff.). Problemet går längre tillbaka i tiden än så men redogörs inte för
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En liknande företeelse i rapportering av ett företags resultat för ett år handlar
om jämförelsestörande poster. I ÅRL 3:5 föreskrivs följande:

”Jämförelsetal
5 § För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och
sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande
post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.
Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller
indelning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående
räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de
skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.
Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§, får
avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras. I så fall skall
upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not. Lag (1999:1112).”

Det är inte kontroversiellt att jämförelser ska kunna göras mellan åren och att
det därför krävs jämförelsetal. Problem uppstår dock när en händelse inträffar
som bolaget inte anser tillhör den normala eller löpande verksamheten.103 Det är
rimligt att ett sådant förhållande ska förklaras och lyftas fram för att analyser ska
kunna göras av framtida lönsamhet och därigenom företagets värde. Frågan om
jämförbarhet är inte ny. Även i bakgrunden till IASB och FASB:s projekt om
nytt resultaträkningsformat debatteras frågan om jämförbarhet mellan bolag och
redovisningsperioder.104

Vad får och ska göras enligt lagen? Många bolag tolkade länge ÅRL 3 kap. 13 §
som att t.ex. omstruktureringar och företagsaffärer etc. var extraordinära. Lagen
ger inte vägledning för hur jämförelsestörande poster av mer frekvent före-
kommande karaktär ska redovisas. Det finns lagregler (ÅRL kap. 6) avseende
förvaltningsberättelsen som anger att när väsentliga händelser inträffat under
verksamhetsåret ska de beskrivas. Någon anvisning om hur händelserna ska
redovisas i resultaträkningen eller noterna finns däremot inte, med undantag för
att specifikation av extraordinära poster ska ske i not.

Redovisningsrådet gav ut rekommendationen RR 4 ”Redovisning av extra-
ordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål” att
tillämpas från 1 januari 1994. I denna rekommendation gav rådet ledning för vad
som skulle anses som extraordinära och jämförelsestörande poster samt ledning
för hur dessa skulle redovisas. Det angavs också att en anpassning behövde ske

ytterligare här (se förarbeten till ABL (1944:705); SOU 1941:9 s. 417 ff. och FAR 1974 s.
42 ff.).
103 Jämför med resultatkoncepten för rörelsen och exkluderandet av poster av engångs-
karaktär i avsnitt 3.1.
104 Se kapitel 3.
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mot internationell praxis och att många händelser inte är att betrakta som extra-
ordinära (RR 4, punkt 2):

”Jämförbarheten störs emellertid inte enbart av resultatposter som redovisas
som extraordinära. Vår dynamiska värld karakteriseras av förutsedda och
oförutsedda förändringar inom företag och i deras omvärld. Föreställningen
att man kan mäta företagets "normala vinstkapacitet" är därför ofta
orealistisk. Frekvensen av extraordinära poster i företagens redovisning (t.ex.
omstruktureringskostnader) ger vidare intryck av att de är mera "normala"
än "onormala". Vad som redovisas som extraordinärt har påtagliga inslag
av subjektivitet. Kriterier såsom rörelsefrämmande, ej återkommande, och
periodfrämmande har visat sig vara svårtillämpade och mindre meningsfulla
för ifrågavarande gränsdragningar.” (Redovisningsrådet, 1993)

RR 4 anger följande avseende den internationella kontexten, vilket mått i
resultaträkningen som bör komma i fokus och hur jämförande förklarande
information bör ges till användaren av finansiella rapporter:

”3. International Accounting Standards Committee (IASC) intar numera
en synnerligen restriktiv inställning till att rubricera vissa intäkter och
kostnader såsom extraordinära.105 Huvudregeln kan sägas vara att inga
poster skall redovisas under sådan rubrik. Endast helt unika företeelser
anses motivera redovisning av extraordinära poster. Anledningen till denna
restriktiva inställning är svårigheten att finna kriterier för gränsdragningen
mellan extraordinära poster och poster i den löpande verksamheten.
…
5. Målet att underlätta jämförelser och ge relevant underlag för prognoser får
tillgodoses med andra metoder än redovisning av resultat före och efter
extraordinära intäkter och kostnader. Detta får ske genom särskilda
upplysningar om effekten på rörelseresultat och finansiella poster av sådana
transaktioner, händelser m.m. som bedöms som betydelsefulla och viktiga att
uppmärksamma, när resultatet för aktuell period jämförs med tidigare
perioder eller andra företags resultat eller när prognoser om framtida resultat
upprättas.” (Redovisningsrådet, 1993)

Vad är då enligt RR 4 en extraordinär händelse? Grundläggande anges att:

”så gott som alla intäkter och kostnader som påverkar ett företags nettovinst
orsakas av händelser inom ramen för företagets normala affärsverksamhet.
Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till
extraordinära intäkter eller kostnader.”

105 I IAS 1, punkt 85, finns det numera inskrivet att ett företag inte ska redovisa intäkts-
och kostnadsposter som extraordinära, vare sig i resultaträkningen eller i noter (IASB,
2007).



98

De exempel på händelser som skulle vara sådana undantag och som räknas upp i
rekommendationen är förluster p.g.a. jordbävningar, krigshändelser eller
konfiskation av utländska dotterbolag.106

Bolagens redovisning av jämförelsestörande poster har erhållit kritik från
börsens granskningspanel. Anledningen till den starka kritiken är att RR 4 utgör
god sed för börsbolagen, det är tydligt motiverat och förklarat vad som avses,
men ändå bryter bolag tydligt mot rekommendationen i många avseenden. I en
artikel i Balans ”Synpunkter på granskningen av årsredovisningar” (Rundfelt,
2004) redogörs för delar av den kritik som granskningspanelen delgivit börs-
bolagen för årsredovisningarna 2002. Kritiken tar sikte på förekomsten i
resultaträkningarna av summeringar för jämförelsestörande poster. Företag som
erhållit denna kritik från panelen har i några fall svarat att de har för avsikt att
bättre definiera vad som är ”jämförelsestörande”. Panelens besked har i de fallen
varit att detta inte är en lösning. Artikelförfattaren resonerar sedan kring denna
fråga:

”Visserligen är det tänkbart att enskilda företag kan finna en entydig
definition. För att informationen i årsredovisningar skall bli användbar
krävs dock att informationen är jämförbar också mellan företag. Och att
hitta en definition som alla företag kan enas kring är inte möjligt. Det visade
inte minst debatten om extraordinära poster i början av 1990-talet.”
(Rundfelt, 2004, s. 8)

Skrivningen i RR 4 borde ha räckt för att en korrekt tillämpning i enlighet med
rekommendationen skulle ske av resultatbegrepp. I rekommendationen
exemplifierades också tillämpningen, se p. 13 i RR 4 om omstrukturerings-
kostnader. Men som det står i inledningen till RR 4 var borttagandet av
extraordinära poster 1993: ”en ganska radikal förändring i förhållande till nuvarande
praxis”. I RR 4 uttrycktes behovet av jämförande information och redovisningen
av den på följande sätt:

”Upplysningar för jämförelseändamål
11. Upplysning skall lämnas om resultateffekten av händelser och
transaktioner, som är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat
jämförs med andra perioder och företag…

12. Upplysningar om sådana händelsers resultateffekt skall lämnas i not till

106 Det kan här vara av intresse att nämna att FASB för US GAAP vidkommande inte
har ansett att företagsförluster i samband med 11 september (terrorattacken i New York)
är att betrakta som extraordinär händelse. US GAAP- och IFRS-regelverken närmar sig
varandra genom det s.k. convergence project, varför beslutet av FASB möjligen också
kan vara en kommande riktlinje för tolkningen av IASB:s regler i detta avseende.
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berörda resultatmått i resultaträkningen. Resultateffekten kan alternativt
särredovisas i resultaträkningen…

13. … Om extraordinära poster finnes anges också resultat efter dessa. Det
är inte förenligt med det synsätt som denna rekommendation bygger på att
införa sådana resultatbegrepp i resultaträkningen som resultat före eller efter
omstruktureringskostnader.” (Redovisningsrådet, 1993)

Enligt RR 4 är det tydligt att god sed är att redovisa ett resultat före och efter
extraordinära poster, om de förekommer (vilket dock borde vara mycket
ovanligt), men inte för jämförelsestörande poster. Med anledning av missbruket
av begreppet jämförelsestörande post gjordes ett förtydligande uttalande om vad
tanken var med RR 4. Redovisningsrådets akutgrupp publicerade URA 10
”Jämförelsestörande poster”. I URA 10 förtydligas avsikten med begreppet och
vad som är tillåten redovisning. Bedömningen är kort och kärnfull:

”1. Akutgruppens bedömning är att det inte är förenligt med RR 4 att i
resultaträkningen redovisa ett resultat före och efter ’jämförelsestörande’
poster vare sig i delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller års-
redovisningar.

2. Om ett företag i resultaträkningen redovisar jämförelsestörande poster i en
summapost, vilket saknar stöd i RR 4, skall information om de händelser
och transaktioner som gett upphov till posterna specificeras i not. Detta gäller
såväl delårsrapporter, bokslutskommunikéer som årsredovisningar.”
(Redovisningsrådet, 1999)

Enligt URA 10 ska det inte förekomma resultatbegrepp uppbyggda kring poster
som bedöms som jämförelsestörande. Resultaträkningar ska inte innehålla
sådana resultatbegreppsnivåer. Det är däremot möjligt att på en rad i resultat-
räkningen redovisa något som benämns jämförelsestörande utan att det direkt på
denna rad framgår vad det avser. I det fallet krävs en not som förklarar postens
innehåll. Det framgår dock av punkten 2 i URA 10 att sådan utformning av
resultaträkningen egentligen inte (av RR 4) har något stöd. Bättre redovisning är
att posten ingår i ett kostnadsslag eller en funktion. Förklaring av fluktuation i en
post i jämförelse med andra redovisningsperioder görs i not och i förvaltnings-
berättelse. Det kan också tänkas att en rad i resultaträkningen är direkt benämnd
med den jämförelsestörande postens natur, t.ex. ”omstruktureringskostnader vid
nedläggningen av fabriken X”. Det går inte att i URA 10, eller annan norm, hitta
någon bestämmelse mot detta.107

107 Det kan dock t.ex. innebära att resultatbegreppet bruttoresultat i en funktionsindelad
resultaträkning påverkas, se figur 6.1 i kapitel 6. En sådan post motsvarar inte heller en
funktion eller ett kostnadsslag enligt ÅRL.
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5.2.3 JÄMFÖRBARHET OCH OLIKA NORMER

En iakttagelse som kan göras när börsens avtal med sina medlemmar studeras är
att det är tillåtet för bolag att noteras även om de inte utformar årsredovisningar
enligt svensk GAAP. Ett exempel är AstraZeneca PLC som presenterar sin
information enligt UK GAAP. Tillämpning av brittiska regler för redovisningen
ger, förutom rena skillnader i värderingsregler för balansräkningen och
redovisning av kostnader och intäkter i resultaträkningen, andra möjligheter till
redovisning av resultatbegrepp. Om en grundläggande idé med redovisnings-
regelverk är att skapa jämförbarhet mellan bolag är det intressant att den största
handelsplatsen för kapitalandelar i bolag i Sverige inte beaktar detta. Beaktar man
detta förhållande är det inte märkligt att EU tagit beslutet att bolag som handlas
på auktoriserade marknadsplatser (börser) fr.o.m. 2005 ska upprätta sina
koncernredovisningar enligt ett och samma regelverk: IFRS.

5.3 VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING

De specifika resultatmått som diskuterats i avsnitt 5.2 är återkommande diskus-
sionsämnen. Det förefaller som att det finns behov hos upprättare av att visa
händelser i sin verksamhet genom att formulera specifika resultatbegrepp.
Normgivare och övervakare av normgivningen har i en del avseenden ställt sig
kritiska till när detta sker i resultaträkningen. En händelse som dock ska kom-
menteras särskilt gäller verksamheter under avveckling. Det är den enda rekom-
mendation från Redovisningsrådet som föreskriver att särredovisning av vissa
transaktioner ska göras.

Redovisningsrådets rekommendation RR 19 ”Verksamheter under avveckling”
ställer krav på en särredovisning av de delar av en koncern som antingen
avyttrats innan en rapport presenteras eller som är planerade att avyttras. RR 19
anger att den del som är under avveckling ska beskrivas separat i not men att
redovisningen även får göras direkt i resultaträkningen. Resultaträkningen kan
utformas som om en viss del av verksamheten inte ingår. Genom en
valmöjlighet att antingen redovisa den avvecklade verksamheten direkt i
resultaträkningen eller i not kan bolaget ge olika uttryck för sin verksamhet.

RR 19 ger i bilaga 1 exempel på hur redovisning av avvecklade verksamheter kan
ske direkt i resultaträkningen. Det är tillåtet att visa den verksamhet som är
under avveckling med hjälp av separata kolumner bredvid de kvarvarande
verksamheternas resultat. Eftersom jämförelsetal krävs blir det minst två extra
kolumner: innevarande år och jämförelseåret för den verksamhet som är under
avveckling. Summeringskolumner följer i det fallet längst ut till höger i en
uppställning där båda verksamheternas resultat slås ihop post för post. Detta
leder då till en rapport med sex kolumner (i normalfallet där ett bolag i sin
koncernredovisning använder ett jämförelseår). Alternativt kan uppställningen
byggas horisontellt så att hela resultaträkningen med alla horisontella rader först
redovisas för de kvarvarande verksamheterna. Därunder följer sedan samma
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uppställningsformat fast med rubriken verksamheter under avveckling.

IFRS kräver en liknande tillämpning genom standarden IFRS 5. IFRS 5 tillåter
dock inte redovisning enbart i not. Den verksamhet som är avvecklad eller som
ska avvecklas (benämns i denna standard i båda fallen för avvecklad verksamhet)
ska redovisas på en egen rad i resultaträkningen. Resultaträkningen avslutas med
en summering innefattande den kvarvarande verksamheten och den avvecklade
verksamhetens nettoresultat för åren. IFRS 5 kräver som tilläggsupplysning en
total resultaträkning för den avvecklade verksamheten i not. Det intressanta med
att normgivningen kräver en specifik redovisning när en verksamhet ska av-
vecklas eller är under avveckling kvarstår oavsett om RR 19 eller IFRS 5
tillämpas.

5.4 NORMGIVNING FÖR NGM

5.4.1 NORMGIVNING I USA

Section 401 (b), i den lagstiftning som populärt betecknas SOX108 i USA,
instruerade SEC att introducera regler för företags användande av icke-GAAP-
finansiell information. Den sortens information är generellt i USA refererad till
som “pro forma reporting”.109 SEC utfärdade “Regulation G”110 vilken inte
förbjuder NGM men försöker säkerställa att användaren av finansiella rapporter
inte blir vilseledd av redovisningens utformning.

En redovisning som vilseleder läsaren, där NGM redovisas på ett mer fram-
trädande sätt än resultatbegrepp definierade i enlighet med GAAP, betecknas här
som framträdande redovisning (”undue prominence”). Entwistle et al. (2006) har
studerat effekterna av införandet av ovanstående SEC-regel. Innan Regulation G
infördes var användandet av NGM på uppåtgående,111 men efter införande har
redovisningen av och frekvensen av förekomsterna förändrats:

“First, while 77 percent of firms report pro forma earnings in 2001, only 54 percent
of firms do so by 2003. Second, firms use pro forma in a less biased (i.e., less income-
increasing) manner. While in 2001, 85 percent of firms have greater pro forma than
GAAP earnings, this ratio declines to 67 percent by 2003. Further, our results

108 Sarbanes-Oxley Act.
109 I den här avhandlingens användning av termer så motsvarar ”pro forma-reporting”
Non-GAAP Measures.
110 “Conditions for Use of Non-GAAP Financial Measures” släpptes av SEC den 22
januari 2003.
111 Författarna hänvisar till en artikel av Bhattacharya et al. från 2004 som studerat press-
releaser på en USA-marknad mellan januari 1998 och december 2000. Studien fann en
ökning av användandet av ”pro forma earnings” med 417 %. Se Bhattacharya et al.
(2004). Jämför även med en artikel av Bradshaw och Sloan (2002) i avsnitt 7.2 som avser
tidigare perioder.
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show a sharp reduction over the two-year period in the per-share difference between
pro forma and GAAP earnings, and this reduction is larger for firms that initially
had income-increasing pro formas in 2001. Third, we document changes in how
management presents pro forma earnings. By 2003, pro forma firms are 44 percent
less likely to report pro forma earnings in the press release headline. Further, over the
two-year period, the extent to which the discussion of pro forma earnings dominates
GAAP earnings in the full press release decreases by 77 percent. Finally, where pro
forma earnings are placed in the headline, it is much less likely to be done using
potentially confusing GAAP terminology.” (Entwistle et al., 2006, s. 40)

Entwistle et al. för en diskussion om anledningarna till den alternativa resultat-
redovisningen. De refererar först till artiklar som presenterar åsikterna från
företagsledare och förespråkare. Argumenten är att måtten gör det möjligt för
investerare att fatta bättre beslut eftersom de redovisade NGM innehåller
användbar information som ökar nyttan av GAAP-måtten. NGM redovisas som
en respons på efterfrågan från Wall Street om information om kärnverk-
samheten. Den här argumentationslinjen utgår även från ett marknadsperspektiv
där investerare klarar av att se igenom NGM och dra full nytta av informationen
utan att bli vilseledda.

Den alternativa åsikten som också refereras av Entwistle et al. är att mått
används för att:

“… manage investors’ perceptions of firm performance enabling the firm, for
example, to beat analysts’ earnings forecasts or to turn GAAP losses into
pro forma profits. Those concerned about pro forma earnings figures stress
that even if analysts are not misled, more naïve investors may be.
Frederickson and Miller (2004)112 find that, while sophisticated investors
appear to be unaffected by pro forma earnings, unsophisticated investors react
to the non-GAAP numbers.” (Entwistle et al., s. 41)

Resultaten i Entwistle et al. är intressanta eftersom studien är gjord på data
mellan 2001 och 2003. Entwistle et al. kan nämligen kontrasteras mot att NIRI113

undersökt första kvartalets rapporter 2004 (kvartalet efter att bestämmelse G
införts) för 360 noterade företag i USA. Resultaten visar en nedgång från 70 %
användning av ”non-GAAP information” i kvartalet innan till 60 % i första
kvartalet 2004. Av de bolag som slutade använda NGM angav dock bara en
fjärdedel att skälet var bestämmelse G. Det finns också rapporterade problem
med att sluta använda NGM. Analytiker förefaller i hög grad göra sina resultat-
prognoser utifrån NGM. Det innebär att bolag kan ”straffas” när de inte längre
redovisar ett resultatbegrepp som motsvarar analytikers NGM och resultatet

112 Frederickson och Miller (2004) kommenteras vidare i kapitel 8, se avsnitt 8.1.1.
113 National Investor Relations Institute.
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enligt GAAP dessutom är lägre.114 Det ska också framhållas att NGM kan vara
fullt försvarbara om de används av rätt skäl, t.ex. att vilja ge läsaren möjlighet att
följa ett bolags prestation mot uppgjorda lånevillkor (Nyberg, 2004).115

5.4.2 NORMGIVNING I EUROPA

Den europeiska organisationen CESR116 har 2005 givit ut en rekommendation117

som uppmuntrar företag att definiera och stämma av NGM som inte följer av
uppställningsformer enligt GAAP. Bolag uppmuntras att redovisa NGM
konsekvent över tiden med jämförelsetal, tillse att NGM inte har en mer
framträdande plats (jämför framträdande redovisning i föregående avsnitt) än de
mått som är definierade i regelverk, förklara varför de redovisar NGM, och att
framföra om deras NGM är reviderade av revisorer eller ej. CESR var dock inte
en normgivare som svenska bolag måste följa 2004 och rekommendationen hade
ännu inte blivit publicerad när årsredovisningarna för 2004 upprättades. Det
förefaller dock som att normgivarna är inne på en linje av att resultatbegreppet
får vara ett ”öppet” mått men att bolagen noggrant ska stämma av och redogöra
för sina valda resultatmått. I IASB: s nya standard IFRS 8, om redovisning av
rörelsegrenar, framförs krav på att mått som används av bolag internt stäms av
mot det GAAP-mått som ligger närmast. Motsvarande krav finns med i ett
diskussionsunderlag för en eventuell standard om ”management commentary”118

som tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av IASB. De mått som används
av ett bolag för att diskutera resultat och ställning ska även här stämmas av mot
GAAP.

5.5 SLUTSATSER FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

Det fanns 2004 i svensk GAAP endast fyra definierade resultatbegrepp.119 Det
gjorde att variationsmöjligheten för redovisning av ett bolags resultat var
begränsad om endast dessa användes. En upprättare kan anse att fler resultat-
begrepp behövs för att redovisa verksamhetens resultat. Om så är fallet och det
är användbarhet som är utgångspunkten för upprättarens redovisning, är det

114 Enligt Louis M Thompson som var VD och ordförande för NIRI 2004 (Nyberg,
2004).
115 Potentiell nytta av NGM diskuteras vidare i avsnitt 6.1.5.
116 CESR = Committee of European Securities Regulators.
117 Recommendation on Alternative Performance Measures. Utkom från CESR i oktober
2005 och uppmuntrar europeiska noterade bolag att presentera alternativa prestations-
mått på ett sätt som är lämpligt och användbart för investerares beslutsfattande.
118 Arbetsgruppens förslag på innehåll för en standard är närmast att jämföra med en
svensk förvaltningsberättelse även om ”management commentary” skiljer sig åt i ett antal
avseenden med andra krav på beskrivningar från upprättaren av rapporten.
119 Ett begrepp som också kan sägas uttrycka resultat och som i många sammanhang an-
vänds på ett sådant sätt är omsättningsbegreppet. Det är dock inte en summering av
intäkter och kostnader. I avhandlingen är det behandlat som ett av de resultatmått som
ges av GAAP.
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rimligt att tänka sig att de kvalitativa egenskaperna i föregående kapitel beaktas
när NGM upprättas.

Börsens övervakning har noterat att bolag i viss utsträckning inte alltid tillämpar
GAAP korrekt i resultaträkningen, eftersom vissa ”förbjudna” NGM redovisas.
Det finns dock inte något i svensk GAAP som förbjuder upprättare att i
årsredovisningen använda andra NGM utöver de ”förbjudna” som beskrivits i
avsnitt 5.2 ovan. Förvaltningsberättelse, noter och s.k. mjukdelar är dessutom, i
resultatbegreppshänseende, ej reglerade områden. Det finns tvärtom anvisningar
om att poster och händelser ska kommenteras och förklaras i not och i
förvaltningsberättelsen. Övergången till IFRS innebär också att än färre resultat-
begrepp finns definierade i GAAP jämfört med i svensk GAAP 2004.

Avstämnings- och definitionsproblematiken kring olika icke GAAP-mått är
anledningen till att SEC och CESR har uppdaterat sina bestämmelser om NGM.
Bolag som lyder under SEC måste sedan 2004 stämma av sina NGM. Införandet
har haft tydliga effekter på redovisningen av NGM. CESR:s rekommendation
om NGM från 2005 poängterar vikten av att sådana mått stäms av, definieras,
och inte redovisas mer framträdande än GAAP. En framträdande redovisning av
NGM jämfört med GAAP-resultat i en delårsrapports inledande punkter tillåts
inte heller av börsens noteringsavtal. Det fanns inget i normgivningen 2004 som
förhindrade noterade bolag på Stockholmsbörsen att lämna ytterligare
information utöver det som börsen krävde. Dock skulle bolagen enligt sitt avtal
med marknadsplatsen beakta att GAAP-måtten redovisas först i punkter.

Ett specifikt område i Redovisningsrådets normering är verksamheter under
avveckling. Att normgivningen på detta sätt kräver att bolag ska skilja ut enheter
och transaktioner som stör analysen av bolag, eftersom de inte återkommer som
en del av rörelsen i kommande perioder, kan innebära att bolag önskar att få
göra likadant med andra delar som betraktas som ej återkommande (non-
recurring). Att utforma de finansiella rapporterna i ett ”som om” fall, brukar
benämnas ”pro forma”.

5.5.1 ANVÄNDBARHET SOM MOTIV FÖR NGM

I intervjustudien undersöks om ett motiv som företagsledningarna har för
redovisning av NGM är att ge användbar information till användarna. Det kan
tänkas att de definierade resultatbegreppen enligt GAAP av upprättarna anses
otillräckliga, d.v.s. upprättarna önskar ge ytterligare information men tycker att
den specifika normeringen för resultatbegrepp är otillräcklig eller rent av felaktig.
Respondenternas åsikter om GAAP och dess tillkortakommanden presenteras i
avsnitt 11.1.1.

Som en indikator för om det är användbarhetskriteriet som är upprättarnas
motiv undersöks vad respondenterna i intervjustudien anser om att i framtiden
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kanske behöva stämma av och definiera NGM. Avstämning och definition görs
av SEC-bolag sedan 2004 och rekommenderas sedan 2005 av CESR. Empiriska
resultat presenteras i avsnitt 11.1.4 i kapitel 11.

I genomgången av de finansiella rapporterna undersöks även om det före-
kommer NGM som redovisas mer framträdande än GAAP i delårsrapporterna.
En stor förekomst av framträdande redovisning i delårsrapportering kan tas som
en indikator på att vissa kvalitativa egenskaper premieras av upprättaren. NGM
som redovisas framträdande kan vara högst relevanta men på bekostnad av
andra kvalitativa egenskaper. Genomgången av de finansiella rapporterna med
avseende på i vilken utsträckning framträdande redovisning av NGM sker an-
vänds för att besvara båda forskningsfrågorna i enlighet med forskningsdesignen
som presenterades i kapitel 1 (se figur 1.3). Resultatet framgår av avsnittet 10.3 i
kapitlet om de undersökta delårsrapporterna.

Stockholmsbörsen tillät 2004 bolag med annan redovisningsnormering än
Redovisningsrådets rekommendationer att redovisa sina finansiella rapporter
utan konvertering. I kapitel 8 framgår också, se avsnitt 8.2.2, att användare i sin
analys av bolag inte konsekvent tar hänsyn till vilken GAAP som upprättaren
tillämpat. Eftersom det är möjligt att redovisning av NGM leder till effekter på
användarnas analyser (se kapitel 8) är det intressant att kartlägga om förekomsten
av olika NGM påverkas av att upprättarna får använda olika redovisnings-
normer.120 Olika tillämpade normer borde även kunna påverka jämförbarheten
mellan bolag. Som ett exempel, av flera, på de olika kvalitativa egenskaper i
NGM som i undersökts i årsredovisningsstudien ingår det i avsnittet 9.2.

5.5.2 UPPRÄTTARNAS REDOVISNING AV NGM

Som en del i besvarandet av avhandlingens första forskningsfråga (hur redovisar
börsbolagen NGM) kommer en kartläggning att göras av NGM i olika delar av
de finansiella rapporterna. Uppdelning görs på de formella delarna av
årsredovisningen (förvaltningsberättelse, räkningar och noter) och de s.k. mjuk-
delarna. De formella delarna jämförs med mjukdelarna för att se om och hur
användningen av NGM skiljer sig åt. På motsvarande sätt undersöks hur NGM
förekommer i olika delar av en delårsrapport. Resultaträkningens resultatbegrepp
är i begränsad omfattning reglerade av normgivningen och ger inte utrymme för
vissa NGM (se avsnittet 5.2). Däremot kan bolagen använda andra NGM i de
finansiella rapporterna. I avhandlingen undersöks om bolagen använder denna
möjlighet, i vilken utsträckning och i vilka delar av de finansiella rapporterna. I

120 Skillnader i tillämpade normer behöver inte ge någon märkbar effekt på de resultat-
begrepp som bolagen presenterar. Påverkan på ett resultat kan dock förekomma genom
att en annan värdering av transaktioner och poster utförs än vad som är fallet när god
svensk redovisningssed tillämpas. Den formen av effekter på ett resultat är dock utanför
avhandlingens ämne och analyseras därför inte.
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delårsrapporterna kontrasteras tre delar: punktvis information, resultaträkning
och textavsnitt. Bolag på olika noteringslistor och i olika branscher jämförs
också mot bakgrund av att det i avsnitt 5.1.3 framkom att redovisningsregler
främst är utvecklade för främst varuproducerande företag vilket kan innebära
problem för tjänste-, konsult- och finansiell verksamhet. Det redogörs för olika
förekomster av NGM i avsnittet 9.1 i kapitel 9 för årsredovisningar och avsnittet
10.1 i kapitel 10 för delårsrapporter.

Dessutom kontrasteras redovisningen av NGM i årsredovisningarna mot delårs-
rapporterna. Det är bara resultaträkningen som är strukturellt jämförbar mellan
rapporterna eftersom en delårsrapport och en årsredovisning har olika ut-
formning. Resultatet av jämförelsen redovisas i kapitel 10 i avsnittet 10.2.
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6 UPPRÄTTARNAS SYFTEN
Syftet med detta kapitel är att redogöra för litteratur om varför företag väljer att
redovisa resultat med hjälp av andra begrepp och uppställningar än vad GAAP
definierar. Kapitlet inleds med att beskriva motiv till upprättarens val av sätt att
redovisa resultat utifrån positiv redovisningsteori. Ett speciellt delområde ut-
vecklat från positiv redovisningsteori är s.k. ”earnings management” vilket
innebär att bolagsledningar genom val av redovisningsprinciper uppnår önskade
resultat.

Även utformningen av mått i en finansiell rapport innebär principval som kan
användas för att visa önskade resultat. Sådana principval betraktas därför som en
del av earnings management. Det kallas här för earnings management genom ut-
formning.

Ett möjligt motiv och förklaring till att upprättarna redovisar NGM fram-
kommer som ett resultat av genomgången i kapitlet. Det avslutas med slutsatser
som används för analys av intervjuer och finansiella rapporter.

6.1 POSITIV REDOVISNINGSTEORI

Positiv redovisningsteori (Positive Accounting Theory) anses ingå i ett av de
”nya” eller ”moderna” redovisningsparadigmen (Riahi-Belkaoui, 2000). Ett annat
namn som denna teoretiska inriktning ges, framför allt när den fokuserar på
företagsledare och dess redovisningsval, är ”accounting choice” (Charitou et al.,
2007, Fields et al., 2001, Francis, 2001, Godwin et al., 2001, Watts, 1992).

Positiv redovisningsteori har som syfte att försöka förutsäga hur företagsledare
agerar vid val av redovisningsprinciper och hur de kommer att reagera på före-
slagna nya redovisningsstandarder. Teorin föreskriver däremot inte hur t.ex.
redovisningsstandarder ska formuleras eller företagsledare agera. Detta ses
därför inte som en normativ ansats (Scott, 2006, s. 240 och 242). Redovisnings-
val inkluderar, med avseende på avhandlingens ämne, de resultatbegrepp som
upprättaren väljer att redovisa. Valen beror på att upprättandet görs av en
företagsledning (individer) vilka som beslutsfattare väljer utifrån egna behov och
preferenser och är att betrakta som nyttomaximerare. Ett grundläggande
antagande är att agenten (företagsledningen) i förhållandet till ägaren
(principalen), är en rationell aktör som främjar sitt egenintresse (Beattie et al.,
1994, Hendriksen och Van Breda, 2001, Scott, 2006, Watts och Zimmerman,
1978, 1986, 1990).

6.1.1 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR POSITIV REDOVISNINGSTEORI

Resultatutjämningsteori (Income smoothing) kan sägas vara den äldre teoretiska
utgångspunkten för positiv redovisningsteori. Resultatutjämningshypotesen
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framfördes av Gordon (1964). Resultatutjämning uppkommer enligt Gordon
som ett rationellt beteende baserat på att (Beattie et al, 1994, Beidleman, 1973,
Watts och Zimmerman, 1986):

1. företagsledare agerar för att maximera sin nytta
2. fluktuationer i inkomst och oförutsägbarheten i resultat är kausala

bestämmande faktorer för mått på marknadsrisk
3. kvoten av utbetalningar av utdelningar är en kausal bestämmande faktor

för värde på aktier och
4. företagsledares nytta beror av värdet på dess bolags aktie.

En annan bakgrund till positiv redovisningsteori är de studier som följde på Ball
och Brown (1968)121 och Beaver (1968), vilka tog fram empiriska finansiella
metoder inom redovisning, som utgjorde starten på det som kom att kallas infor-
mationsperspektivet (information perspective). Denna syn på redovisning inne-
bär att redovisningsdata (resultat, utdelningar och kassaflöden) används i
modeller för att testa samband mellan dessa redovisningsdata och prissättningen
på bolags aktier. Jämför de studier som redovisas i avsnitt 6.1.5 och 3.4 med
avseende på samband mellan NGM- kontra GAAP-mått och prissättning på
bolags aktier.

Resultatutjämningsteori förutsätter implicit att marknaden är ineffektiv; mark-
naden litar på summerade redovisningsresultat utan hänsyn till de procedurer
som ligger bakom dess generering. Att resultatutjämning förekommer är bevisat i
ett antal studier men det är först senare studier som inriktat sig på anledningarna
bakom (Beattie et al., 1994).

6.1.2 EFFEKTIVA ELLER INEFFEKTIVA MARKNADER

Idén om effektiva marknader innebär att det viktigaste i redovisning är full-
ständiga upplysningar. Marknaden värderar informationsinnehållet, inte den
form informationen uppträder i (Scott 2006, s. 88 ff.). Sålunda är inte formatet
viktigt utan att all den relevanta informationen är tillgänglig. Så länge som alla
GAAP-siffror finns på plats ger inte andra mått eller rapportformat någon effekt
på marknadens effektivitet.

Det är möjligt att de NGM som företagsledningar redovisar ger ytterligare infor-
mation utöver GAAP som skulle kunna påverka användaren i dennas värdering.

121 Ball och Browns studier från 1968 kan sägas vara startpunkten för en viss sorts
empiriska marknadsstudier som pågår än idag. Ball och Brown var de första forskare som
gav övertygande vetenskapliga bevis för att avkastningen på bolags aktier svarar på infor-
mationsinnehållet i finansiella rapporter. Den här formen av studier undersöker hur pris-
sättningen på aktier (aktiemarknaden) påverkas av en händelse: företags kommunikation
av resultat för en period. I förlängningen har deras studier från 1968 samband med ”the
Capital Asset Pricing Model” (CAPM) och användbarhetskriteriet i redovisning (Scott,
2006, ss. 128-132).
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Det kan finnas information i ett NGM som inte finns i ett GAAP-mått och
därför faktiskt förbättrar den information i de finansiella rapporterna som
används för att bedöma ett bolags värde. Enligt Scott (2006, se t.ex., s. 290 eller
s. 94 ff.) och Beaver (1973) är det endast mått som ger ytterligare information
om ett företags framtida kassaflöde, och därigenom den relaterade värderingen
av priset på ett företags aktie, som borde ha en sådan effekt. Allt annat infor-
mationsinnehåll borde inte vara relevant för värdet.

Det kan dock vara så att företagsledningar inte tror att marknaden är effektiv (se
t.ex. Collison et al., 1996, Beattie et al., 1994). Om en sådan föreställning är sann
kan företagsledningar manipulera sin omgivning till att använda deras NGM som
en utgångspunkt för att beräkna det framtida värdet på företaget. I enlighet med
ett sådant resonemang antar företagsledningen att användare inte är kapabla att
använda all den övriga information som lämnas i enlighet med GAAP utan
istället använder NGM för att bilda sig en uppfattning om företagets framtida
kassaflöde. De tror att användare har begränsad förmåga att vara rationella i sina
investeringsbeslut och sålunda inte använder all tillgänglig information. Om
”marknaden” vore rationell och effektiv skulle den inte fästa avseende vid de
NGM som redovisas, möjligen använda dem som ytterligare information. An-
vändarna skulle ”se igenom” upprättarnas NGM och bedöma framtida kassa-
flöden opåverkade av dem (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 353-354).122

Det finns en växande tendens bland forskare att omfatta idén att marknaden
kanske inte är så effektiv som många hittills har trott. Speciellt föreställningen
om den rationella individen som förutsätts i den effektiva marknadsmodellen har
börjat ifrågasättas (Scott, 2006, s. 89 och 158 ff.). Även om marknaden inte är
ineffektiv räcker det egentligen med att företagsledningar tror att det är fallet i
någon utsträckning, t.ex. att de kan påverka enskilda aktörer, och att det finns ut-
rymme för att resultat genom val av redovisningsprinciper eller klassificerings-
alternativ kan variera. Det ger företagsledningar incitament att tillämpa resultat-
utjämning (Beattie et al., 1994).

NGM handlar i denna avhandling om tillämpning av klassificeringsalternativet
och inte om att använda olika principer för mätning/värdering av balans eller
resultatposter. I kommande avsnitt diskuteras olika former av earnings
management där det framgår att den grundläggande definition av fenomenet
som jag ansluter mig till är det som presenteras av Nilsson (2003). Enligt honom
är företags avsiktliga redovisningsval som utförs för att företagsledningen tror
sig vinna någon fördel av valet att betrakta som earnings management. Dessa val
kan ske såväl inom som utom accepterade redovisningsprinciper (Nilsson 2003,
s. 54). I det sammanhanget handlar det om värdering och mätning, t.ex. av

122 Fenomenet att investerare inte kan se igenom de val av redovisningsprinciper som
gjorts benämns ofta för ”functional fixation” eller ”naive investor hypothesis” (Riahi-
Belkaoui, 2000, s. 354).
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periodiseringsposter, av olika transaktioner och inte om klassificeringen av olika
poster i en finansiell rapport. I den här avhandlingen hävdas dock att olika
resultatmått och hur de kommuniceras i en finansiell rapport, hur de utformas
och redovisas för användaren, också kan vara att betrakta som earnings
management eftersom det kan ge samma effekt som principval för mätning. Det
är de principer som upprättare väljer för redovisningen av olika NGM i finan-
siella rapporter och resultatet av de valen som undersöks, se kommande avsnitt
6.2.2. Att användares värdering av ett bolag kan påverkas beroende på hur
resultat redovisas diskuteras i kapitel 8.

6.1.3 INFORMATIONSASYMMETRI OCH INCITAMENT FÖR NGM

Ett motiv för redovisning av NGM är att det ger investerare bättre vägledning
för bolags framtida resultat. Lämpliga NGM ger bättre insyn i företags
operationella grunder än nettoresultat enligt GAAP. NGM bidrar därför till en
bättre möjlighet att bedöma ett bolags värde. Det motivet innebär att använd-
barhetskriteriet i normgivningen är utgångspunkten.

Scott (2006) påpekar att det kanske inte bara är användbarhet som är det viktiga
i finansiell rapportering. Ett lika viktigt motiv kan mätningen av företags-
ledningars prestation vara. Företagsledningar har varierande intresse av rappor-
teringen beroende på hur den prestation som den har ansvar för framkommer
och därigenom direkt eller indirekt påverkar motivationen. Om företags-
ledningens kompensation är baserad på företagets resultat så som det avspeglas i
företagets värdering och värderingen påverkas av det redovisade resultatet,123 är
det rimligt att tänka sig att företagsledningen väljer en redovisningsprincip som
förbättrar resultatet. Det innebär att företagsledningens redovisning av olika
resultatmått är ett försök att förmedla ett bolags resultat på ett konstruerat
fördelaktigt sätt. SEC talesmannen Turner har avseende NGM uttryckt detta
som: ”EBS accounting” vilket ska förstås som att resultatbegreppet inkluderar:
”everything but bad stuff” (Cornell och Landsman, 2003, s. 21).

Scott (2006) kallar ovanstående för det fundamentala problemet inom redo-
visningsteori. Det finns en informationsasymmetri vilken uttrycks som att vissa
intressenter i en affärstransaktion har ett informationsövertag relativt andra
parter. Scott beskriver två huvudsakliga typer av informationsasymmetri inom
redovisning.124 Den första benämns negativt urval (”adverse selection”) vilket
definieras som:

”Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more

123 D.v.s. effekterna på aktiens pris som uppstår från den valda redovisningen av ett
resultatbegrepp.
124 De två typerna av informationsasymmetri är vedertagna inom agentteori (Baiman,
1990).
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parties to a business transaction, or potential transaction, have an
information advantage over other parties” (Scott, 2006, s. 11)

Negativt urval handlar om att ”insiders” i företag, t.ex. företagsledningen, som
har större kunskap om den nuvarande situationen och framtida möjligheter för
företaget, utnyttjar detta informationsövertag på bekostnad av ”outsiders”. Detta
kan ta sig uttryck i att information vinklas och i val av vilken information som
förmedlas till investerare. Personer i en företagsledning kan t.ex. nyttja infor-
mationen för s.k. insider trading. Ett sådant, för användare negativt urval, kan
påverka möjligheten till att fatta goda investeringsbeslut. Dessutom kan oron för
att informationen är snedvriden leda till att investerare drar sig för att investera i
företags aktier. En sådan oro leder då till att marknader inte fungerar så effektivt
som de skulle kunna.

Den andra typen av asymmetri benämner Scott som moralisk risk (”moral
hazard”) vilken han definierar som:

”Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more
parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their
actions in fulfilment of the transaction but other parties cannot” (Scott,
2006, s. 12)

Asymmetrin och dess problem uppstår i detta fall beroende på separationen av
ägande och kontroll vilket är vanligt i stora företag. Det är inte möjligt för aktie-
ägarna och andra intressenter att direkt observera företagsledningens (tjänste-
mäns) insatser för företaget som utförs å deras vägnar. Tjänstemän kan lockas
att minska sina insatser och skylla försämringar i företagets utfall på händelser
utanför deras kontroll.

Företagsledningars principval för resultat har en direkt koppling till möjligt
negativt urval och möjlig moralisk risk. Scott drar följande slutsats utifrån detta
förhållande:

“It turns out that the most useful measure of net income to inform investors,
that is, to control adverse selection, need not be the same as the best measure
to motivate manager performance, that is to control moral hazard.” (Scott,
2006, s. 12)

Innebörden är att det kan finnas behov av olika uppsättningar av mått i en
resultaträkning ifall både företagslednings och investerares behov ska till-
fredställas. Företagsledningar vill producera resultatbegrepp som de ser som de
bästa måtten för att uttrycka sin prestation. Det innebär att resultat som upp-
kommer från händelser som de inte kan kontrollera eller påverka ska elimineras.
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Redovisning och rapportering är en mekanism för att kontrollera det negativa
urvalsproblemet. Redovisningsbegreppet nettoresultat som ett mått på företags-
ledningars prestation, eller förvaltning, underlättar kontrollen av det moraliska
riskproblemet. Det fundamentala problemet handlar om att det inte nödvändigt-
vis är samma nettoresultatsmått som är det mest användbara för att informera
investerare (och för att kontrollera negativt urval) och motivera företags-
ledningars prestation (och för att kontrollera moralisk risk). Investerare
behöver125 information för bedömning av företagets framtida ekonomiska
möjligheter. Informationen behöver vara tillförlitlig och relevant, och tillförlitlig
information är sådan som är precis och fri från vinkling eller annan manipulation
av företagsledningen. Företagsledningens intressen tas bäst tillvara av ett ”hårt”
nettoresultatsmått. Ett mått som är nära korrelerat med den insats som företags-
ledningen gör i driften av företaget (Scott, 2006). Jämför med de resultatkoncept
som presenterats i kapitel 3. Resultat enligt koncepten rörelsen och engångs-
effekter behöver användare för värdering. Ett resultat enligt konceptet kontroll
önskar upprättare redovisa för att bli utvärderade för sin företagsförvaltning.
Förutom problemen med informationsasymmetri kan även NGM påverka s.k.
externaliteter.126 Informationen i ett NGM kan förmedla information både till
nytta och till kostnad för parter utanför bolaget. För kapitalmarknaden kan det
innebära kostnader när ett bolag producerar NGM för att maximera företags-
ledningens eller bolagets nytta men inte för marknadens (samhällets) maximala
nytta (Scott, 2006, s. 398, Quick et al., 2008, s. 10).

6.1.4 KONTRAKTSTEORI OCH KONTRAKTSKOSTNADER

Positiv redovisningsteori förutsätter i motsats till den äldre resultat-
utjämningsteorin att marknaden är effektiv. Tanken är att marknaden ser igenom
observerbar ”smoothing”, som företag åstadkommit t.ex. genom klassificerings-
åtgärder . Det leder därför till att förändringar i priset per aktie inte alltid följer
förändringar i redovisningsmässigt resultat (Watts och Zimmerman, 1978, s. 114,
Beattie et al., 1994, s. 794). Istället är det kontraktsteori (kontrakt mellan
företagsledare och ägare) och de kontraktskostnader som finns i detta
sammanhang som driver ett earnings management-beteende (Scott 2006, s. 240
ff, Beattie et al., s. 794 ff., Watts och Zimmerman, 1990, s. 133 ff.).127

125 Beslutsanvändbarhetskriteriet är den idag rådande grunden i ramverken från IASB och
FASB för vilken information som ska redovisas, se bl.a. Johansson och Östman (1995).
126 ”Extern effekt av en verksamhet är i ekonomiska sammanhang en effekt vid sidan av dem som berör
verksamheten och ligger till grund för beslut om dess inriktning och omfattning. Det föreligger då en
externalitet. En konsekvens av externa effekter i en marknadsekonomi är att de privatekonomiska
intäkterna och kostnaderna inte sammanfaller med de samhällsekonomiska. I den mån de förra styr de
verksamheter varifrån effekterna härrör kan detta ge en resursanvändning som inte är effektiv”
(Engström, 1995).
127 Tidigt inom positiv redovisningsteori användes termen agentkostnad i samband med
de tre huvudhypoteserna (hypotesen om maximering av prestationsersättning, hypotesen
om skuldsättning och hypotesen om politiska kostnader) men i takt med att andra agent-
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Begreppet ”ekonomiska konsekvenser” är viktigt för att förstå företags-
ledningars incitament att använda NGM även när marknaden är effektiv. Scott
definierar konceptet på följande sätt:

“Economic consequences is a concept that asserts that, despite the
implications of efficient securities market theory, accounting policy choice can
affect firm value.” (Scott, 2006, s. 230)

Marknaden anses effektiv och påverkas inte av vilka resultatbegrepp som
företaget redovisar. Det som dock kan påverkas av resultatbegrepp är de
kontrakt som företaget har ingått. Om kontrakten påverkas av olika redovisade
resultat påverkas i sin tur värderingen av bolaget och även företagsledningens
kompensation direkt eller indirekt.

Tre delvis överlappande perspektiv brukar identifieras inom positiv redo-
visningsteori som kan påverka redovisningsval. Dessa är enligt Holthausen
(1990): det opportuna beteendet, effektiva kontrakt och informations-
perspektivet. Två av dessa (opportunt beteende och effektiva kontrakt) baseras
på existensen av kontrakt som är, till stor del, beroende av redovisningsmått. De
kan därför tillsammans kallas för kontraktsperspektivet.

Det opportuna beteendet innehåller tre grundläggande kontraktshypoteser:
hypotesen om maximering av prestationsersättning, hypotesen om skuldsättning
och hypotesen om politiska kostnader. Hypotesen om maximering av
prestationsersättning innebär att företagsledare maximerar sitt eget välstånd (och
inte nödvändigtvis i det sammanhanget företagets), vilket beror av kontantbonus
relaterad till prestation, anställningsrisk beroende på möjligheten att företaget går
i konkurs eller blir uppköpt, och värdet på företagets aktie. Värdet på företags
aktie påverkar företagsledare i den utsträckning som de innehar aktier och
optioner att förvärva bolagets aktier. Det följer av detta att företagsledare har
incitament att företa val som maximerar bolagets direkta kassaflöden och
därigenom företagets värde.

Även om valen inte ger en direkt effekt på kassaflöden finns incitament för
företagsledare att välja mellan olika redovisningsalternativ. Detta beror av att
redovisningsval kan påverka s.k. politiska kostnader128 eller lånevillkor om

kostnader och även andra kostnader från andra kontrakt började uppmärksammas i
samband med val som organisationer gjorde, inklusive val av redovisningsprinciper, och
det dessutom befanns att kontraktssituationer uppstod som skiljde sig från de i det
vanliga agentproblemet (vid t.ex. internprissättning) ändrades begreppet till att benämnas
”kontraktskostnader”.
128 Högre redovisade resultatnivåer, framför allt för stora företag, innebär ökad upp-
märksamhet från media och konsumenter vilket kan leda till ny reglering från politiker
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krediter sägs upp eller lånen måste förhandlas om (Scott, s. 243-244, Beattie et
al., s. 794). En hypotes är därför i detta sammanhang att allt annat lika kommer
företagsledare i bolag med höga politiska kostnader att göra redovisningsval som
minskar deras redovisade vinster och att företag med höga (agent-)kostnader för
sitt kapital och sina lån att göra val som ökar deras nuvarande vinstnivå (Beattie
et al., s. 794).

I det effektiva kontraktsperspektivet kan redovisningsval som minskar agent-
kostnader i kontrakt uppmuntra till earnings management. Kontrakten är
effektiva då de resulterar i att maximera företags värde genom så låga
transaktionskostnader som möjligt. Positiv redovisningsteori förutsätter att
företag organiserar sig så effektivt som möjligt för att maximera sina möjligheter
till överlevnad. Ett företag ingår ett antal olika kontrakt med många olika parter,
t.ex. anställda (inklusive företagsledning), leverantörer och kapitalgivare, och vill i
möjligaste mån hålla nere kostnaderna i dessa transaktioner. Kostnader uppstår
p.g.a. förhandlingar och omförhandlingar, informationsasymmetri, kontrakts-
brott, och även vid konkurs och annan finansiell oro. Kontrakt finns även
mellan bolag och dess finansiärer (ägare och långivare) vilket innebär påverkan
på bolags kapitalkostnader. Kontrakt som har så låga kostnader som är möjligt
brukar benämnas effektiva kontrakt (Scott, s. 240).

Även i det effektiva kontraktsperspektivet är de grundläggande kontrakts-
hypoteserna aktuella. Företaget kan tänkas välja bort redovisningsprinciper som
ger volatila resultat om de påverkar bonusprogram till ledningen. Annars kan
osäkerheten i utfallet för en riskovillig företagsledare (dennes nytta minskar) leda
till högre kontraktskostnader för företaget när företagsledaren vill ha kompen-
sation för den högre risken. Samma resonemang kan gälla för skuldsättnings-
hypotesen, en större volatilitet i de redovisningsmått som påverkar villkoren mot
en långivare ökar risken för att villkoren bryts och ger som effekt en höjd
förväntan för företagets kostnader i en situation med finansiella trångmål (ny
lånefinansiering måste till) (Scott, s. 245).

Ofta är det svårt att skilja det opportunistiska perspektivet från det effektiva
kontraktsperspektivet då de i många fall ger samma förutsägelser (Beattie et al., s.
794, Scott, s. 249). Det opportuna beteendet är det som oftast används för att
förklara de tre hypoteserna (Scott, s. 243). De tre hypoteserna har alla visat viss
empirisk validitet för att förklara företagsledares olika val av redovisnings-
principer (Watts och Zimmerman, 1990, ss. 149-151, Scott, s. 248). För ett
svenskt bidrag avseende prestationsbaserade ersättningar och redovisningsmått

och därför ökade kostnader. Företag av större storlek kan också erhålla högre ställda krav
på t.ex. dess miljömedvetenhet. Om de samtidigt är lönsamma ökar det politiska trycket.
Bolag kan även t.ex. vilja visa att det utsätts för hårt tryck från utländsk konkurrens på sin
hemmamarknad för att få till stånd importrestriktioner. I alla exemplen kan bolag tänkas
använda redovisningsval för att minska vinsterna (Scott, 2006, ss. 243-244).
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hänvisas till Sandell (2006). Företagsledningar kan teoretiskt, enligt Cheng och
Coulombe (1996), välja en för dem optimal nivå av resultathöjande earnings
management åtgärder. Det görs av företagsledare mot bakgrund av vad det
signalerar till användare om ny information i samband med att det funnits
negativa urvalseffekter i information som kommunicerats tidigare.

6.1.5 INFORMATIONSVÄRDET I NGM (INFORMATIONSPERSPEKTIVET)

Enligt Scott (2006, s. 355 ff.) kan s.k. blockerad kommunikation (”blocked
communication”) reducera effektiviteten av ett agentkontrakt. Blockerad kom-
munikation innebär att agenten (t.ex. upprättaren av en finansiell rapport) har
information som kan vara oöverkomligt kostsam att kommunicera till
principalen (användaren). I finansiell rapportering beror detta ofta av att agenten
(företagsledningen) har information som är dyr för investerare att verifiera. T.ex.
kan företaget ha kännedom om förväntad uthållig lönsamhetsnivå men att kom-
municera den och få trovärdighet är svårt eftersom den är dyr att verifiera. Infor-
mation kan i det här fallet förmedlas och blockeringen lösas genom att företags-
ledningen, med hjälp av periodiseringsposter, redovisar ett resultat som är i nivå
med tidigare kommunicerad prognos. Det finns ett informationsvärde i upp-
lysningar för investerare om periodiseringsposter eftersom det ger insikt i in-
siderinformation. Det finns dock ett problem med förfarandet och argumentet i
informationsperspektivet att earnings management avhjälper informations-
asymmetri. Problemet är att det resultat som faktiskt kommuniceras och som
används av investerare för att förutsäga framtida prestation blir försämrat.
Eftersom agentens information inte finns i resultatmåttet blir det mindre till-
förlitligt vilket minskar nyttan för investerare. Ett mindre tillförlitligt netto-
resultat ger därför i förlängningen dyrare kapital och minskade vinster (ibid. s.
356). När nyttan av insiderinformationen är större än kostnaderna av att minska
tillförlitligheten i resultatmåtten blir earnings management till nytta för både
investerare och företagsledning (ibid. ss. 357-359).129

Ett kontrakt mellan agenten och principalen kan också öka i effektivitet om
agenten har en begränsad möjlighet att använda sig av earnings management för
att erhålla sin belöning från principalen. Agenten behöver bära en del av risken i
ett kontrakt annars kan moralisk risk göra att agenten inte presterar fullt ut. I det
fall företagsledaren belönas som en funktion av bolagets resultat och kan kon-
trollera en del av risken i kontraktet genom att periodisera vinster mellan två
perioder kan kontraktet bli mer effektivt jämfört med om en del av risken inte
kan hanteras. Anledningen är att företagsledaren behåller motivation att arbeta.
Det kan t.o.m. tänkas att en effektiv marknad förväntar sig att företagsledare ut-
jämnar resultaten mellan perioder och att prissättningen på aktierna för ett bolag

129 Ett område som ligger utanför avhandlingens avgränsningar är den etiska aspekten av
earnings management. Hur upprättare själva ser på etiskt diskutabla earnings
management-aktiviteter framgår av Merchant och Rockness (1994).
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skulle bli ”fel” om så inte skedde. Undersökningar visar att till den del mönster
av ökade resultat är skapade av earnings management och detta bruk inte över-
driver framtida resultatpotential belönas det av marknaden. Det får dock inte
finnas för stora möjligheter att utöva earnings management med de redo-
visningsprinciper som bolaget tillämpar, d.v.s. att företagsledaren eliminerar all
risk, eftersom kontraktet då förmodligen blir mindre effektivt (ibid. ss. 358-359).

Vad det gäller nyttjandet av NGM har dock kritik framförts. De används ad hoc,
är till egennytta för företagsledningar, missledande för investerare, inte jäm-
förbara mellan företag eller ens för ett företag över tiden eller används t.o.m. av-
siktligt för att frisera nyheter så att investerare bara ska få en rapport med ”allt
utom det dåliga”. Den motsatta åsikten, att NGM har informationsvärde, kan
åskådliggöras genom ett citat från Bhattacharya et al. (2003):

”Managers on the other hand, contend that they report pro forma earnings to
provide a clearer picture of ’core earnings’ that they believe will continue in
future periods.130 Supporters of this view argue that removing transitory and
non-cash components (such as unusual items, one-time charges, and gains)
from earnings reduces noise in the earnings measure.131Surprisingly, even the
former SEC chairman, Harvey Pitt, has suggested that the impetus behind
pro forma disclosure is often ‘a legitimate desire by companies to demystify
mandated financial statement disclosures’. He goes on to say that ‘investors
anxious for current simplified and comprehensible financial reporting are
today more likely to rely on a company’s ‘pro forma’ disclosures than the
same company’s meticulously prepared, mandated GAAP financial
disclosures. 132” Bhattacharya et al. (2003, ss. 286-287)

6.2 EARNINGS MANAGEMENT

6.2.1 EARNINGS MANAGEMENT AV REDOVISAT NETTORESULTAT

Genomgången av positiv redovisningsteori och dess utgångspunkter visar att det
finns två huvudsakliga incitament för företagsledningar att tillämpa earnings
management. Det första utgår från att marknader är effektiva och konceptet
ekonomiska konsekvenser. Incitamentet att välja mellan olika redovisnings-
principer beror på den påverkan redovisningsmått har på utfall av företags
kontrakt, men inte på det direkta kassaflödet för företaget eftersom det är
opåverkat av redovisningsval. Earnings management används i det här fallet för

130 Bhattacharya et al. refererar här till: Weil, J (2001) Companies pollute earnings reports
leaving p/e ratios hard to calculate. The Wall Street Journal, 21:a augusti 2001.
131 Bhattacharya et al. refererar här till: Bray, C (2001) SEC looking at pro forma earnings
with ’purpose in mind’. Dow Jones Newswires, 8:e november, 2001.
132 Bhattacharya et al. refererar här till: Pitt, H. L. (2001) Remarks before the AICPA
governing council. Miami Beach, Florida, 22:a oktober, 2001.
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att skydda företaget från de konsekvenser som oförutsedda händelser kan leda
till när kontrakt är rigida och inte är kompletta. När det redovisade resultatet är
påverkat av earnings management p.g.a. kontrakt kan det dock reducera
investerares möjlighet att tolka vad bolagets redovisade resultat betyder. Det
uppstår speciellt om en justering är ”gömt” i det för värdering av bolag centrala
kärnresultatet (”core earnings”)133 och justeringen inte på annat sätt erhållit full-
ständig upplysning i den finansiella rapporten (Scott, s. 344). Det andra
incitamentet utgår från att företagsledningar inte accepterar att marknaden är
effektiv. De tillämpar ett opportunt synsätt i användningen av redovisnings-
principer eftersom de antar att de kan påverka hur företaget värderas och
därigenom indirekt sin egen belöning.

Företags avsiktliga redovisningsval som utförs för att företagsledningen tror sig
vinna någon fördel av valet är att betrakta som earnings management. Dessa val
kan ske såväl inom som utom accepterade redovisningsprinciper (Nilsson 2003,
s. 54). I vad som här kallas earnings management av redovisat nettoresultat
handlar det om principval för värdering och när redovisning ska ske
(”measurement” respektive ”recognition”). Företagsledningar kan inom ramen
för GAAP bedöma t.ex. periodiseringsposters storlek och därigenom påverka
periodens resultat (Scott, 2006). En mängd studier har påvisat förekomsten av
earnings management av redovisat nettoresultat (Healy och Wahlen, 1999). Det
finns fyra former av earnings management för att påverka ett redovisat netto-
resultat (Scott, 2006, ss. 345-346):

1. Resultatutjämning (income smoothing), innebär att bolaget försöker
redovisa ett jämnt resultat över flera perioder.

2. ”Stålbad” är vanligt vid byte av ledning eller omstruktureringar i företag.
Ledningen passar på att skriva bort tillgångar, göra stora avsättningar för
omstruktureringar och generellt rensa upp bland balansräkningens till-
gångar och göra avsättningar för förväntade utgifter när de ändå måste
rapportera ett dåligt resultat. Den här formen av earnings management
brukar också innebära att stora avsättningar görs vilka i senare perioder
vänds och då genererar intäkter.

3. Resultatminimering, bolaget försöker genom aggressiva avskrivningar,
underlåtenhet att aktivera utgifter på tillgångssidan (t.ex. utvecklings-
projekt), och genom kostnadsföring av explorativ verksamhet att minska
sina vinster. Formen används när företaget rapporterar vinster och
generellt sett gör vinst. Styrningen är inte lika aggressiv mot att ta fram
kostnader och minska intäkter som vid stålbad.

4. Resultatmaximering, bolaget tillämpar det omvända jämfört med 3. Det
görs för att försöka maximera bonus till företagsledningen men utan att

133 Core earnings motsvarar ett resultat i kvarvarande verksamhet utan engångseffekter
och onormala händelser (Scott, 2006, s. 141). Det motsvarar resultatkoncepten Recurring
och Operating i kapitel 3.
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för den skull gå över taket, det kan också tillämpas när företag är nära
att bryta mot lånevillkor.

6.2.2 EARNINGS MANAGEMENT OCH REDOVISNINGENS UTFORMNING

En alternativ form av earnings management är när upprättaren väljer en princip
för utformningen av redovisningen. Earnings management genom vald ut-
formning av resultat kan ge liknande effekter hos användaren och ha samma
motiv hos upprättaren som när earnings management av redovisat nettoresultat
tillämpas (Francis, 2001).

Det finns, enligt Bradshaw och Sloan (2002), tre sätt att utforma redovisningen
på för att uppnå earnings management. Det första innebär att företagsledningen
försöker påverka det jämförelsetal som investerare använder när de jämför det
rapporterade resultatet mot tidigare resultat eller andra bolag. Detta sker genom
att strategiskt påminna om övergående och tillfälliga effekter som påverkat
resultatbegreppen antingen positivt eller negativt.

Det andra utformningsalternativet handlar om ett s.k. pro forma-mått.134 Målet
är att redovisa nettovinstsiffran som om vissa händelser, vilka lett till onormala
poster i resultaträkningen, inte hade inträffat. Detta innebär att den vanliga
nettovinsten, beräknad enligt en accepterad GAAP på den marknad där bolaget
presenterar sin rapport, är justerad för poster som av företagsledningen betraktas
som onormala i något avseende. Vanliga exempel är omstruktureringskostnader,
nedskrivningar, forsknings- och utvecklingskostnader, fusionskostnader, kost-
nader för optionsprogram, goodwillavskrivningar etc. (Andersson och Hellman,
2007, ss. 295-296). Ett pro forma-mått är generellt sett högre än ett resultat som
redovisas i enlighet med GAAP. Ett pro forma-mått redovisas helt utanför den
ordinarie resultaträkningen. En pro forma-resultaträkning är uppställd så att den
onormala posten inte slår igenom i resultaträkningsuppställningen och förändrar
därför resultatet på sista raden, nettoresultatet, och även resultatet per aktie. På
så sätt skiljer sig en pro forma-redovisning från när ett bolag redovisar resultat-
mått som t.ex. EBIT eller väljer att poängtera en speciell engångspost. En sådan
utformning av redovisningen slår inte igenom på den sista raden för periodens
totala resultat i resultaträkningen (Andersson och Hellman, 2007, s. 279).

Det tredje och sista alternativet av earnings management genom utformning är
resultatutjämning. Vid tillämpning av resultatutjämning nyttjar upprättaren extra-
ordinära poster o. dyl. för att reducera variationen över tiden i redovisningen av
ett rörelseresultatmått (Bradshaw och Sloan, 2002). Här förekommer resultat-

134 Bradshaw och Soliman (2007) påpekar att det finns ett antal synonyma begrepp på
engelska för företeelsen: ”Street eamings, pro forma, non-GAAP, incomplete-GAAP
eamings". I Bradshaw och Sloan (2002) används uttrycket ”street earnings”. I det här
avsnittet och framåt i avhandlingen används genomgående pro forma.
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begrepp som: rörelseresultat före och efter omstrukturering, justerat rörelseresultat och
underliggande rörelseresultat.

6.2.3 EXEMPEL PÅ EARNINGS MANAGEMENT GENOM UTFORMNING

Ett enkelt exempel i figur 6.1 illustrerar skillnaden mellan olika former av
earnings management genom utformning och en redovisning som enbart följer
uppställningsformer och begrepp i GAAP. Bolaget har i det här fiktiva fallet en,
som dess ledning bedömer, engångskostnad i form av en omstrukturering av en
del av företaget. Företagsledningen har bedömt avsättningen för om-
struktureringskostnader och den uppgår i exemplet till 200 vilket är en väsentlig
post med hänsyn tagen till att omsättningen i exemplet för bolaget är 900.
Bolagets kostnader per funktion är, utan den tillkommande omstrukturerings-
kostnaden: Kostnad för sålda varor 300, försäljningsomkostnader 200 och
administrativa kostnader om 150. Redovisning sker sedan tidigare enligt det
funktionsindelade resultaträkningsformatet. Omstruktureringskostnaderna ska
därför enligt GAAP fördelas på de funktioner de är hänförliga till. I detta fall
består avsättningen och den relaterade kostnaden av avgångsvederlag till ett antal
anställda. Dessa fördelar sig jämnt över bolagets tre funktioner.

Uppställning 1 visar en utformning där ett rörelseresultat före och efter
omstruktureringskostnader förekommer, detta är ett exempel på resultatutjämning.
NGM har i uppställning 1 lagts till i rapporteringen genom att rörelseresultats-
begreppets namn och innehåll förändrats. Rörelseresultatet redovisas först utan
omstruktureringskostnader för att därefter i en annan utformning även inkludera
omstruktureringskostnader. Resultatbegreppets namn kommunicerar till an-
vändaren att det ingår något ovanligt i resultatet som inte brukar förekomma.
Bolaget kan även benämna sitt NGM t.ex. justerat rörelseresultat och redovisa det i
varje rapportperiod. I resultatbegreppet inkluderas eller exkluderas poster utifrån
bolagets önskemål om att redovisa en jämn resultatutveckling. I utformningen av
resultatet för bolaget diskuteras och jämförs det justerade rörelseresultatet från en
period till en annan. Notera även att i uppställning 1 blir bruttovinsten högre
jämfört med i uppställning 3 som är upprättad i enlighet med GAAP.
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Uppställning 1 Uppställning 2 Uppställning 3
"Resultat-

utjämning" "pro forma"

God

redovisningssed

Omsättning 900 900 900
Kostnad sålda varor -300 -300 -367
Bruttoresultat 600 600 533

Försäljningskostnader -200 -200 -267
administrationskostnader -150 -150 -217

övriga intäkter 10 10 10
övriga kostnader -5 -5 -5
Rörelseresultat (före omstrukturering) 255

omstruktureringskostnader -200
Rörelseresultat (efter omstrukturering) 55 255 55

finansiella intäkter 15 15 15
finansiella kostnader -5 -5 -5
Resultat före skatt 65 265 65

skatt -18 -18 -18
Årets resultat 47 247 47

Kommentar till företagets presentationssätt Omstruktureringen
visas upp som en

jämförelsestörande
post, och företaget
visar upp ett

rörelseresultat före
och efter denna

post.

Omstrukturerings-
kostnaden är helt

exkluderad, den
anses inte vara ett
rättvist uttryck för

ett normalt år.

Omstruktureringens
kostnad är fördelad

på funktionerna, det
ger ett lägre
Bruttoresultat och

Rörelseresultat i
jämförelse med

uppställning 1 och 2.

Bruttoresultatet kan här presenteras som: 600 600 533

Rörelseresultatet kan här presenteras som: 255 255 55

Nettoresultatet presenteras som: 47 247 47

Figur 6.1 Olika slag av resultatrapportering vid förekomst av en
omstruktureringskostnad

Uppställning 2 ger exempel på flera pro forma-mått där kostnaden för om-
struktureringen är helt exkluderad ur rapporteringen. Formatet skulle också
kunna kallas för en pro forma-rapportering, som om kostnaden inte hade före-
kommit.

Den sista uppställningen, kallad 3, visar hur rapporteringen enligt GAAP ut-
formas. I en uppställning enligt GAAP skapas inga nya resultatbegrepp, ett
rörelseresultat redovisas utan något tillägg. Kostnaden på 200 är fördelad på
funktionerna, omstruktureringens effekt förklaras i stället i not. Notera att årets
resultat i uppställning 1 och 3 är detsamma på sista raden men inte högre upp i
resultaträkningen. Det är bara i fallet pro forma (uppställning 2) som kostnaden
helt exkluderats.

Uppställning 1 och 2 visar en tillämpning av earnings management genom ut-
formning med hjälp av teknikerna resultatutjämning och pro forma. För att
tillämpa den första tekniken inom earnings management genom utformning,
strategisk påminnelse, behöver företaget bestämma en strategi för vilket mått de
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önskar påminna läsaren om i nästa resultatrapport. Den formen av earnings
management exemplifieras i kapitel 8 (se avsnitt 8.1.3). Uppställning 1 är även ett
exempel på hur NGM som används av ett företag kan stämmas av mot GAAP
(jämför avsnitt 5.4 och CESR rekommendation som föreskriver avstämning av
NGM).

Vilken är möjligheten till påverkan om earnings management av redovisat netto-
resultat tillämpas? I exemplet skulle företagsledningen kunna påverka storleken
på avsättningen i balansräkningen, och den motsvarande kostnaden i resultat-
räkningen, och därigenom påverka resultatet. Företagsledningen bedömer värdet
på det framtida åtagandet av att ersätta de anställda med avgångsvederlag.
Bolagets värdering kan variera beroende på det antal personer som man beräknar
ska omfattas av omstruktureringen och vad en framförhandlad engångs-
ersättning kommer att uppgå till. Andra kostnader relaterade till om-
struktureringar är även de i många fall föremål för flera överväganden, det är
ofta osäkra värden som ska beräknas. En företagsledning som önskar ett visst
resultat, t.ex. om bolaget är något under finansanalytikers prognoser för
periodens resultat, kan genom att ändra på några parametrar i sin beräkning av
en avsättning minska postens storlek så att prognosresultatet nås.

De NGM som redovisas i texter och tabeller utanför resultaträkningen i en
finansiell rapport utgörs av två av de tre slagen av earnings management genom
utformning: resultatutjämning och pro forma. NGM kan också vara en
kombination av dessa två. Den tredje formen, strategisk påminnelse, innebär inte
att det nödvändigtvis redovisas ett eller flera NGM, det kan vara enskilda poster
som användaren påminns om. Strategisk påminnelse är dock ofta det slag av
earnings management genom utformning som t.ex. används när ett NGM redo-
visas framträdande jämfört med ett resultatbegrepp enligt GAAP (se avsnitt
5.4.1 och diskussionen om framträdande redovisning).

6.3 SLUTSATSER FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

6.3.1 EARNINGS MANAGEMENT SOM MOTIV TILL NGM

Resultatbegrepp ska enligt användbarhetskriteriet (se kapitel 4) tillfredställa
användare genom att ge ett tillförlitligt och relevant beslutsunderlag så att an-
vändaren t.ex. ska kunna ta ett beslut om att eventuellt investera i ett bolag. En
möjlig uppfattning hos upprättare är att analytiker efterfrågar NGM och att
bolagen därför försöker tillfredställa ett externt informationsbehov som inte till-
godoses av de traditionella redovisningsmåtten. Ett NGM som framförs som
användbart för användare kan dock vara påverkat av andra incitament enligt
resonemang i kapitlet (kontraktshypoteser, informationsperspektiv och företags-
ledningars tro att marknaden är ineffektiv). En del incitament kan göra att
företagsledningarna tillämpar s.k. negativt urval för att nå andra mål. NGM
behöver vara fria från företagsledningars negativa urval, annars ger det inte bästa
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möjliga underlag för att uppskatta företags framtida värde.

Förutom att vara användbart för en användare, opåverkat av negativt urval,
behöver resultatbegreppet vara relevant för att utvärdera företagsledningens
prestation, annars finns det risk för att företagsledningen underpresterar i sin
förvaltning av bolaget (moralisk risk). Det sistnämnda kan beskrivas som att
företagsledningen har önskemål om att det resultat de själva mest direkt kan
påverka också ska vara det som diskussionen fokuserar på. Att redovisa ett mått
som är relevant för att utvärdera företagsledningen kan kopplas till det som
Barker beskriver som resultatkonceptet kontroll (se avsnitt 3.1). Ett
resultatbegrepp som företagsledningen redovisar för att möjliggöra en korrekt
utvärdering av deras prestation kan också vara föremål för negativt urval när det
p.g.a. att det redovisas kan användas som ingångsvärden i andra kontrakt.

Intervjustudien ska ge svar på om asymmetriproblemen beaktas av upprättarna
när de utformar finansiella rapporter, d.v.s. när företagsledningarnas åsikter om
vad som är bra resultatbegrepp för att utvärdera deras prestation kombineras
med användbara resultatbegrepp för användarna. Specifikt eftersöks dels om
asymmetriproblemet gör att earnings management genom utformning och
redovisning av NGM tillämpas och vad som är motivet till det. Går det att sluta
sig till om upprättare förefaller beakta kontraktshypoteser och minimerandet av
agentkostnader (låga transaktionskostnader) enligt positiv redovisningsteori, eller
om företagsledningarna tror på ineffektiva marknader? Presentationen av
analysen av intervjuerna mot bakgrund av ovanstående sker i intervjukapitlet för-
delat på olika underrubriker i avsnittet 11.2.

Med earnings management kan en företagsledning påverka sitt resultat. Ett sätt
att tillämpa earnings management är genom redovisningen av NGM. Eftersom
den teori som refererats i kapitlet anger att incitament finns för att redovisa
NGM undersöks de finansiella rapporterna för förekomsten av earnings
management genom utformning. Presentation av resultaten finns i avsnitten 9.3
och 10.5.

De tekniker som beskrivs i kapitlet för earnings management genom utformning
(se avsnitt 6.2.2) behöver inte nödvändigtvis vara bevis på att earnings
management praktiseras av en företagsledning. För att earnings management ska
förekomma måste företagsledningen ha gjort det principiella valet för att de tror
sig vinna någon fördel av det. Upprättarna kan tillämpa teknikerna p.g.a. något
annat motiv, t.ex. användbarhet. De olika NGM som redovisas av bolagen i
studien, som sammanställs i kapitel 9 och 10, kan dock jämföras med intervju-
respondenternas utsagor i kapitel 11 för att se om förklaringarna till redo-
visningen av NGM överensstämmer med hur NGM faktiskt redovisas i de
finansiella rapporterna. En sådan teknik tillämpas enligt avhandlingens
forskningsdesign (se kapitel 1, figur 1.3). Intervjuresultaten jämförs i slutsats-
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kapitlet 12 mot resultaten från dokumentstudien, se avsnitt 12.3.

6.3.2 BESKRIVNING AV UPPRÄTTARNAS REDOVISNING AV NGM

Som framkommer i kapitel 8 kan redovisning och utformning av NGM påverka
användarna även om det inte funnits ett sådant syfte från upprättaren. Det är
också en anledning till att resultat från kartläggningen av NGM, där de olika
teknikerna inom earnings management genom utformning tillämpats, presen-
teras i kapitel 9 och 10. Kartläggningen besvarar därmed forskningsfråga 1, hur
börsbolagen redovisar NGM, och används dessutom för att besvara forsknings-
fråga 2, varför börsbolagen redovisar NGM.
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7 TIDIGARE STUDIER OM UPPRÄTTARES
SYFTEN

Syftet med detta kapitel är att redogöra för tidigare studier om varför företag
väljer att redovisa resultat med hjälp av andra begrepp och uppställningar än de
som GAAP definierar. I kapitlet redogörs för olika studier och rapporter. Flera
av studierna har samband med den litteratur som beskrevs i föregående kapitel 6,
positiv redovisningsteori och earnings management, respektive normgivningen
vilken beskrevs i kapitel 4 och 5. Andra studier behandlar andra faktorer som
kan påverka upprättare när de upprättar finansiella rapporter. De faktorerna kan
också vara bakgrunden till möjliga förklaringar för upprättares val att redovisa
NGM. Kapitlet avslutas därför med slutsatsen att tre möjliga förklaringar, norm-
givning, earnings management och andra motiv, blir intressanta att undersöka i
intervjuer och finansiella rapporter.

7.1 INFORMATIONSVÄRDET I NGM

Studier genomförda avseende informationsvärdet i NGM har i flera fall visat att
NGM ger högre statistisk signifikans för att förklara värdet på bolag eller
variationer i avkastning än GAAP. Informationsvärdet av innehållet i ett resultat-
mått är ett sätt att utrycka hur väl börskursen på bolagets aktier går att förklara
med resultatmåttet. Många studier undersöker samband mellan effekter på en
börskurs och oväntade resultat (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 352-354).

Brown och Sivakumar (2003) har i en studie visat att ett rörelseresultatsmått i
form av ett NGM som företagsledningen rapporterar har högre informations-
värde än ett rörelseresultat i enlighet med GAAP. Det beror av att intäkter och
kostnader som kan vara relevanta för att prognostisera framtida resultat och
värde på ett bolag i en del fall redovisas under rörelseresultatet när det upprättas
enligt GAAP.

Bhattacharya et al. (2003) har analyserat 1 149 pressreleaser från tre år (1998-
2000) som innehåller NGM.135 De har bl.a. funnit att NGM är signifikant mer
förklarande för avkastning jämfört med ett rörelseresultat enligt GAAP. Artikeln
har även ett deskriptivt kartläggande inslag där det framkommer att nyttjandet av
NGM är störst inom tjänste- och högteknologibranscher. Vidare visar deras
analys av pressreleaserna från bolagen att ca 80 % av de bolag som redovisar ett
NGM motsvarar eller överträffar analytikers prognoser medan endast ca 39 %
av samma bolag gör det om ett rörelseresultat baserat på GAAP används. En
jämförelse av bolagen i studien visar också att ca 66 % rapporterar en vinst när
NGM används kontra 52 % när GAAP används. På grund av dessa skillnader

135 NGM är i detta avseende synonymt med ”street earnings” och ”pro forma earnings”
så som Bradshaw och Sloan (2002) använder begreppen.
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undersöktes hur investerare och analytiker värderade NGM-rapporterna. Slut-
satsen är att investerare inte bortser från NGM som visar vinst när GAAP-
måttet samtidigt visar förlust. Dock verkar det som att investerare generellt ger
mindre vikt åt rapporter som motsvarar analytikers prognoser när GAAP-måttet
inte möter prognosmålet. Analytiker å andra sidan förefaller skeptiska till NGM-
kungörelser där nyttjandet av ett NGM förvandlar en förlust enligt GAAP till en
vinst. Författarna anser att deras statistiska analyser av materialet ger underlag
för slutsatsen att: ”market participants believe pro forma earnings are more representative of
’core earnings’ than GAAP operating income.” (Bhattacharya et al., 2003, s. 286)

Lougee och Marquardt (2004) har genomfört en undersökning av 249 press-
releaser med noterade bolags kvartalsresultat på den amerikanska marknaden.
Studien är utförd mellan 1997 och 1999 och baseras på regressionsanalys. Slut-
satsen är att beroende på informationsvärdet i GAAP-resultatet är viljan att även
upplysa om ett NGM större eller mindre. De bolag i studien av Lougee och
Marquardt som redovisade NGM hade i genomsnitt ett lägre informationsvärde
på sitt GAAP-rapporterade resultat. Generellt visade studien att NGM har ett
större informationsvärde när resultatmått enligt GAAP är lägre än NGM eller
när resultatöverraskningar enligt GAAP är positiva. Det borde betyda att in-
vesterare betraktar NGM som användbara i sådana sammanhang. Samtidigt visar
studien att det inte finns något bättre informationsinnehåll i NGM när GAAP-
resultatmått har högt informationsinnehåll eller när ett överraskande resultat ut-
tryckt i GAAP är negativt (investerare ignorerar NGM i detta fall).

Tidigare forskning som studerat informationsvärdet i NGM jämfört med GAAP
-resultatmått har dock också i en del fall visat andra resultat. Det finns t.ex.
studier som visar att poster som exkluderas ur ett NGM kan ha informations-
värde för användaren (Doyle et al., 2003).

7.2 FÖRETAGSLEDARES RAPPORTERINGSSTRATEGIER

Trenden med pro forma-rapportering136 började i USA i mitten på 1990-talet
och har spridits till ett antal stora europeiska bolag. Förespråkarna har som
argument att pro forma-resultat är nödvändiga för att bolagen ska kunna kom-
municera sina ”kärnvinster”. Dock är det så att pro forma-justeringarna generellt
sett leder till förbättrade resultat. Kritiker av denna redovisning påstår att den
enbart är ett sätt för bolag att öka sin vinst så att bolaget ser bättre ut inför
analytiker och investerare. Karakteristika hos den här formen av redovisning i
bolags kvartalsrapporter är att den förekommer den GAAP-mässiga resultat-

136 Benämns även gaturesultat. Som framgått av avsnitt 6.2.2 innebär pro forma att ett
eller flera NGM direkt eller indirekt redovisas.
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räkningen och att texter i rapporten framhäver pro forma-siffrorna137

(Andersson och Hellman, 2007, s. 279).

Undersökningar gjorda i USA visar att pro forma-rapportering ökat dramatiskt
mellan åren 1998 och 2000 samt att nyttjandet av pro forma-redovisning är
mycket ojämnt. Få bolag har återkommande pro forma-redovisning utan snarare
finns en sådan rapport ett kvartal för att i ett senare inte vara med. Generellt sett
är också pro forma-resultat högre än GAAP-mässiga resultat och framför allt
högre i rapporter för det fjärde kvartalet (Andersson och Hellman, 2007, ss. 278-
281).

Bradshaw och Sloan (2002) visar i sin forskning att det ökade fokus som NGM
erhållit drivs av företagsledares rapporteringsstrategier. Alternativet enligt dem är
att analytiker eller analytikers prognosinstitut138 självpåtaget exkluderar vissa
kostnader från redovisade resultat. Bradshaw och Sloan har undersökt upp-
lysningar i ett antal bolags resultatreleaser. Analysen är utförd på pressmed-
delanden där NGM har överskridit resultat definierat enligt GAAP. Frågan som
ställdes var om företagsledningarna betonade det alternativa resultatbegreppet
jämfört med det enligt GAAP korrekta resultatet. Svaret skulle bli positivt om
testet fann en ökning i frekvensen av företagsledningars diskussion om NGM
och en relativ förskjutning av diskussionen om GAAP-resultat i pressmed-
delandet över en tidsperiod. Analys över en tidsperiod var givet som metod
eftersom olika NGM som mått blivit allt mer frekvent de senaste åren.139

Testet nyttjade data från 1986 och 1987 samt 1998 och 1999. Totalt undersöktes
400 pressreleaser (50 st. från respektive kvartal). Slutsatsen är att NGM tagit
över som det resultatbegrepp som diskuteras först när både NGM och GAAP-
mått är med i rapporten. I den första perioden diskuterades resultat enligt GAAP
före NGM i 63 % av fallen, i den senare perioden råder det omvända för-
hållandet, NGM diskuteras först i 60 % av fallen. Vidare visar studien att det var
mycket vanligare i rapporterna från de två första åren att enbart diskutera
resultat enligt GAAP, 83 % jämfört med 28 % för den senare, och att det är en
stor ökning i omfattningen av att redovisa båda måtten (18 % i den tidiga
perioden kontra 70 % av fallen i den senare). Intressant är dock de båda
forskarnas avslutande kommentarer till resultatet:

137 Jämför med SEC-regler och CESR:s rekommendation om s.k. framträdande redo-
visning av NGM i avsnitt 5.4, och även Stockholmsbörsens regler om redovisning i
punkter i kvartalsrapporter i avsnitt 5.1.5.
138 Ett svenskt exempel i detta sammanhang skulle vara de analyser som ”SIX market
estimate” är baserat på.
139 Eftersom studien är gjord på tidsperioder t.o.m. 1999 så har inte nyligen införda regler
från den amerikanska tillsynsmyndigheten haft någon påverkan. Jämför med studien ut-
förd av Entwistle et al. som visar en tydlig effekt av att pro forma earnings har blivit före-
mål för reglering i USA. Se avsnitt 5.4.1.
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”Overall, the evidence indicates that in recent periods, managers emphasize
Street earnings earlier than GAAP earnings within press releases. Although
our tests cannot conclusively rule out the possibility that managers are
responding to pressures from analysts to partition earnings into permanent
and transitory components, we believe that the evidence we present combined
with our readings of earnings announcements and statements in the financial
press indicate that managers are proactive in the promotion of Street
earnings.” (Bradshaw och Sloan, 2002, s. 64)

Det kan vara analytiker som önskat den utformning av rapporterna som upp-
rättarna valt i rapporterna. Förändringen över tiden kan bero på omvärldens
ändrade förväntningar på bolagens rapporter. Slutsatsen hos forskarna är dock
att det är upprättarna som är drivande i att redovisa NGM framträdande.

7.3 UPPLYSNINGSVILJA OCH BOLAGETS RESULTAT

Walker och Louvari (2003) har studerat måttet resultat per aktie för 237, slump-
vis utvalda, noterade brittiska bolag. Utgångspunkten är den brittiska standarden
FRS 3 ”Reporting financial performance”. Standarden anger att ett obligatoriskt
resultat per aktie-mått, vilket definieras i standarden, ska redovisas. Dessutom
tillåts bolag redovisa sitt eget resultat per aktie-mått. Kravet är då att bolagets
egna mått är konsekvent använt över tiden, att det stäms av mot det obliga-
toriska som standarden anger, och att det inte har en mer framträdande plats än
det av standarden fastslagna. I studien framkom tre primärt drivande krafter för
att redovisa ett NGM: företagsledningens generella attityd till upplysningar,
ledningens åsikt om riktigheten i ett redovisningsmässigt resultat som mått på ett
bolags prestation, och ledningens motiv till att redovisa ett fördelaktigt
resultatutfall.

Upplysningarnas omfattning har i tidigare studier ansetts korrelerade med en
generell benägenhet hos företagen att lämna information (Gibbins et al., 1990).
Storlek på företaget (Buzby, 1975) och antalet analytiker som följer det
(Bhushan, 1989, Lang och Lundholm, 1996) är faktorer som positivt korrelerar
med mängden upplysningar. En annan påverkande faktor är risk. Den generella
uppfattningen är att upplysningar får större vikt när risken är högre. Ett
argument för det är att beslutsfattare kräver mer information när risken är högre
varför fler upplysningar lämnas. Mot detta argument står enligt Walker och
Louvari de bolag som tillhör högriskbranscher, t.ex. bioteknik och e-handel. I
dessa branscher finns inte något intresse av att fokusera på resultat per aktie-
mått som till stora delar saknar värderelevans. Det är troligt att sådana företag
vill att intresset fokuseras på något helt annat än konventionella resultatbegrepp.
Här är förmodligen det bästa om det bara finns ett mått som regelsystemet
kräver, vilket vedertaget är accepterat som irrelevant för bolagens värde. På så
sätt kan bolagen förmå investerare att fokusera på andra indikatorer för värde på
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lång sikt. Lev och Zarowin (1999) påvisar att bolag med stor andel immateriella
tillgångar inte har intresse av konventionella resultatmått utan hellre vill värderas
på andra premisser.

Den tredje faktorn som testats i studier avser en företagslednings oppor-
tunistiska beteende att välja en viss resultatredovisning som gagnar deras eget
intresse (d.v.s. i enlighet med vad positiv redovisningsteori förespråkar). Det kan
t.ex. gälla att ledningspersoners bonusprogram baseras på ett NGM som de
själva kan påverka men det kan också bero på att en generell högre värdering av
bolaget de arbetar för påverkar deras generella välbefinnande. Om ett NGM ger
en högre värdering av bolaget än det resultatmått som definieras av GAAP, finns
det därför skäl att tro att ledningspersoner väljer att redovisa NGM. Forskning
visar även att redovisningen av resultat per aktie-mått uppvisar märkliga
företeelser när det är ett tal runt noll. Det finns en hel del företag som uppvisar
resultat per aktie på lite mer än noll men väldigt få företag som visar ett mått på
precis under noll (Burgstahler och Dichev, 1997). Det förefaller också finnas en
hel del bevis på förekomsten av det som kallas stålbad, se avsnitt 6.2.1 (Healy,
1985, Murphy och Zimmerman, 1993, PricewaterhouseCoopers, 2001).

Walker och Louvari visar att det är vanligare med ett tillkommande mått per
aktie för bolag när fler analytiker följer det, med längre årsredovisningar och som
är större än genomsnittet. Den kanske statistiskt mest signifikanta slutsatsen var
att frivilligt lämnande av ett extra mått korrelerar positivt med den generella
nivån på upplysningar som företaget har. En hypotes i studien var att företag
med stor andel immateriella tillgångar skulle vara mindre benägna att använda ett
extra mått då de torde vara intresserade av att dra uppmärksamheten bort från
resultatmått så mycket som möjligt eftersom de ofta är utvecklingsbolag utan
uppnådd lönsamhet. Resultaten av forskningen visade dock att så inte var fallet.
Avseende bolags resultat och den effekt det kan ha på viljan att redovisa ett extra
mått gav studien underlag för slutsatsen att om ett NGM överstiger GAAP är
det vanligare att det ingår i rapporten. En större skillnad mellan NGM och
GAAP leder till en högre förekomst av NGM. Det är tydligt från studien att
beslut om att använda NGM inte är slumpmässiga utan väl övervägda. Det är
också tydligt att det är mer sannolikt att bolag redovisar NGM som ökar rap-
porterat resultat än att de redovisar resultat som minskar en rapporterad förlust.
Det är också så att företag gärna rapporterar ett NGM som visar vinst per aktie
när GAAP-måttet per aktie visar förlust. Däremot förefaller företag vara mot-
villiga till att redovisa ett alternativt resultat per aktie-mått som är sämre än det
obligatoriska.

7.4 FÖRETAGSLEDNINGAR OCH FINANSIELLA UPPLYSNINGAR

Inom den litteratur som diskuterar finansiella upplysningar finns forskning som
går under samlingsnamnet intrycksstyrning (”impression management”). Här
studeras företagsledningars försök till att påverka intrycket av en finansiell



129

rapport. Upplysningar i en finansiell rapport kan t.ex. väljas ut av företags-
ledningen med avsikten att förvanska läsarens uppfattning om företagets
prestation. En stor del av denna litteratur undersöker hur information om
företaget förmedlas i grafer. Ett flertal studier har visat att grafer i finansiell
rapportering ger en fördelaktig bild av företagets prestation. Det är dock inte
säkerställt om motivet till utformningen är opportunism eller beror av något
annat motiv, t.ex. att företagsledningen vill visa den underliggande ekonomiska
prestationen hos företaget (Godfrey et al., 2003).

Gibbins et al. (1990) har i en begränsad studie kommit fram till att av de
finansiella upplysningar som bolag lämnar (frivilligt och p.g.a. normer, civil-
rättsliga kontrakt eller lagstiftning) tenderar olika resultatbegrepp att dominera.
Det som påverkar hur bolag väljer att lämna olika upplysningar (varav NGM är
en komponent) är bl.a. om bolag till övervägande del har som utgångspunkt de
regler och normer som gäller för deras situation eller om de mer opportunistiskt
väljer upplysningar med hänsyn till situationen och möjligheten att nå speciella
egna mål. Gibbins et al. visar också att upplysningarna till stor del är
händelsestyrda. Bolags upplysningar påverkas även av historisk tradition,
lärdomar från tidigare fall (belöningar och straff som företagsledning drabbas av
p.g.a. de upplysningar som lämnats tidigare) och den marknad man verkar på.
Intern politik påverkar också; det är ofta en fråga om ett gruppbeslut men om
VD140 i ett bolag har en viss åsikt finns en tendens att det är så företagsledningen
väljer. Andra faktorer som påverkar de upplysningar som bolag väljer att lämna
är den struktur som finns i bolaget, förekomsten av tydliga rutiner för hur val av
upplysningar görs, externa konsulter eller revisorers påverkan, lagar och normer,
nätverk mellan bolagen och branschnormer.

En annan viktig faktor som påverkar är i vilken utsträckning företagsledningar
bedömer att de kan hantera och styra de upplysningar som måste lämnas så att
ledningen genom innehållet i upplysningarna kan kommunicera det man önskar.
Möjligheten att lämna vissa upplysningar till vissa användare (vilket inte innebär
att lämna motstridiga upplysningar) påverkar också. Dessutom är det av vikt att
kunna påverka den tolkning som mottagarna av informationen gör (t.ex. genom
att lämna upplysningar i samband med att bolagets egna tolkningar medföljer, att
lämna upplysningar i en öga mot öga situation där man kan förklara upp-
lysningarnas innehåll). En del i att påverka tolkningen är att försöka styra upp-
lysningarnas synbarhet, t.ex. genom att dölja känslig information i mångordighet
eller att lyfta fram goda nyheter. Det opportuna beteendet som framkom i
undersökningen uppvisar dessutom en korrelation med bolag som befinner sig
på en kapitalmarknad. Vidare framkom att över hälften av de upplysningar som
lämnas till aktieägare tenderar att vara styrda från företagsledningen, de är inte

140 Gibbins et al. använder begreppet CEO vilket här antagits motsvara den svenska
rollen verkställande direktör.
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enbart av deskriptiv natur utan är påverkade av positiva eller negativa nyan-
seringar och explicita (men uttryckt i förbigående) attribut. Det fanns också bevis
på att när i tiden upplysningar lämnas, även om det varierar från bolag till bolag,
otvetydigt var ett val som bolag gjorde. De faktorer som Gibbins et al. har funnit
förefaller delvis ha ett samband med de val för utformning av finansiella
rapporter som företagsledningar gör när NGM redovisas framträdande (se
avsnitt 5.4).

Graham et al. (2005) har genom enkäter och intervjuer med CFO, controllers,
redovisningschefer och finanschefer studerat vilka drivkrafterna är bakom att
justera ett företags redovisade resultat och att besluta om vilka upplysningar som
företaget ska lämna i sina finansiella rapporter. Företagsledare ansåg att det
absolut viktigaste måttet att kommunicera var resultatet. Det är av vikt att
redovisa jämn resultatutveckling och undvika kraftiga resultatförändringar. Jämn
resultatutveckling är eftersträvansvärt eftersom det upplevs ge positiv effekt på
företagets aktie och underlättar för analytiker att förutspå framtida vinster. Dock
visade undersökningen att företagsledare föredrog att företa verkliga ekonomiska
aktiviteter för att nå en viss resultatnivå jämfört med att justera företagens
resultat genom principval, t.ex. genom periodiseringsposter, ändrade bedöm-
ningar i pensionsskuldsberäkningar och ändrade bedömningar för tidigare gjorda
avsättningar. Företagsledare lämnade upplysningar i finansiell rapportering för
att underlätta investerares förståelse. Informationen ska vara precis och korrekt,
annars kan det få negativa konsekvenser för värdet på företagets aktie.

De drivkrafter som nämndes av företagsledare för att tillämpa earnings
management, och redovisa ett resultat över det av analytiker prognostiserade
resultatet, var inte i första hand de som tidigare litteratur angett. Kontrakts-
hypoteser inom positiv redovisningsteori fick svagt stöd. En stor majoritet av
företagsledarna ansåg att ett redovisat resultat som möter analytikers prognoser
för företagets resultat ger trovärdighet på marknaden och påverkar priset på
aktien positivt. Företagsledarna utgår från att när ett företag möter kravet på
förväntat resultat tror investerare att företaget kommer ha fortsatt tillväxt. Det
visar sig också i studien att det är viktigt att möta resultatkraven eftersom man då
behåller ett gott rykte hos andra intressenter till företaget som leverantörer,
kunder och långivare. Företagsledare förklarar att de förväntas, av investerare
och analytiker, tillämpa principer och aktiviteter i företagets affärer för att nå
resultatmål, de avser dock därmed inte bedrägerier eller avvikelser från GAAP.
Om ett företag inte klarar av att över tiden nå resultatmålen anar nämligen
användarna problem i företaget. En stark drivkraft för att nå resultatmålen är
även att det påverkar företagsledares individuella karriärer genom det rykte som
skapas. En företagsledare som missar resultatmål flera gånger kan på marknaden
betraktas som antingen inkompetent eller som en dålig prognosmakare. När
företagsledare uppmanades ranka de viktigaste finansiella måtten blev pro
forma-resultat det femte viktigaste måttet efter i tur och ordning: resultat,
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omsättning, kassaflöde från rörelsen och fritt kassaflöde. Pro forma-resultat
nämndes i större utsträckning som ett viktigt mått när ett företag var olönsamt,
hade unga företagsledare, informerade i stor utsträckning om hur dess resultat
skulle förstås och när många analytiker följde det. Att företagsledare fokuserar på
resultat som det absolut viktigaste måttet att kommunicera till användare skulle
enligt Graham et al. kunna betyda att det har större informationsvärde än andra
mått, eller att företagsledare på eget bevåg är alltför närsynta avseende resultat-
måttet.

7.5 NGM I RESULTATRÄKNINGEN INOM EU

En studie utförd av PricewaterhouseCoopers (2007) har undersökt nyttjandet av
NGM på de tre största marknaderna inom EU: England, Frankrike och
Tyskland. Sammanlagt undersöktes 2 800 finansiella rapporter (1 300 från 2005
och 1 500 från 2004). Två grupper av NGM undersöktes: resultat som undantar
avskrivningar av materiella och/eller immateriella tillgångar (t.ex. EBITDA), och
resultat som undantar ej återkommande poster (”non-recurring items”). Jäm-
förelser gjordes även avseende geografi och bransch. 250 årsredovisningar (tagna
från 2005 och 2006) med olika antal från 8 länder inom EU studerades med
avseende på förekomsten av nyttjandet av de i den större studien identifierade
begreppen i resultaträkningen, och med avseende på jämförbarhet mellan
bolagen.

Av de 1 300 undersökta bolagen 2005, som tillämpade IFRS, förekom EBITDA
eller motsvarande i 44 % av de finansiella rapporterna. Av de 250 undersökta
bolagen från de 8 länderna använde 10 % ett sådant mått direkt i sin
resultaträkning. Motsvarande siffror avseende särskilda ej återkommande poster
var: 34 % respektive 26 %. Det visar sig också att de allra flesta av de 250
bolagen (96 %) använder ett rörelseresultatsmått i sin resultaträkning vilket inte
krävs men accepteras enligt IAS 1 (se avsnitt 5.1.4).

Övergången till IFRS förefaller måttligt ha påverkat nyttjandet av EBITDA-
måtten (de undersökta bolagens finansiella rapporter 2004 hade något lägre andel
av de olika grupperna av alternativa mått jämfört med 2005) och mellan de tre
undersöka länderna har inte heller den relativa förekomsten förändrats mellan
2004 och 2005. Tyska bolag har EBITDA eller motsvarande i nästan 60 % av
fallen, franska i nästan 50 % och engelska i något mer än 30 %. De 250 bolagen
som valts ut uppvisade stora skillnader mellan länderna. Danska och tyska bolag
är betydligt mer benägna att redovisa EBITDA och liknande NGM i resultat-
räkningen (över 30 % av fallen) medan holländska bolag inte gör det i något fall
och väldigt få av de engelska. De bolag som redovisar dessa NGM i resultat-
räkningen förefaller göra det även i resten av den finansiella rapporten. Även
mellan branscher är det en stor skillnad i nyttjandet av NGM. Media och
underhållningsbolag tillsammans med informations- och kommunikationsbolag
har högst frekvens, finansbolag lägst.
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Uttryckssätten för NGM med ej återkommande poster varierade kraftigt mellan
länderna och även mellan 2004 och 2005. Sammantaget för hela den undersökta
populationen var det dock bara en liten ökning från 32 till 34 % som noterades
mellan åren. Olika länder använde i olika grad EBITDA eller liknande jämfört
med ej återkommande poster. I en del fall var förhållandet mellan två länder det
helt omvända (avseende förekomsten) beroende på vilken grupp av NGM som
undersöktes. De olika ländernas nationella normgivare har tydligt påverkat
bolagens användning av i gruppen specifika ej återkommande posters mått. Vad
gällde de 8 undersökta ländernas 250 bolag med avseende på resultaträkningen
kunde PwC-studien konkludera att: ”… companies across Europe are using a range of
different non-GAAP measures before non-recurring items and that there are territory rather
than pan-European trends.” (PricewaterhouseCoopers, 2007, s. 10)

De 250 undersökta bolagen använde mellan 2 och 8 resultatbegrepp. Det är
intressant eftersom IAS 1 egentligen bara krävde ett enda resultatbegrepp: resultat
(i originaltext från IASB: ”profit or loss”). En stringent tolkning innebär att 7 av
dessa är NGM. De svenska normerna 2004 hade betydligt fler GAAP-resultat-
begrepp än vad IFRS har varför det inte är jämförbart. Av de 8 resultatbegrepp
med högst frekvens i studien skulle bara 3 klassificeras som NGM i jämförelse
med den svenska normgivningen 2004.141

Ett resultat från studien är att det ansenliga antalet variationer av NGM mellan
bolag som upprättar i enlighet med IFRS indikerar att företagsledningar tar
beslut utifrån sitt bolags specifika situation och komplexitet. Det indikerar också
företagsledningars behov av att vara konsekventa med tidigare praxis när ny
normering tillämpas. I studien påpekas också att även om viss NGM i resultat-
räkningen är uppskattad av analytiker och investerare om det leder till ytterligare
perspektiv på och insikt i företagets rapportering finns det en gräns för nyttan
med tillkommande NGM. Rapporteringen riskerar att bli för komplex med för
många NGM och ger i ett sådant fall inte längre insikt i bolaget utan istället
otydlighet. Förutom omfattningsproblemet uppstår problem när variationen av
olika NGM som exkluderar ej återkommande poster gör att konsekvens och
jämförbarhet blir låg (ibid., ss. 10-12). Istället för att ge användaren ökad för-
ståelse för företagets affärer ger det upphov till förvirring: ”Does underlying profit
mean the same as profit before exceptional items or current operating income? Does underlying
profit for one company even mean the same (conceptually) as underlying profit for another
company?” (ibid., s. 10).

Det ska beaktas att en rapportering i enlighet med IFRS innebär att en annan
mätning av resultat förekommer än vad som gällde i enlighet med svensk god

141 Förutsatt att bedömningen av vad som är NGM är i enlighet med avhandlingens
klassificering i kapitel 8.
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sed 2004. Så har det också varit på en rad andra nationella marknader. Trots
denna skillnad förefaller det som att samma sorts NGM används efter över-
gången till IFRS som innan.

7.6 ORSAKER OCH DRIVKRAFTER

En magisteruppsats från Handelshögskolan i Stockholm (Berlin och Karlsson,
2004) har i en begränsad omfattning (fallstudier i fyra svenska börsnoterade
bolag) undersökt orsaker och underliggande drivkrafter till att bolag redovisar
NGM i sin finansiella kommunikation. Samtliga fallföretag använde NGM. Den
övergripande orsaken var att den legala redovisningen inte ”förmår uppfylla ett av
sina övergripande syften; att ge beslutsrelevant information till kapitalmarknaden” (Berlin
och Karlsson, s. 50). Två huvudsakliga drivkrafter till redovisning av NGM
framträder i fallstudierna. De två drivkrafterna har två utgångspunkter avseende
relationen till bolagen. Den ena är extern (behov från kapitalmarknaden) och den
andra intern (behov från bolaget). Den första av dessa två är uppfattningen hos
de studerade bolagen att analytiker efterfrågar deras NGM. Användningen av
NGM beror på ett försök att tillfredställa ett externt informationsbehov som
inte tillgodoses av de traditionella redovisningsmåtten. Det är intressant att upp-
satsen inte kunnat klarlägga om detta behov är byggt på en föreställning hos
företaget om kapitalmarknadens efterfrågan eller om informationen verkligen
efterfrågas. Den andra drivkraften är företagsledningens önskemål om hur man
vill att verksamheten ska visas upp och bäst beskrivas, att det resultat företags-
ledningen själv kan påverka ska vara fokus för diskussion. Det påpekas dock
noga i studien att det inte i något fall förekommit en uttalad vilja att dupera mot-
tagarna av den finansiella informationen.

Förutom de två huvuddrivkrafterna kan även tre andra faktorer ha påverkat i
olika utsträckning. Första faktorn är att det svenska skattesystemet har gjort att
det av tradition har blivit en fokusering på ett mått i resultaträkningen ovanför
effekten av skatt. Nettoresultatet skulle enligt detta synsätt ha blivit intetsägande
då det varit svårt att förstå innebörden av kostnadsposten skatt. Jämförbarhet
med andra bolag är den andra faktorn som framkommit vilken kan ha påverkan
på valda begrepp. Analytiker vill enkelt kunna jämföra bolag inom en bransch.
Den tredje, och sista, faktorn som undersökningen identifierat är att kommande
regelförändringar från normgivarna kan påverka vilka mått som används. Om
praxis är på väg att ändras anpassar sig bolagen i förväg. Det är intressant att de
två huvudkrafterna i undersökningen understöds av det presenterade fallstudie-
materialet, men ingen av faktorerna 1-3 kommer från upprättarna. Faktorerna
har framkommit genom intervjuer med externa, till bolagen, parters åsikter om
bolagens motiv. 142

142 Respondenter som av författarna anses ha ”insikt i fenomenet i synnerhet eller den
svenska kapitalmarknaden i allmänhet”, och underbygger faktorerna är ekonomi-
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7.7 SLUTSATSER FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

Kapitlet har refererat tidigare studier inom avhandlingens ämne. Ett flertal slut-
satser kan dras från genomgången: studier om NGM nyttjar till övervägande del
kvantitativa metoder och de behandlar sällan direkt upprättarnas motiv utan
tolkar snarare samband mellan olika faktorer och förekomsten av NGM.

Tidigare kvantitativa studier om NGM har lett till två hypoteser som står mot
varandra. Hypoteserna som testas i olika studier handlar inte i första hand om en
företagslednings motiv till att redovisa NGM. Studierna undersöker hur väl
redovisningen av NGM förklarar ett värde på företags aktier i jämförelse med
GAAP och inte vad upprättarnas motiv är för redovisningen. Marknaden,
uttryckt i form av prissättning på företags aktier, ska enligt dessa studier reagera
starkare på överraskande resultat143 när det aktuella resultatet är uttryckt i NGM
jämfört med GAAP-resultatmått. Det som då i stor utsträckning har undersökts
är om användare förefaller nyttja NGM, när de måtten visar ett bättre resultat än
GAAP, och övervärderar företag144 eller om det faktiskt är så att NGM inne-
håller bättre information än GAAP och det gör att användare använder dessa
mått som underlag för sin värdering. Det föreligger en debatt kring resultaten
(Abarbanell och Lehavy, 2007, Bowen et al., 2008).

En del forskare drar dock en ytterligare slutsats från en framgångsrikt testad
hypotes om bättre informationsvärde i NGM än GAAP-resultatmått: företags-
ledningen är inte opportun i sin valda utformning av redovisningen. Om den
framgångsrikt testade hypotesen däremot innebär att användare övervärderar
företag kan forskare tolka det som att företagsledningen haft opportunism som
motiv. Företagsledningen har praktiserat earnings management för att få egen
personlig nytta av redovisningens utformning. Slutsatsen är dock att
tolkningarna om företagsledningarnas motiv till redovisning av NGM i de
refererade studierna är tveksamma. Lougee och Marquardt (2004, s. 771) drar en
rimlig slutsats när de inte säger sig kunna bevisa något motiv hos företags-
ledningarna. Ett annat exempel på rimlig slutsats är Bradshaw och Sloan (2002)
som tolkar sina resultat som att det är företagsledningarna som vill upp-
märksamma NGM i jämförelse med GAAP; de drar ingen slutsats om varför.

Referensramen i avhandlingen har i tidigare kapitel introducerat två möjliga
motiv till upprättarnas redovisning av NGM: earnings management, p.g.a.
opportunism eller kontrakt, eller användbarhet. Refererade studier av kvalitativ

journalister, auktoriserade revisorer, analytiker, OMHEX informationsövervaknings-
ansvarige och en hedgefondförvaltare (Berlin och Karlsson, ss. 7-8).
143 Överraskande resultat innebär att ett resultat för ett företag avviker från prognos-
tiserat resultat. Resultatet kan vara uttryckt antingen som ett mått definierat av GAAP
eller som ett NGM.
144 Genom s.k. ”functional fixation”. Begreppet förklaras i kapitel 8.
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och deskriptiv natur i det här kapitlet visar att det utöver dessa två möjliga för-
klaringar till varför upprättare redovisar NGM även kan finnas andra enskilda
faktorer som inte har utgångspunkt i användbarhet eller earnings management. I
kapitel 12 sker en återkoppling till vad tidigare forskning har visat om NGM och
motiv till upprättandet och vilken kritik som har riktats mot forskningen. En
diskussion förs därefter om vad avhandlingens forskningsdesign och resultat kan
bidra med i förhållande till tidigare forskning.

De refererade studierna i kapitlet ger dessutom anledning att undersöka årsredo-
visningar och delårsrapporter för att se om NGM samvarierar inom branscher,
om de är jämförbara över tiden och mellan bolag, om de redovisas framträdande
i jämförelse med GAAP-resultatmått och om börsbolag i Sverige verkar redovisa
liknande NGM, och i samma utsträckning, som i andra länder i EU.

7.7.1 ANVÄNDBARHET OCH EARNINGS MANAGEMENT SOM MOTIV TILL

NGM

Undersökningar gjorda i USA visar att pro forma-rapportering ökat dramatiskt
mellan åren 1998 och 2000 samt att nyttjandet av pro forma-redovisning är
mycket ojämnt. Få bolag hade återkommande pro forma-redovisning utan
snarare fanns en sådan rapport ett kvartal för att i ett senare inte vara med.
Externa experter, utanför bolag, har i en utredning anfört att jämförbarhet är en
faktor för bolags val av resultatbegrepp. Rapporten från PwC angav att det var
oklart (med avseende på jämförbarhet mellan bolag) för läsaren vad som ingår i
olika NGM i resultaträkningen i EU. Eftersom jämförbarhet är ett av de
kvalitativa begrepp för upprättande av finansiella rapporter som anförs av norm-
givningen borde en upprättare som har normgivningens användbarhetskriterium
som utgångspunkt bl.a. sträva efter jämförbarhet i rapporterna (se kapitel 4).
Studierna om jämförbarhet är anledningen till att även jämföra förändringar i
redovisningen av NGM mellan kvartalen i delårsrapporterna och att ställa inter-
vjufrågor om jämförbarhet och förändrade NGM mellan rapportperioder.

Förändring av NGM mellan två rapporter kan drivas av flera olika motiv. Ett är
att ge relevant information i varje enskilt kvartal med medvetenhet om att det
sker på bekostnad av jämförbarheten. Normgivningens kriterium om an-
vändbarhet är då det perspektiv upprättaren har haft för sin redovisning av olika
NGM i olika kvartal. Ett annat motiv kan vara att företagsledningen medvetet
tillämpar earnings management. Det är också tänkbart att upprättaren drivs av
någon annan eller andra faktorer (se avsnittet ovan). En annan faktor som på-
verkar upplysningar är att företagsledningen försöker styra synbarheten, t.ex.
genom att dölja känslig information i mångordighet eller att lyfta fram goda
nyheter (Gibbins et al., 1990, Godfrey et al., 2003). Om det finns en tendens till
att de upplysningar som lämnas till mottagarna av rapporten är styrda från
företagsledningen analyseras i samband med förekomsten av framträdande
redovisning i delårsrapporterna (Bradshaw och Sloan, 2002, Bowen et al., 2005;
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se avsnitt 5.4 för bakgrund till begreppet). Förekomsten av framträdande
redovisning kan vara en indikator på att upprättare tillämpar earnings
management genom utformning. Om användbarhet var utgångspunkten borde
framträdande redovisning relativt GAAP vara begränsad, alternativt borde den
kompromiss som finns mellan olika kvalitativa egenskaper, relevans kontra
tillförlitlighet, framkomma i intervjuerna.

I enlighet med avhandlingens forskningsdesign (se figur 1.3) har intervju-
respondenternas svar om och varför en teknik av earnings management genom
utformning tillämpas (se avsnitt 6.2.2 för bakgrunden till de tre utformnings-
teknikerna) jämförts med förekomsten av NGM i de undersökta finansiella
rapporterna. Slutsatsen av jämförelser mellan vad de intervjuade framför och vad
de finansiella rapporterna visar med avseende på användbarhet eller oppor-
tunism (earnings management) framgår av avsnitten 12.3.1 och 12.3.2.

7.7.2 ANDRA FAKTORER FÖRUTOM ANVÄNDBARHET OCH EARNINGS

MANAGEMENT

Bransch

En kartläggning av förekomsten av NGM i pressreleaser i USA (Bhattacharya et
al., 2003) påvisade att de var vanligast förekommande i tjänste- och
högteknologibranscher. Walker och Louvaris (2003) hypotes, som testats på
brittiska noterade bolag, om att bolag med hög andel immateriella tillgångar (t.ex.
inom bioteknik och e-handel) inte använder ett extra resultat per aktiemått
kunde inte bekräftas. I kapitel 5 (i avsnitt 5.1.3) framkom att traditionell redo-
visning är utvecklad för främst varuproducerande företag och kan innebära
problem för tjänste-, konsult- och finansiell verksamhet. Gibbins et al. (1990)
visar i sin forskning att branschnormer påverkar vilka upplysningar som företag
lämnar. Dessutom visade studien från PwC att det fanns skillnader för nyttjandet
av NGM mellan olika branscher inom EU. Mot bakgrund av att bransch-
skillnader identifierats i tidigare forskning undersöks både intervju- och
deskriptivt material för att se om NGM nyttjas i olika omfattning i olika
branscher. Se avsnitten om branscher 9.1.4, 10.1.5 och 11.3.1. En analys av
undersökningsresultat presenteras i avsnitt 12.2.1.

Händelsestyrda upplysningar

Förutom de motiv till NGM som framkommer från teori och som stöds av
forskning visar även studier och uppsatser att andra motiv kan finnas för upp-
rättarnas redovisning. Sådana motiv kan bero på svårigheten att förstå skatte-
kostnader, kommande och existerande redovisningsnormer och lagstiftning och
interna rutiner i form av historisk tradition, lärdomar (belöningar och straff p.g.a.
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tidigare redovisningsval), åsikter från VD och gruppbeslut i företagsledningar.
Externa föregångare kan också påverka marknaden bolaget finns på, konsulter,
revisorer och nätverk mellan bolag. En viktig aspekt som också framkommer är
att upplysningar är händelsestyrda. Analys av möjliga förklaringar till upp-
rättarnas redovisning av NGM sker i avsnitt 12.3. Möjligheten att upprättarna
påverkas av andra faktorer än normer och earnings management diskuteras
specifikt i avsnittet 12.3.3.

7.7.3 BESKRIVNING AV UPPRÄTTARNAS REDOVISNING AV NGM

Förutom att branschtillhörighet kan förklara upprättarnas val av NGM är även
kartläggningen av NGM för olika branscher ett resultat som besvarar av-
handlingens första forskningsfråga. Därför återkommer bransch som faktor
både i analysen av möjliga förklaringar till upprättarnas redovisning av NGM och
för hur redovisningen av NGM utformas.

På samma sätt förhåller det sig med kartläggningen av förändrade NGM från en
delårsrapport till en annan (jämförbarhet) och förekomsten av NGM med s.k.
framträdande redovisning. Kapitel 8 beskriver att användare kan påverkas av
utformningen oavsett vilket motiv som ligger bakom upprättarens val av NGM.
Därför presenteras i kapitel 10 förekomsten av förändrade NGM från en delårs-
rapport till en annan och förekomsten av NGM som redovisas framträdande
relativt GAAP-mått, se avsnitt 10.3.

Iakttagelser i PwC-rapporten om nyttjandet av NGM för bolag i EU kan jäm-
föras med resultaten i kapitel 9 och 10.145 Det som specifikt kan jämföras är om
bolag på Stockholmsbörsen är lika benägna att redovisa EBITDA-liknande mått
och mått med ej återkommande poster (”non-recurring items”) i resultat-
räkningen som bolagen på åtta andra länders marknader inom EU. Se avsnitten
9.1.5 och 10.1.3.

145 Studien av PricewaterhouseCoopers (PwC) gör det möjligt att jämföra förekomsten av
NGM i Sverige med förekomsten på andra marknader inom EU. Dock kan inte alltför
noggranna jämförelser göras eftersom PwC har studerat bolag med tillämpning av IFRS
och dessutom fokuserat enbart på resultaträkningspresentation medan den här av-
handlingen har utgångspunkt i den svenska normgivningen som förelåg alldeles omede-
lbart före övergången till IFRS 2004. Dessutom har denna studie studerat både årsredo-
visningar och delårsrapporter (PwC enbart motsvarigheten till årsredovisningar) och inte
heller enbart haft fokus på resultaträkningen utan även den speciella svenska företeelsen
förvaltningsberättelse (för årsredovisningar), punktinformation i delårsrapporter, och
övriga textavsnitt som inte stipuleras av redovisningsnormer (mjukdelar). Dock visade
PwC-rapporten att skillnaden i använda mått före och efter övergången till IFRS var låg.
Det gör att generella iakttagelser kan jämföras.
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8 ANVÄNDARNA AV DEN FINANSIELLA
RAPPORTEN

Syftet med detta avslutande kapitel i avhandlingens referensram är att visa att
utformning av redovisningsinformation kan ge effekter på hur användarna tolkar
informationen. Det är en del av bakgrunden till att det i avhandlingen undersöks
(se forskningsfråga 1) på vilka olika sätt och i vilken omfattning som NGM
förekommer. Redovisningen av NGM kan ge effekter, bl.a. kan värdering av
bolagets aktie och utvärderingen av företagets prestationer påverkas.

I kapitlet redogörs inledningsvis för studier som visar att redovisnings-
informations sammansättning kan påverka användaren. I kapitlets andra avsnitt
behandlas vad användarna av finansiell rapportering önskar få för information
och hur de använder den. Det visar sig i en studie utförd av den amerikanska
normgivaren FASB att det till stor del är annan information än den som ges av
GAAP som önskas av olika användare.

Forskning rörande investerare och analytiker visar att redovisningsinformation
används tillsammans med andra faktorer som underlag till rekommendationer
om investeringar och beslut om investeringar. Resultatbegrepp är den kanske
viktigaste informationen i finansiella rapporter som används. När det gäller
finansiella rapporter anser både institutionella analytiker och investerare att de är
mycket viktiga. För institutionella investerare påverkar företagets finansiella data
investerarens beteende avseende om en aktie ska köpas, säljas eller behållas, men
andra faktorer påverkar också i hög grad.

Ett flertal institutionella investerare förefaller nyttja metoden fundamentalanalys
före mer sofistikerade värderingstekniker och poängterar vikten av års-
redovisningen. Inom fundamentalanalysens område bygger den teknik som an-
vänds mest på P/E-tal. Slutsatser som kan dras från tidigare forskning om
investerare och analytiker är att tidsperspektiv och resultatbegrepp är viktiga.

I det tredje avsnittet i kapitlet refereras en studie som behandlar hur det i dags-
och affärspress skrivs om bolags bokslutskommunikéer. Många journalister
förefaller att direkt kopiera de mått som bolagen använder och även skriva om
de jämförelsestörande händelser som bolagen själva lyfter fram i sin kommuniké.
Analytikers förväntningar påverkar också vilka resultatbegrepp som diskuteras i
en artikel om ett bolags kommuniké. Det är sällsynt att begrepp uppbyggda av
bolagen med konstruktionen resultat före (”earnings before”) i kommunikéer
rapporteras av journalisterna.

Kapitlet avslutas, i likhet med andra kapitel i referensramen, med slutsatser som
används i undersökningen av årsredovisningar, delårsrapporter och intervjuer.
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8.1 INFORMATIONENS SAMMANSÄTTNING PÅVERKAR BESLUTS-
FATTARE

En inställning till finansiell rapportering och redovisningen av resultatbegrepp är
att det inte spelar någon roll hur bolagen redovisar sina resultat, med olika
begrepp och med olika form. Olika utformning av resultat som exemplifierades i
kapitel 6 ger ingen effekt på användaren. Analytiker och investerare gör nämligen
sina egna analyser och tar beslut efter detta. Så länge alla poster är redovisade av
bolagen är informationen tillgänglig och bedömningar av bolagen kan göras. Det
borde dessutom räcka med en enda resultatuppställning istället för två (för-
ändringar i eget kapital och resultaträkningen) där olika komponenter av intäkter
och värdeförändringar summerar till en siffra: totalresultat. Denna uttrycker då
förändringen från en balansdag, och en balansräkning, till nästa periods dito
(Linsmeier et al., 1997).

Cornell och Landsman (2003) hänvisar i en artikel om kvalitet på resultatbegrepp
till studier som påvisar att analytiker för vissa branscher använder EBITDA,
medan de för andra branscher använder t.ex. kassaflöde från rörelsen. För vissa
speciella branscher används specifika data istället för något resultatmått, det sker
t.ex. i branschen småhustillverkare. För analys av företag i den branschen
används multiplar baserade på antal nya order. Måtten används då för att ta
hänsyn till att när värdering av bolags värde ska göras finns det andra aspekter än
själva resultatet i resultaträkningen som spelar roll. Analytikern antas då välja ett
mått som väger in dessa kvalitativa aspekter om bolaget. Studierna är utförda för
bolag noterade på amerikanska marknader. Detta skulle sålunda visa på att
analytikerna gör sina värderingar oavsett hur bolagen redovisar sitt resultat.

Grundläggande ekonomisk beteendevetenskap visar dock att människor som ska
ta ekonomiska beslut är påverkade av hur beslutsunderlaget är utformat.
Forskning har visat att individer tenderar att ta risker i val som är presenterade i
termer av möjliga förluster och tenderar att undvika risk vad gäller val fram-
ställda i termer av möjliga vinster, detta även om båda valsituationerna objektivt
sett är desamma. Forskning har visat att beslutsfattare är systematiskt påverkade
av sättet som information utformas (Bazerman, 1994).

Sannolikheten för att en professionell analytiker, eller den person som ska nyttja
sammanställd information från en analytiker eller ett bolag, är påverkad av hur
informationen utformas är inte försumbar. Med andra ord är det möjligt att an-
vändaren av ett börsbolags information påverkas beroende på hur den infor-
mation som denne mottar är utformad av bolaget. Är resultatbegrepp utformade
så att de på ett positivt sätt förmedlar information, eller är de framförda i
negativa termer? Att kraftigt lyfta fram t.ex. EBITDA i sin redovisning, om det
visar vinst, jämfört med att först i en rapport redovisa ett negativt resultat före
skatt torde påverka användaren. Studier, utförda med olika metoder, visar inte
entydigt att investerares värderingar av bolag påverkas av resultatredovisningens
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utformning. Resultaten är blandade.

8.1.1 INTRYCKSSTYRNING

Studier inom intrycksstyrning (se avsnitt 7.4) har visat att upprättares
presentation av ekonomisk information i grafer påverkar användares upp-
fattningar om ett företags prestation och därför användarens beslutsfattande
(Godfrey et al., 2003).

Det visar sig i en studie av Henry (2008) att användare påverkas av hur företags
pressreleaser skrivs och utformas. Språkliga nyanser i presentationen av ett
företags resultat påverkar användaren. Ett resultat som beskrivs i positiva
ordalag uppvisar ett samband med onormal avkastning för företaget. Press-
releaser, vilka till stora delar i sin retoriska utformning liknar årsredovisningar,
uppvisar potentiellt ett tvåfalt syfte: information och marknadsföring. Henry
frågar sig om de val företag gör när de verbala delarna av resultatinformation är
relativt oreglerade framför allt är av opportunistiska slag, t.ex. genom att
maximera positiva tongångar i en press release. Anekdoter förefaller visa att så
inte är fallet (Henry, 2008, ss. 397-398).

8.1.2 PRO FORMA-REDOVISNING

Ett exempel som visar hur professionella analytiker påverkas av resultat-
informationens utformning när den redovisas i s.k. pro forma-format är
Andersson och Hellman (2007). De har undersökt den inverkan som pro forma-
redovisning har på finansiella analytikers bedömningar, speciellt vad avser deras
förutsägelser om bolags framtida vinster. Experimentet har gjorts i en svensk
miljö, d.v.s. med data från svenska noterade bolag, och med svenska analytiker.
36 analytiker delgavs fjärde kvartalets resultat för ett anonymt noterat bolag och
gavs i uppgift att prognostisera nästa års resultat per aktie i enlighet med svensk
GAAP. En grupp av analytiker fick enbart information om bolagets resultat i
enlighet med GAAP medan en annan grupp fick både denna information och
pro forma-information. Resultatet av experimentet visar att gruppen som fick
båda uppsättningarna av information prognostiserade signifikant högre resultat
per aktie jämfört med gruppen som enbart erhöll information enligt GAAP. Hur
informationen utformats och förekomsten av en högre utgångspunkt för jäm-
förelse av resultat i bolagen över tiden föreslås som förklaringar till resultatet.
Exemplen på poster som räknas bort i pro forma-redovisning av ovan nämnt
slag är ungefär den sortens kostnader som undantas i en del av de resultat-
begrepp som förekommer i bolags rapporter. Jämför med begrepp som EBIT,
EBITDA och rörelseresultat före och efter någon speciell post. Det är av den an-
ledningen som Andersson och Hellmans studie blir intressant att redovisa här.

Frederickson och Miller (2004) indikerar i en annan experimentell studie att
endast icke-professionella investerare reagerar på pro forma-resultat. Studien
kom fram till att det inte beror på att finansanalytiker använder andra modeller
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för sina värderingar utan att de förefaller analysera information med en annan
process. Analytiker använde väldefinierade värderingsmodeller baserade på
antingen resultatmultiplar eller kassaflöden. Icke-professionella investerare i
studien använde enklare heuristiska modeller. Även om inte ett högre resultat
togs fram för att beräkna värdet på ett bolags aktie av de icke-professionella,
betraktades kommunikationen från bolaget med pro forma-resultat som bättre
jämfört med ett bolags rapport som inte innehöll pro forma-information. Denna
uppfattning gjorde att det beräknade resultatet justerades och påverkade den
slutliga värderingen. Enligt Frederickson och Miller förefaller det vara en omed-
veten kognitiv effekt, värderingen beror inte av att icke-professionella uppfattar
pressmeddelanden med NGM som mer informativa.

En studie som inte är baserad på experiment är Johnson och Schwartz (2005).
Johnson och Schwartz statistiska metod är att undersöka samband mellan bolags
rapporter, som antingen innehåller eller inte innehåller pro forma, och värdet på
bolags aktier. Resultaten kan inte bekräfta att investerare påverkas av pro forma
på ett sätt som gör att deras värdering av ett bolags aktie är annorlunda än om
bolaget publicerar rapporter med enbart GAAP.

8.1.3 UPPLYSNING OM FÖREGÅENDE PERIODS RESULTAT

Schrand och Walther (2000) drar slutsatsen att det finns en systematisk sned-
vridning av hur information från tidigare redovisningsperioder redovisas i
resultatkommunikéer. Vissa sätt att redogöra för tidigare perioder i en aktuell
kommuniké om den innevarande periodens resultat kan leda till att investerare
gör felaktiga utvärderingar av bolags prestation. Generellt inkluderar bolag i sina
resultatkommunikéer jämförande information om föregående periods resultat så
att investerare kan utvärdera den aktuella periodens prestation. Det som Schrand
och Walther kunde konstatera var att bolag som i den föregående perioden hade
med en icke återkommande vinst från avyttring av anläggningstillgångar (en
”tillfällig vinst i tidigare period”) påminde investerare om händelsen oftare än i
den motsatta situationen (bolag som hade en ”tillfällig förlust i tidigare period”).
En effekt av detta förhållande är att investerare eventuellt kan utvärdera aktuell
prestation mot en lägre referenspunkt, en högre relativ resultattillväxt, och
därigenom få en förbättrad uppfattning om bolagets prestationer. Om en vinst
från avyttringar i en tidigare period verkligen är av en engångsnatur och det finns
en tendens att bolagen påminner investerare om detta, kan man argumentera för
att värderingar som investerare gör av bolagens prestationer blir mer korrekta än
annars. Men eftersom det påvisats av Schrand och Walther att företagsledningar
i normalfallet undviker att påminna investerare om det omvända förhållandet
(förluster i tidigare perioder) kan det leda till att investerare gör för optimistiska
utvärderingar av bolag.

Värderingseffekten av den systematiska partiskheten, i hur informationen från
bolag redovisas när det gäller tidigare perioders vinster eller förluster, har testats
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av Krische (2005) i ett experiment. Investerare ombads att prognostisera ett
bolags framtida resultat. De erhöll först information om ett bolags tidigare
periodresultat som också inkluderade full information om en avyttring av en
fastighet. Informationen fördelades mellan två grupper så att den ena erhöll
information där avyttringen gav en vinst och den andra en förlust. Efter
erhållandet av denna information följde en avledande uppgift. Efter den av-
ledande manövern erhöll testsubjekten den aktuella periodens resultatkom-
muniké. Denna information manipulerades mellan grupper av investerare så att
den antingen innehöll en tydlig kvantifierad beskrivning av den föregående
periodens händelse eller ej och likadant om den innehöll en jämförande resultat-
siffra som var justerad för händelsen eller ej. Vissa av investerarna fick också,
efter ett tag, tillgång till den tidigare informationen (som presenterades innan den
avledande uppgiften) men först efter att de avgett en prognos om kommande
perioders resultat. Efter att några av testpersonerna erhållit den tidigare infor-
mationen och den aktuella periodens uppmanades de att återigen avge en
prognos.

Krische kunde visa att investerare justerar för en tidigare periods händelse när en
tydlig kvantitativ beskrivning av den finns i den aktuella periodens kommuniké.
Någon justering sker dock inte om inte en sådan beskrivning finns med, detta
trots att man tidigare har identifierat händelsen. Skillnaden i den prognos om
framtida resultat som uppstår minskar om investerarna återigen får tillgång till
både den aktuella och den tidigare periodens resultatkommuniké. Dessa effekter
visar att en komponent av den skillnad som uppstår i prognoserna är oavsiktlig,
och beror av begränsningar i investerares minneskapacitet för den tidigare
händelsen. Ett annat resultat från den experimentella studien var att om det finns
en tydlig beskrivning av den tidigare händelsen i den aktuella rapporten uppstår
ingen effekt på värderingsprognosen av att ha ett justerat eller ojusterat jäm-
förelsetal för resultatet. Däremot skulle ett justerat jämförelsemått ge en effekt
på värderingsprognosen av företaget om inte beskrivningen av den tidigare
händelsen var inkluderad i den aktuella rapporten.

Krische jämför sina resultat med Bhattacharya et al. (2004) som påvisar att
företagsledare har incitament att förbättra aktuellt pro forma-resultat genom att
ta bort övergående (non-recurring) förluster från resultatet. Krisches resultat
visar att företagsledare inte har något incitament att påminna investerare om
sådana förluster i den kommande perioden,146 vilket därför leder till alltför
optimistiska utvärderingar av prestationer i bolagen.

Den slutsats som dras av Krische är att både information och dess placering i en
rapport är av vikt för investerares värdering av företag. Implikationen är att de

146 D.v.s. då inkluderar resultatet förlusten och jämförelsetalet blir lägre. Jämför med
Schrand och Walter (2000).
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regler som tagits fram i USA för redovisning av NGM – att måtten ska stämmas
av mot GAAP-mått och att NGM är jämförbara och konsistenta – är av stor
vikt.

8.2 ANVÄNDARNAS INFORMATIONSBEHOV OCH NYTTJANDE AV

REDOVISNINGSDATA

I avhandlingen har undersökningsområdet avgränsats till upprättarnas motiv och
redovisning av finansiella redovisningsdata. Dock är det viktigt att förstå vad an-
vändarna vill få ut av en finansiell rapport, eftersom detta indirekt kan påverka
vad upprättarna önskar lämna för sorts information.

8.2.1 ANVÄNDARE I EN AMERIKANSK GAAP-MILJÖ

FASB genomförde inför sitt projekt performance reporting (se avsnitt 1.1.3) en
intervjustudie mellan december 2001 och februari 2002 med 56 olika användare.
Respondenterna representerade ett antal olika kategorier av användare (med
kapitalmarknadsfokus) med både bred och lång erfarenhet av att använda bolags
finansiella rapporter (FASB, 2002).147 Intervjuerna visade på följande principiella
resultat avseende redovisning av resultat:

 Användare har ett starkt intresse av att finansiella rapporter innehåller
information som ger ökad förutsägbarhet för värdering, men det finns
ingen utbredd otillfredsställelse, eller efterfrågan av radikala förän-
dringar, med finansiella rapporters utformning.

 Nyckeltal som ofta används innehåller följande begrepp, vilka inte
nödvändigtvis är väldefinierade:
a) fritt kassaflöde från rörelsen eller fritt kassaflöde
b) avkastning på investerat kapital
c) justerat, normalt, eller operationellt resultat.
Nyckelmåtten var därför också för många användare: EBITDA, EBIT,
avkastning på investerat kapital148 och mått avseende skuldsättningsgrad,
likviditet, resultattillväxt och marknadsandel.

 Nettoresultat används ofta som utgångspunkt för analys men är inte
generellt bland de tre viktigaste måtten. Det används ofta som en
utgångspunkt för att nå fram till ett justerat resultat eller rörelseresultatsmått
om inte nettoresultatet är relativt okomplicerat.

 Låg efterfrågan för en redovisning av totalresultat i en räkning men inget
motstånd mot det förutsatt att ingående poster i totalresultatet är
transparenta.

147 FASB beskriver i sin rapport urvalet på följande sätt: “Based on their current positions
the staff classified them as 32 sell-side equity analysts, 7 buy-side analysts/fund managers,
12 credit-rating analysts, 3 credit analysts/lenders, and 2 other users.” (FASB, 2002, s. 1)
148 Return on investment, eller ROI.
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 Användare har ett stort intresse av en kassaflödesanalys som rapporterar
operationellt kassaflöde med tillämpning av den direkta metoden.

 Analytiker anser inte att prestation kan reduceras till och omfattas av ett
enda mått och en enda räkning. Aktieanalytiker och långivare använder
flera olika finansiella och icke finansiella mått i sina analyser.

 Resultatbegrepp och marginalmått är viktiga då de används i olika
modeller. Många användare uttryckte oro att resultat kan påverkas av
inkonsekventa principer för intäktsredovisning och även påverkas av
earnings management. Många användare uttryckte bekymmer med
inkonsekvent eller viktad användning av pro forma-mått avseende bl.a.
resultat, rörelseresultat och kassaflöde från rörelsen.

 Alla aggregerade tal som avser intäkter, kostnad såld vara och
investeringar önskar användarna få uppdelade med fler detaljer. Det
avser specifikt sådan information som anses ha värde för att förutsäga
kommande perioders resultat eller värde på bolag. Däribland ingår då att
få information om källor till talen och hur variabla de anses vara och i
hur stor utsträckning de är utsatta för osäkra marknadsvärden eller av
bolaget utförda värderingar.

 Konsekventa klassificeringar över tiden efterfrågas. Det önskas också att
skillnader mellan operationella och ej operationella intäkter och kostnader
redovisas. Dock fanns ingen konsensus om hur en sådan distinktion ska
definieras.

FASB ansåg att resultaten av intervjustudien inte var förvånande då många av
iakttagelserna bekräftade slutsatserna i FASB:s konceptuella uttalanden (se
avsnitt 4.2).

8.2.2 INVESTERARBETEENDEN

Intervjustudien från FASB (2002) presenterar ett antal olika faktorer som är
viktiga för användarna vilka till stor del sammanfaller med det som Hellman
(2000) refererar till i sin studie av tidigare forskning kring institutionella
investerare och analytiker. Institutionella investerares värdering av bolag har
studerats i ett antal sammanhang, på olika marknader och med olika metodologi
och utgångspunkter. Tre vida områden kan identifieras: forskning på den
individuella marknadsnivån (med fokus på privata investerare, finansanalytiker
och portföljansvariga), kapitalmarknadsforskning (förklarar prissättning på
aktier, och det är i det här sammanhanget som nyckelfaktorerna är bolags-
specifika variabler såsom redovisat resultat vilket diskuterats utförligt i tidigare
kapitel), och beteendevetenskaplig finansforskning (psykologibaserad kunskap
om individers beteenden används för att förklara förändringar i pris på aktier)
(Hellman, 2000, s. 9).

Hellman gör i sin avhandling en tydlig distinktion mellan investerare och
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analytiker eftersom det förefaller finnas en viss förvirring i forskningslitteraturen
som rör dessa begrepp. Investerare inkluderar både privata investerare och
institutionella investerare. Analytiker avser människor som analyserar aktier, vilka
vidare kan delas in i grupperna finansanalytiker och portföljansvariga. Finans-
analytiker kan delas upp på de två kategorierna aktieanalytiker och övriga
analytiker (t.ex. aktiemäklare, finansjournalister och analytiker inom corporate
finance). Aktieanalytiker kan vara antingen externa analytiker (säljsidan) som
arbetar åt exempelvis aktiemäklarföretag, eller interna analytiker (köpsidan) vilka
arbetar åt institutionella investerarorganisationer (Ibid., s. 9-10).

De studier som refereras av Hellman avseende olika geografiska marknader visar
på en stor bredd av handlingar och analys som utförs av olika aktörer vilka är
antingen institutionella investerare eller institutionella analytiker. Investerare och
analytiker arbetar med interna analyser från data som erhålls på marknaden men
erhåller också information genom att göra företagsspecifika besök. Ett flertal
institutionella investerare förefaller nyttja metoden fundamentalanalys framför
mer sofistikerade värderingstekniker149 och poängterar vikten av årsredo-
visningen. Den är en primär källa till information, kan användas för att bekräfta
annan information, och är även en drivfjäder för att identifiera frågor som man
kan söka svar på genom andra källor. Inom fundamentalanalysens område är den
teknik som används mest nyttjandet av P/E-tal.150 Då ingår även att förutsäga
vad årets resultat kommer att bli och applicera en lämplig P/E på detta resultat.
Anledningarna till att de mer sofistikerade analyserna förefaller ha en lägre
nyttjandegrad kan vara kort tidshorisont. P.g.a. en alltför stor osäkerhet om de
framtida förväntningar som behöver uppskattas i de mer sofistikerade model-
lerna används de inte i lika stor grad. Undersökningar som studerat vad som
egentligen sker i praktiken visar att analytiker analyserar aktier på många olika
sätt, både genom formella och kvantitativa analyser och genom informella
angreppssätt som förlitar sig mer på intuition och erfarenhet (Ibid., ss. 17-35).

Teorier bakom fundamentalanalys som mest används och diskuteras i både teori
och praktik brukar betecknas kapitalmarknadsteorier. Modellerna som används i
fundamentalanalys utifrån kapitalmarknadsteori bygger på att värdet på aktier
kan bestämmas utifrån sådana variabler som resultat, utdelningar, kassaflöde,
kapitalstruktur och tillväxtpotential. De olika variablerna (beroende på vär-
deringsmodell används olika) prognostiseras och används för att beräkna ett
egentligt värde på aktien relaterad till bolaget i fråga. En mängd teoretiska studier
har utförts för att försöka påvisa vilka variabler av framför allt resultat, kassa-
flöde eller utdelningar som bäst korrelerar med prissättning av aktier på en
marknad. Studier har även utförts för att försöka påvisa vilka variabler som bäst

149 Fundamentalanalys jämförs då med värderingsteknikerna teknisk analys och beta-
analys (modern portföljteori). Se Hellman, 2000, s. 18.
150 Price/Earnings innebär en kvot mellan priset på en aktie (P = price) i förhållande till
det underliggande bolagets resultat (E = earnings).
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kan förklara värdet när det uppstår oväntade onormala avkastningar151 från inne-
hav av andelar i ett bolag (jämför studier angående värdering av bolag utifrån
resultatbegrepp i kapitel 3 och 7). Slutsatser som kan dras från dessa studier är
att tidsperspektivet är viktigt, om värdering för det aktuella fallet är på kort eller
lång sikt och att begreppet resultat är viktigt (Ibid., ss. 35-38).

Det är även från genomgången av olika studier om investerare och analytiker
uppenbart att det inte är bara en källa som används utan delar av information
från olika källor. Eftersom t.ex. en årsredovisning bara utkommer en gång per år
innebär det att flödet av information från olika källor varierar över året. Andra
faktorer som påverkar aktörers investeringsbeslut eller rekommendationer till
investeringar är investeringsstrategier med hänsyn till tid och om målet är att slå
ett index eller bara växa i takt med det och även vilken placeringsfilosofi som ska
användas (en enda eller flera olika). Tillväxt i ekonomin som företaget agerar
inom påverkar också. Så gör även risk- och avkastningsparametrar i värderings-
modeller, händelser och spekulationer på den finansiella marknaden (möjliga
uppköpserbjudanden etc.) och fördelning för en investerare mellan aktier,
obligationer och andra kapitalinstrument. Andra förhållanden som ska beaktas är
om beslut ska tas internt hos en organisation eller med hjälp av externa resurser
och om institutionen redan har en investering i ett bolag och har en specifik
strategi. Den kan t.ex. vara att kortsiktigt maximera avkastningen genom för-
säljning, att man önskar förändra företaget eller bara är en passiv långsiktig ägare
(Ibid., ss. 11-20).

En viktig del av fundamentalanalys handlar om prognoser. Det framgår av
forskning att resultat är den enskilt viktigaste och vanligaste variabeln att
prognostisera och att finansiella rapporter är en viktig utgångspunkt för
analytikers prognosarbete. Över tiden förefaller det som att finansiella data i rap-
porter kontra verbala utsagor från bolagen direkt till analytiker förändrar sig i
vikt relativt varandra. Vartefter en analytiker följer ett bolag blir kommunikation
direkt med bolaget viktigare än de finansiella rapporterna. En anledning till detta
kan vara att det upplevs som en konkurrensfördel att erhålla information direkt
från bolaget som inte finns i tryckt material. Institutionella investerare tenderar
att arbeta mer med det skriftliga materialet från bolagen som grund jämfört med
institutionella analytiker. Som en grund för de informella diskussionerna ligger
dock ofta de finansiella rapporterna. Flera av de undersökningar som refereras
av Hellman är dock mer än tio år gamla och alla studier har inte undersökt exakt
samma saker. Det finns också en osäkerhetsfaktor i vem (i vilken roll på en
institution), som intervjuats eller besvarat en enkät i de olika studierna (Ibid., ss.
10-31).

151 Onormala i förhållande till den förväntade avkastningen utifrån den använda
modellen.
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Oavsett metodologiska skillnader mellan forskning som utförts råder det inget
tvivel om att när det gäller finansiella rapporter från bolagen anser både
institutionella analytiker och investerare att de är mycket viktiga och de kommer
högt upp på listan över vad som anses som viktig information. Avseende de
olika räkningarna som ingår i en rapport anses resultaträkningen viktigast, följt
av balansräkningen och sist kassaflödesanalysen. Segmentsredovisning och noter
är även de högt rankade bland delarna i en finansiell rapport (Ibid., ss. 25-26). I
en studie av Bouwman et al. (1995) kunde det slås fast att redovisningsinfor-
mation användes i hög grad i en investeringsprocess när det gällde att bedöma
om en potentiell investering skulle förkastas eller inte. Däremot användes redo-
visningsinformation till en lägre grad när det gällde att bedöma framtida resultat-
potential. Viktigare ansågs det vara med kvalitativ information och även infor-
mation som rörde individuella segment. Hellmans egen studie av svenska
institutionella investerare visar att det bara är till en begränsad del som själva
företagets finansiella data påverkar investerarens beteende avseende om en aktie
ska köpas, säljas eller behållas. Andra faktorer påverkar också i hög grad
(Hellman, ss. 233-235).

Skillnader mellan olika regelverk för redovisningen upplevs som ett problem hos
analytiker och investerare. Det är inte säkert att justeringar sker av det räken-
skapsmaterial som analyseras till ett regelverk som är bekant för investeraren
eller analytikern, det har i studier visats att det ibland bara görs en mental
notering hos den person som utvärderar en potentiell placering att det finns
skillnader i GAAP. Det kan också vara så att den som använder materialet
faktiskt är omedveten om de redovisningsmässiga skillnader som finns eller att
det anses som för kostsamt att räkna om siffermaterialet till en annan GAAP.
Barker (2000) visar genom en deltagande- och intervjustudie att analytiker
använder resultatbegrepp på ett ganska ytligt sätt och att måttet bara justeras för
extraordinära händelser. Han kopplar anledningen till detta beteende till sina
andra resultat som anger att analytiker har en dålig förståelse för de under-
liggande grunder som finns för när något redovisas och hur det mäts och även
för kopplingen mellan ett resultatbegrepp och balansräkningen.

Ett annat område som relaterar till diskussioner i kapitel 6 om möjligheten för
investerare och analytiker att se igenom earnings management i formen av
justerade resultatbegrepp (eller när de ändras p.g.a. nya redovisningsregler),
betecknas i en del forskning som ”functional fixation”. I korthet avses med
begreppet, i det här fallet, att investerare tolkar redovisningsinformation utan
hänsyn till de regler som använts när den tagits fram (Chen och Schoderbek,
2000, s. 24).152 Studier har visat att analytiker förstår redovisningsmässiga norm-
förändringars påverkan på resultat och kassaflöden men ändå inte justerar netto-

152 För en mer grundläggande diskussion om begreppet se: Hendriksen och Van Breda,
2001, ss. 216-217.
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resultat eller andra redovisningsmässiga värden som används som underlag till
deras investeringsval. Vidare finns det visst stöd för att osofistikerade investerare
reagerar mer mekaniskt på rapporterade resultat jämfört med sofistikerade
investerare. Jämför resultaten i Frederickson och Miller (2004) i avsnitt 8.1.2.

8.3 AFFÄRSPRESSENS BEHANDLING AV RESULTATMÅTT

I det inledande kapitlet visades exempel på hur affärspress presenterar och
diskuterar bolags rapporterade resultat. Fridblad och Glücksman (2004) har
undersökt hur affärspressen behandlar och vidareförmedlar information om
resultatbegrepp som erhålls från företags bokslutskommunikéer.

Några intressanta företeelser som uppsatsen från Fridblad och Glücksman
presenterar är bl.a. följande sammanställning av vilka resultatbegrepp från bok-
slutskommunikéerna som tidningarna väljer att ta med i sina artiklar.

Tidning Resultat före
skatt

Rörelseresultat Nettoresultat

Affärsvärlden 78 % 41 % 25 %
Dagens Industri 92 % 54 % 11 %
Dagens Nyheter 77 % 23 % 8 %
Svenska
Dagbladet

88 % 35 % 25 %

Tabell 8.1 Förekomst av olika resultatmått i respektive tidnings artiklar
(källa: Fridblad och Glücksman, 2004, s. 14)

Påverkan från kommunikéerna på artiklarna som undersöktes förekom framför
allt på följande två sätt: journalister kopierar punkterna rakt av och det resultat-
begrepp som kommenteras i artikeln påverkas av vilket som redovisats i kom-
munikén. Anledningarna till att resultatbegrepp i artiklarna ofta är desamma som
i kommunikéernas punktinformation, trots att flera journalister uttalar skepsis
mot dem, tros vara journalisters tidspress och brist på kompetens. Samma an-
ledningar kan ligga bakom att det sällan rapporteras EB-mått,153 men också att
läsaren vill ha lättläst information.

Vad gäller resultatet före skatt, det vanligast förekommande resultatbegreppet och
även det som i stort sett är lika utbrett bland alla tidningar, fann författarna att
journalister ibland valde att lyfta fram resultatbegreppet även då det inte togs
upp bland punkterna i bokslutskommunikén. Nettoresultat är relativt sällsynt kom-
menterat i artiklarna. Även om resultatbegreppet vid ett flertal tillfällen haft en

153 Med EB menar författarna alla sådana resultatbegrepp som baseras på Earnings
Before, d.v.s. resultat före någonting i resultaträkningen. Exempel är EBIT, EBITDA,
EBT.
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framskjutande roll i bokslutskommunikéns punkter väljer få tidningar att
diskutera det. Den troliga anledningen till detta och det utbredda användandet av
resultat före skatt är till stor del historiskt betingad. Det blir dock allt vanligare att
nettoresultatet presenteras i tidningarnas artiklar. Anledningen kan vara att måttet
ska finnas med i punkterna i bokslutskommunikén enligt Stockholmsbörsens
noteringsavtal.

Avseende rörelseresultat ger undersökningen uttryck för att det framför allt tas in i
artiklarna när det får en framskjuten plats i bokslutskommunikéns punkter.
Anledningen till att rörelseresultat tas upp i mindre omfattning än resultat före skatt
är att måttet säger mindre, att det är svårt att veta vilka poster som företagen har
inkluderat och exkluderat i detta mått, och att det råder tidsbrist för att analysera
det. I samband med att rörelseresultat tas upp i artiklarna kommenteras ofta också
jämförelsestörande poster. Författarna kunde se en tendens till att artiklarna har
fokus på det som kommunikén för fram. Om det i en kommuniké poängteras att
betydande engångsposter ingår i resultatet är journalisterna noga med att ta upp
det i sina artiklar.

Artiklar i affärspress jämför oftast resultatet för den aktuella perioden med
resultatet från motsvarande period för föregående räkenskapsår. Det görs främst
i text men även i bilder och diagram. Det är också vanligt förekommande att
relatera resultatet med analytikers förväntningar, oftast då med SIX Market
Estimates.154 Sammanställningar av analytikers förväntningar har fått ett ökat in-
flytande på vilket resultatbegrepp som tas upp.

Tidningarna som ingår i studien är olika konsekventa i sin behandling av resultat-
begrepp. För hela det undersökta materialet kan författarna konstatera en stor
variation i om det fokuseras på helårsresultat eller kvartalsresultat. Det varierar
mellan år och företag. Det är inte heller ovanligt att det för läsaren av en artikel
är svårt att veta om journalisten avser helårs- eller kvartalsresultat.

Ett av uppsatsens resultat är att artiklar ofta enbart nämner begrepp som ”vinst”,
”förlust” eller ”resultat” men inte närmare anger vilket resultatbegrepp som
avses. Med andra ord är begreppen dåligt definierade. En annan iakttagelse är att
journalister förstärker resultatbegreppen genom att använda betoningar som
”rekordvinst”, ”brakförlust”, och ”mångmiljardförlust”. Genomgående tendens i
materialet är att det oftast är negativa resultat som får denna sorts tillägg.

8.4 SLUTSATSER FÖR DEN EMPIRISKA STUDIEN

Slutsatsen från genomgången i kapitlet är att det sätt på vilket information ut-
formas kan påverka dels direkt de beslutsfattare som använder informationen,

154 SME är ett institut som samlar in statistik över de olika analytikerhusens
förväntningar.
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dels sekundärrapportering hos dags- och affärspress. En annan slutsats från
genomgången i kapitlet är att det inte alltid är den information som ges av
GAAP som eftersöks av användare. Ett flertal frågeställningar framkommer i
kapitlet som används i undersökningen. De presenteras nedan.

8.4.1 KUNSKAP OM ANVÄNDARE

Är resultatbegrepp utformade så att de på ett positivt eller negativt sätt för-
medlar information? Att kraftigt först lyfta fram t.ex. EBITDA i sin rapport, om
det visar vinst, jämfört med att först redovisa ett negativt resultat före skatt
skulle kunna påverka användaren. Eftersom tidigare kapitel i referensramen
diskuterar förekomsten av s.k. framträdande redovisning analyseras utformning
av finansiell rapportering i samband med det fenomenet. Slutsatsen som dragits i
tidigare kapitel i referensramen är att förekomsten av NGM som redovisas
framträdande kan vara en indikation på att upprättaren tillämpar earnings
management.

Kapitlet har visat att användare kan bli påverkade av bolags utformning av
resultatmått och av utformning av den finansiella rapporten (se resultaten från
experimentell forskning avsnitt 8.1). Det söks därför svar på i vilken utsträckning
upprättarna önskar rapportera om förluster och händelser i tidigare perioder
jämfört med den aktuella perioden; finns det en medvetenhet hos upprättare om
eventuell påverkan på användare beroende på deras val av redovisningsformat?
Används den i sådana fall från ett earnings management-perspektiv eller beaktas
den av upprättaren i samband med att ett så användbart resultat som möjligt
redovisas? I det senare fallet är förväntan att upprättaren försöker redovisa
NGM på ett sätt som inte ska påverka användarens värdering eller utvärdering
av företaget i en speciell riktning.

8.4.2 ANVÄNDARES BEHOV

Redovisar bolagen i undersökningen sådana resultatbegrepp som efterfrågas av
användare; är det ett motiv för dem i deras upprättande av finansiella rapporter?
Litteraturgenomgången har visat att GAAP inte alltid är det som användarna
önskar, att analytiker inte anser att prestation kan reduceras till och omfattas av
ett enda mått och en enda räkning, och att aktieanalytiker och långivare använder
flera olika finansiella och icke-finansiella mått i sina analyser. Påverkas upp-
rättarna av kontakter med användare som begär viss rapportering? Under-
sökningen av årsredovisning och delårsrapporter kartlägger om sådana mått som
efterfrågats av respondenter i FASB:s undersökning redovisas av upprättarna. I
intervjustudien ställs frågor om kontakten med användare påverkar ut-
formningen av de finansiella rapporterna.

En slutsats i kapitlet är att det inte alltid är GAAP som eftersöks av användare.
Dock är det enligt FASB:s undersökning många användare som uttryckt bekym-
mer med inkonsekvent eller viktad användning av pro forma-mått avseende bl.a.:
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resultat och rörelseresultat. Därför analyseras även till hur stor del sådana resultat-
begrepp förekommer i årsredovisningar och delårsrapporter.

Ett referat av en studie i kapitlet handlade om den påverkan på upprättarna som
dags- och affärspressens sätt att skriva om deras resultat har. Den faktorn under-
söks därför i intervjustudien som en del av övriga förklaringsfaktorer utöver
användbarhet och earnings management.
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9 RESULTAT AV ÅRSREDOVISNINGSSTUDIEN
I kapitlet presenteras en genomgång av Stockholmsbörsens årsredovisningar
2004 (262 bolag, för urval se kapitel 2) som underlag för att besvara av-
handlingens första forskningsfråga: Hur redovisar bolag på Stockholmsbörsen andra
resultatbegrepp än de som definieras av GAAP (Non-GAAP Measures)? Under-
sökningen av de finansiella rapporterna från de börsnoterade bolagen används
också tillsammans med intervjustudien (se kapitel 11) för att besvara den andra
forskningsfrågan: Varför redovisar bolagen på Stockholmsbörsen NGM? Den slutliga
analysen av dokumentstudierna tillsammans med intervjuer presenteras i kapitel
12 för att uppfylla syftet med avhandlingen: att öka kunskapen om och förståelsen av
börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp.

I både kapitel 9 och 10 framgår i detalj sammanställningar av, och exempel på,
hur börsbolagen redovisar NGM. Analysen av börsbolagens utformning och
redovisning av resultatbegrepp presenteras i kapitel 12. Den höga detaljerings-
graden i kapitlen har tre skäl. För det första ska läsaren av avhandlingen genom
de exempel som redovisas kunna bilda sig en uppfattning om hur teknikerna
inom earnings management genom utformning tillämpas av upprättarna. För det
andra ska en läsare som är intresserad av ett speciellt delområde, en specifik
NGM-företeelse, kunna tränga in på djupet, ta del av exempel och detaljer om
förekomsten av begreppen och bilda sig en egen uppfattning om hur börs-
bolagen redovisar i just detta avseende. Det tredje skälet till valt presen-
tationssätt, där detaljer framgår om hur olika NGM betraktats och samman-
ställts, är att det finns ett antal gränsdragningar i avhandlingen för vad som utgör
ett NGM. Gränsdragningarna och definitionerna av olika företeelser, t.ex. fram-
trädande redovisning, påverkar sammanställningen av antal förekomster och slag
av NGM. Genom en öppen redovisning av resultaten i detalj har läsaren
möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om de olika mått som förekommer i
börsbolagens rapportering.

Kapitlet är strukturerat i tre huvudavsnitt. I det första avsnittet, 9.1, redogörs för
omfattning och utformning av NGM i årsredovisningar. Där framgår i olika
underavsnitt: omfattning av NGM och samband med noteringslista för det upp-
rättande bolaget (9.1.1), var NGM redovisas i årsredovisningen (9.1.2), att
bolagen redovisar många unika NGM (9.1.3), variation i branscher (9.1.4) och en
sammanställning av NGM i olika kategorier (9.1.5). Den deskriptiva kart-
läggningen av hur NGM redovisas är utförd mot bakgrund av att det i kapitel 8
framkom att utformning av NGM och finansiella rapporter kan ge effekter på
användarna.

I det andra avsnittet, 9.2, beskrivs i vilken utsträckning NGM uppvisar
normativa kvalitativa egenskaper. I referensramen har jag redogjort för norm-
givningens kvalitativa egenskaper (se kapitel 4) och den GAAP för redovisning
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av resultatbegrepp som finns (se kapitel 5). Om en upprättare har användbarhet
som utgångspunkt borde de kvalitativa egenskaperna vara eftersträvansvärda.
Egenskaperna har testats genom att sammanställa i vilken utsträckning redo-
visade NGM är: definierade (9.2.1), avstämda mot GAAP (9.2.2) och motiverade
(9.2.3.) av det upprättande bolaget. Olika exempel på brister i kvalitativa egen-
skaper (9.2.4) och inkonsekvens i redovisade NGM (9.2.5) presenteras i separata
underavsnitt. Ett specifikt avsnitt diskuterar kvalitativa egenskaper i de vanligt
förekommande begreppen EBIT, EBITA och EBITDA (9.2.6).

I det tredje avsnittet i kapitlet (9.3) ges exempel på tillämpningen av teknikerna
inom earnings management genom utformning. Det görs mot bakgrund av
litteraturgenomgången i kapitel 6 om upprättarnas motiv till redovisningen av
NGM. Där redogjordes för s.k. earnings management genom utformning av
redovisning. Om earnings management är förklaringen bakom upprättarnas
redovisning av NGM torde de finansiella rapporterna uppvisa förekomster av
NGM upprättade med hjälp av de beskrivna teknikerna: resultatutjämning, pro
forma och strategisk påminnelse. Exempel på tillämpning av resultatutjämning
finns i avsnitt 9.3.1 och pro forma i 9.3.2. Exempel på strategisk påminnelse ges i
kapitel 10 (avsnitt 10.5.2) om delårsrapportering.

Kapitlet avslutas med en sammanfattning (avsnitt 9.4) där de övergripande slut-
satserna av detaljredogörelserna framgår. I analysen av resultaten i kapitel 12
lämnas genomgående korsreferenser till var i kapitel 9 läsaren kan finna detaljer
som understödjer analysen.

9.1 OMFATTNING OCH UTFORMNING

I de kommande avsnitten redogörs för upprättarnas redovisning av NGM. De
olika begreppen som används i avhandlingen (”slag”, ”brutto”, ”unikt” och
”delas”) för att systematisera förekomsten av NGM förklaras här med ett
exempel (tabell 9.1):

NGM A NGM B NGM C NGM D NGM E NGM F
Bolag 1 X X X X
Bolag 2 X X X X
Bolag 3 X X X X

I exemplet förekommer 6 olika NGM: A - F ("slag")
I exemplet använder de 3 bolagen tillsammans 12 NGM ("brutto")
I exemplet är det ett NGM som bara används av ett bolag: F av Bolag 1 ("unikt")
I exemplet används NGM A, B, C, D och E av mer än ett bolag ("delas")
NGM A, B, C, D och E delas av två bolag, NGM C delas av tre bolag.

Exempel på begrepp i sammanställningar av nyttjandet av NGM

Tabell 9.1 Exempel på hur sammanställningsbegrepp för NGM används i
avhandlingen
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9.1.1 NGM PÅ OLIKA NOTERINGSLISTOR

En summering av förekomsten av bolag som nyttjar NGM presenteras i tabell
9.2. Tabellen visar också hur många bolag som använder NGM i de delar av
årsredovisningen som registreras hos bolagsverket (kallas i tabellen ”BV-
delar”)155 och i övriga delar (mjukdelar, eller s.k. framvagn).

LISTA

Antal

studerade

bolag

i BV-delar i mjukdelar i någon del* i BV-delar i mjukdelar ingenstans**
A-listan:

Mest
omsatta 21 19 23 5 7 3 26

A-listan:
Övriga 18 17 22 5 6 1 23

A-listan:

Totalt 39 36 45 10 13 4 49

O-listan:
Attract 40 33 31 35 10 12 8 43

O-listan:
Övriga 85 105 117 88 68 53 170

O-listan:

Totalt 118 136 152 98 80 61 213

TOTALT

ALLA

LISTOR 157 172 197 108 93 65 262

* dvs någonstans i årsredovisningen förekommer ett eller flera NGM
** dvs ingenstans i årsredovisningen förekommer något NGM, enbart mått baserade på GAAP

Förekomst av NGM per noteringslista och totalt, årsredovisningar 2004

Bolag som använder NGM Bolag som inte använder NGM

Tabell 9.2 Förekomst av NGM i årsredovisningar 2004

Analysen av förekomsten av NGM per noteringslista visar på högst frekvens av
NGM för bolagen på A-listan. För bolagen noterade på O-listan är frekvensen
av NGM betydligt lägre. Lägst förekomst av NGM är det för bolagen på O-
listan Övriga. Lägre omsättning på handeln i aktien verkar sammanfalla med att
färre NGM redovisas. Trenden är tydlig: bolag som är noterade på en lista med
lägre omsättning i aktierna tycks använda NGM i mindre utsträckning än bolag
på de andra listorna. Det gäller för både mjukdelar och de avsnitt som registreras
hos Bolagsverket.

155 BV är en förkortning av Bolagsverket. Det avser här de officiella delar av en
årsredovisning som registreras hos en myndighet. I Sverige sker registrering hos
Bolagsverket.
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9.1.2 FÖREKOMST AV NGM I OLIKA DELAR AV ÅRSREDOVISNINGEN

Det är framför allt i förvaltningsberättelsen och i kommentarer till resultat-
räkningen som NGM förekommer. Bara ett fåtal bolag använder sig av NGM i
resultaträkningen.156 Det är med några undantag i textdelar och tabeller i
förvaltningsberättelse eller noter som redovisning av NGM förekommer. Det är
även vanligare att NGM förekommer i mjukdelar än i resultaträkningen. Detta
förhållande kan jämföras med förekomsten i delårsrapportering, se avsnitt 10.1.6
- 10.1.8.

Det är intressant att resultatbegrepp i ganska stor utsträckning används utan att
siffror redovisas i anslutning till dem. Detta är framför allt fallet i texter och inte
i tabeller eller punktvis information. Vidare är det mer förekommande i mjuka
delar av årsredovisningen och mindre vanligt i förvaltningsberättelsen eller andra
BV-delar. Allra vanligast är fenomenet i mjukdelsavsnittet ”VD har ordet”.

När NGM redovisas i resultaträkningen görs det främst genom nyttjandet av
alternativa uppställningsformer med flera segment direkt i resultaträkningen. I
några få fall förekommer ett NGM direkt i resultaträkningen som t.ex. resultat före
avskrivningar eller före jämförelsestörande poster. NGM kan också förekomma när
bolag redovisar texter i ett avsnitt ofta rubricerat som ”kommentarer till resultat-
räkningen” bredvid eller under själva resultaträkningen. Det är bara i två
branscher som det frekvent förekommer NGM i resultaträkningen, och det är
för fastighets- och investmentföretagen vilka diskuteras vidare i avsnitt 9.1.4.

Biotage är ett av få företag (och det enda i branschen Biotechnology) som direkt
i resultaträkningen redovisar ett NGM, se figur 9.1.

156 Ca 8 % (15 st.) av de NGM-användande bolagen redovisar ett NGM i års-
redovisningens resultaträkning.
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Figur 9.1 Utdrag från ett börsnoterat bolags resultaträkning 2004 med
NGM: rörelseresultat före goodwillavskrivningar (källa: Biotage års-
redovisning 2004, s. 23)

Genomgången av årsredovisningarna har visat att förekomsten av NGM är stor.
Det säger inte mycket om de olika företeelserna som begreppen utgör eller de
omständigheter som föranleder bolagen att uttrycka sin resultatprestation på ett
annat sätt än genom GAAP-begrepp. Tabellen 9.2 visar inte heller hur många
olika NGM olika bolag använder, hur många gånger ett resultatbegrepp
presenteras i en årsredovisning, hur framträdande det är, och av vilket slag det är.
Dessa faktorer påverkar en utvärdering av begreppens betydelse. Bolag kan t.ex.
presentera rörelseresultat före avskrivningar i en femårsöversikt eller motsvarande
nyckeltalstabell. Resultatbegreppet ges ingen framträdande placering i rappor-
teringen och kan inte sägas vara ett NGM som bolaget prioriterar i sin kom-
munikation med användare. Det kan jämföras med när NGM redovisas på den
första sidan i årsredovisningen, vanligen under rubriken ”året i korthet” eller
motsvarande. En sådan redovisning görs ofta i punktform och får stort utrymme
och framträdande plats. Det motsvarar bolags punkter i inledningen till en
delårsrapport. Placeringen och kommunikationen av NGM i punkter på första
sidan i en årsredovisning är mer framträdande jämfört med om måtten före-
kommer i en undanskymd nyckeltalstabell.

Det är också skillnad på om användaren finner NGM i tabeller med låg fram-
toning jämfört med att användaren läser kommenterande texter i förvaltnings-
berättelsen som innehåller NGM. I det senare fallet bygger bolaget upp sin
kommunikation om hur verksamheten presterar runt ett eller flera NGM. I ett
sådant fall är det tydligt att det är genom NGM som bolaget önskar uttrycka sin
verksamhet. I resten av detta kapitel diskuteras de olika identifierade generella
företeelserna som framkommer när hela materialet sammanställs.
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9.1.3 MÅNGA UNIKA NGM

Det står utom allt tvivel att det är betydligt vanligare att nyttja NGM än att bara
använda GAAP. Vilka NGM förekommer? Det första som kan konstateras när
NGM sammanställs och jämförs bolagen emellan är att många mått är unika och
bara redovisas av ett bolag.

Om t.ex. redovisningen av NGM hos de 26 bolagen på A-listan Mest omsatta
analyseras visar det sig att 23 bolag redovisar NGM av något slag i någon del av
sin årsredovisning. 80 olika NGM används. Det är lite mer än 3 st. per bolag.
Det är dock så att 42 NGM redovisas av ett enda bolag på noteringslistan. 38
NGM delas, d.v.s. mer än ett bolag nyttjar ett likadant uttryckt NGM i sin
redovisning, av 2 bolag, men bara 6 slag av NGM delas av 3 eller fler bolag.

De NGM som delades av tre bolag eller fler var:

 rörelseresultat exklusive (eller före) jämförelsestörande poster (delas av 5 bolag),

 rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader eller strukturkostnader (4),

 rörelseresultat exklusive goodwill eller rörelseresultat före goodwill eller rörelse-
resultat före av- och nedskrivningar på goodwill (4)

 EBITDA (3)

 resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster (3)

 nettoresultat exklusive jämförelsestörande poster (3)

Resultatet är detsamma för bolag på andra noteringslistor. Sammanställningen av
NGM visar att det är mycket svårt att hävda någon egentlig jämförbarhet mellan
bolagen när NGM används. Detta skulle kunna vara ett argument för att GAAP-
mått ska presenteras konsekvent av bolagen i resultaträkningen utan inblandning
av NGM.

9.1.4 NGM I BRANSCHER

Avsnittet 9.1 har inledningsvis redogjort för generella iakttagelser av
förekomsten av NGM i årsredovisningar. Här följer en beskrivning av de
bransch(sam-)variationer som förekommer för NGM. Framför allt finns ett
branschmönster i fastighets- och investmentbolag. NGM framkommer främst
genom att bolag i de två branscherna använder alternativa uppställningsformer
för sina resultaträkningar.

Alternativa uppställningsformer för resultaträkningen

En alternativ uppställningsform för resultaträkningen (som inte följer formaten
enligt normgivning, se kapitel 5) leder nästan uteslutande till att NGM också
framkommer. Det är inte många bolag som motiverar sina alternativa
resultaträkningsuppställningar; bara ett fåtal investmentbolag och något
fastighetsbolag gör det. Det är i dessa branscher det också är vanligast förekom-
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mande. Geveko är ett exempel på bolag som har delat upp sin resultaträkning i
två delar; i detta fall i industrirörelse och förvaltning av värdepapper. Industri-
rörelsen kommer först och slutar med ett rörelseresultat, därefter följer
värdepappersförvaltning som ger ett, tillsammans med rörelseresultatet, resultat
efter finansiella poster. Först därefter följer finansiella intäkter och kostnader som
sålunda hålls isär från värdepappersförvaltningen vilken följaktligen klassats som
en separat affärsverksamhet. Detta är också ett exempel på bolag som redovisar
segment av verksamheten direkt i sin resultaträkning. Geveko är även exempel
på en resultaträkning där kommentarer lämnas bredvid eller i nära anslutning till
uppställningen (se figur 9.2).

Figur 9.2 Exempel på resultaträkning med två verksamheter separat
redovisade (källa: Geveko årsredovisning 2004, s. 52).

Som framgår av kommande avsnitt är det väldigt få bolag som motiverar sina
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NGM. De fyra bolag som gjorde det fullt ut motiverade även en alternativ upp-
ställningsform. Totalt 18 bolag i den undersökta populationen använder en egen
definierad uppställning för resultaträkningen. Främst förekommer det hos
fastighetsbolagen och för branschen övriga finansiella tjänster (sex fall vardera).
För de bolagen finns det uppenbarligen ett behov av att lyfta fram det specifika i
rörelsen, och uppställningsformerna enligt GAAP lyckas inte med detta.

Två olika branscher uppvisar speciella särdrag för sina resultatutformningar. Det
är bolag inom övriga finansiella tjänster och fastigheter. För branschen övriga
finansiella tjänster är det framför allt s.k. investmentbolag som visar ett
branschmönster.

Övriga finansiella tjänster

Det för investmentbolag vanligt förekommande måttet substansvärdet är i
avhandlingen klassificerat som ett NGM. Det finns inget fall där det redovisats
direkt i resultaträkningen eftersom den värderingsprincip som användes i Sverige
2004 för finansiella instrument var lägsta värdets princip, d.v.s. anskaffnings-
värde för investeringen eller om denna är föremål för värdeminskning, som inte
bedöms tillfällig, till detta lägre värde. Därför användes substansvärde enbart i
textavsnitt och tabeller utanför själva resultaträkningen. Ett antal investment-
bolag redovisar verksamheten utifrån perspektivet att man äger andelar i bolag i
egenskap av finansiella placeringar och därför egentligen inte vill upprätta
konsoliderade räkenskaper trots att man har bestämmande respektive betydande
inflytande över dotterbolag respektive intressebolag. Investmentbolag kan därför
av det skälet vilja upprätta en redovisning som utgår från ett annat perspektiv än
en konsoliderad resultaträkning, d.v.s. utifrån ett substansvärde baserat på
verkligt värde. Bolagen vill visa det aktuella värdet på sina investeringar och hur
de utvecklats.

Latour exemplifierar att investmentföretag önskar redovisa resultat på annat sätt,
även i förhållande till resonemanget ovan om redovisning till verkliga värden, än
via den uppställningsform och med de resultatbegrepp som normgivning har
definierat. Latour använder ett resultat före finansiella poster där resultat från
intressebolag och resultat från aktieförvaltningen ingår men där dessa två intäkts-
källor inte ingår som en del i koncernens rörelseresultat (se figur 9.3).

Inom branschen övriga finansiella tjänster presenterar 6 av 21 bolag alternativa
uppställningsformer för resultaträkningen. Samtliga av dessa är s.k. investment-
bolag. Resterande bolag levererar andra tjänster. Investmentbolagen utgör en
tredjedel av det totala antal bolag i hela populationen som använder alternativa
uppställningsformer.
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Figur 9.3 Exempel på uppställningsform för ett investmentbolag på
Stockholmsbörsen 2004 (källa: Latour årsredovisning 2004, s. 41)

Fastigheter

Förutom investmentbolagen är det en annan bransch som ofta använder
uppställningsformer för resultaträkningen som avviker från normgivningen. Det
är fastighetsbranschen. Drygt hälften (7 av 13 fastighetsbolag) har egna upp-
ställningsformer. Det gör också att NGM direkt i resultaträkningen är vanligt
förekommande. Det mest frekvent förekommande NGM är driftnetto. Här finns
en praxis att dela upp resultaträkningen i segment och visa två slag av NGM, ett
från förvaltning av fastigheter och ett från köp och försäljning av fastigheter.

En vanligt förekommande utformning är att det under dessa två resultatnivåer
finns ett bruttoresultatmått (summan av de två segmenten) som exkluderar vad
som ofta kallas för ”centrala kostnader” och ibland kostnadsraden ”värde-
regleringar”. Det sistnämnda torde utgöra nedskrivningar och återföringar av
nedskrivningar på fastigheter. Rörelseresultatet inkluderar i dessa fall de centrala
kostnaderna. Ett exempel på denna uppställningsform är hämtat från
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Kungsledens årsredovisning (se figur 9.4). Att exkludera kostnader som
benämns centrala eller ofördelade kostnader är vanligt när segment presenteras i
not. I en resultaträkningsuppställning som följer ÅRL och FAR:s vägledning om
årsredovisning är sådana kostnader inkluderade i verksamhetens rörelseresultat och
fördelad på funktioner eller kostnadsslag. Ett bruttoresultat kan enligt norm-
givningen bara förekomma för en funktionsindelad verksamhet och då in-
kluderas omsättning och kostnaderna för de sålda varorna eller tjänsterna i
måttet. Frågan är hur fastighetsbranschens struktur på resultaträkning stämmer
med funktions- och kostnadsslagsindelningen av en resultaträkning.

Figur 9.4 Exempel på del av fastighetsbolags resultaträkning med för
branschen vanligt förekommande NGM (källa: Kungsledens års-
redovisning 2004, s. 34)

Om det ska finnas två mått, driftsöverskott fastighetsförvaltning och resultat av
fastighetshandel, som summerar till ett bruttoresultat är det förvånande att det för
nästa nivå, rörelseresultatet, bara är två kostnadsposter inkluderade utöver
bruttoresultaten, vilka dessutom känns svåra att förklara som funktioner eller
kostnadsslag. Fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har ofta sina egna ut-
formningar av uppställningar, de är varken funktions- eller kostnadsslags-
indelade.

Ett annat exempel på hur fastighetsbolagen kan utforma sitt resultat är hämtat
från FastPartners årsredovisning (se figur 9.5). Uppställningsformen följer den
form som även t.ex. Castellum använder sig av. En jämförelse av FastPartners
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resultaträkning med Kungsledens visar att räkningarna och redovisade NGM
inte är utformade på samma sätt. Bolagen blir delvis svårjämförbara. Jämför t.ex.
var olika kostnadsposter är placerade i resultaträkningarna och i vilka resultat-
begrepp de ingår. FastPartner använder även ett NGM som benämns
förvaltningsresultat. Det framgår av en tabell på sidan 29 som benämns ”Fem år i
sammandrag, Ur resultaträkningen”. Tabellen visar dock inte hur detta NGM
räknas ut.

Figur 9.5 Exempel på fastighetsbolags resultaträkning med det typiska
NGM driftnetto (källa Fastpartner årsredovisning 2004, s. 39)

Bolaget skriver i sin förvaltningsberättelse (s. 31):

”Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 55,5
(41,2) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om
30,3 (26,4) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 14,3
(12,3) MSEK. Det mer intressanta förvaltningsresultatet, det vill säga
resultat före skatt exklusive reavinster/förluster, resultat från intresseföretag
och poster av engångskaraktär uppgår för 2004 till 40,6 (30,3) MSEK. ”

Förutom segmentsuppdelningen som ofta förekommer i resultaträkningen, är
det ofta redovisade driftnetto ett NGM som utgör ett avsteg från Redovisnings-
rådets RR 4 och URA 10. Enligt RR 4 ska resultat före avskrivningar bara
redovisas när det behövs för jämförelseändamål, t.ex. p.g.a. nedskrivningar eller
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rättelse av fel (se p. 11 i RR 4). Det är bara fastighetsbolagen som genomgående
använder resultat före avskrivningar i sina resultaträkningar. Som ett exempel på
begreppet driftsnetto, vilket innebär ett resultat före avskrivningar, används här
resultaträkningen från Caponas årsredovisning, här uttrycks detta NGM som
driftsöverskott (se figur 9.6).

Figur 9.6 Exempel på resultaträkning för fastighetsbolag med ett resultat
före avskrivningar driftsöverskott (källa: Capona årsredovisning 2004, s.
51)
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Det intressanta med Caponas årsredovisning är att bolaget förutom NGM drifts-
överskott också visar två segment direkt i sin resultaträkning. Här är det dock
fråga om segmentet hotellverksamhet och inte en särredovisning av resultatet
från handeln med fastigheter som annars är vanligt hos fastighetsbolag.

Figur 9.7 Exempel på resultaträkning för fastighetsbolag med NGM
driftsöverskott och särredovisning av resultat från fastighetsförsäljning
(källa: Castellum årsredovisning 2004, s. 52)

En ytterligare variant på uppställningsform för fastighetsbolag och NGM i
branschen är hämtad från Castellums årsredovisning (se figur 9.7). Det är i



165

Castellums fall ännu tydligare att begreppet driftsöverskott avser ett resultat före
avskrivningar. Denna uppställningsform inkluderar avskrivningarna på fastig-
heter inom bruttoresultatet till skillnad från Kungsleden som har ett brutto-
resultat utan relaterade avskrivningskostnader. Varianten som Castellum här
företräder torde vara mer i linje med GAAP.

Bruttoresultat är ett begrepp som visar vad en verksamhet har för resultat efter
att funktionen ”kostnad såld vara/tjänst” är fråndragen. Därefter reduceras
resultatet med övriga funktioners kostnader och resultaträkningen når ett
rörelseresultat. Kungsleden har inom begreppet bruttoresultat inkluderat sina
resultat från fastighetstransaktioner. Så är inte fallet i resultaträkningsvarianten
som Castellum använder sig av. Där redovisas handeln med fastigheter efter
bruttoresultatet. Den slutsats som kan dras, när dessa två uppställningsformer
jämförs, är att det för en investerare, eller annan intressent, krävs en del eget
analysarbete.

Det kan inte hävdas att driftsöverskott är ett branschspecifikt begrepp som
hanteras likadant av fastighetsbolagen. Det kan inte heller vara lätt för användare
att använda vid jämförelse av fastighetsbolag. Ett ytterligare exempel som vid
jämförelse med Castellum visar en tydlig skillnad mellan olika utformningar av
rapporter, och att begreppet driftsnetto eller driftsöverskott inte betyder samma sak
för alla fastighetsbolag, är Klöverns resultaträkning (se figur 9.8).

Figur 9.8 Exempel på fastighetsbolags resultaträkning med resultat-
begreppen driftsöverskott och rörelseresultat (källa Klövern års-
redovisning 2004 s. 39)
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I Klöverns fall är förmodligen driftsöverskott att betrakta som ett bruttoresultat i
verksamheten, medan det i Castellums fall är svårare att säga att så är fallet
eftersom begreppet bruttoresultat används inklusive avskrivningar medan drift-
överskott inte inkluderar avskrivningar. De två här jämförda bolagen förefaller ha
olika uppfattning om vad begreppet driftsöverskott innebär. Det finns också
fastighetsbolag som i resultaträkningen följer ÅRL och FAR:s uppställnings-
former.157 Ett sådant bolag är LjungbergGruppen. Även LjungbergGruppen
använder begreppet driftsöverskott, men det förekommer i olika tabeller i
mjukdelarna av årsredovisningen.

9.1.5 KATEGORIER AV NGM

Barker (2004) presenterar tre sätt att definiera resultat. Ett sätt är att identifiera
intäkter och kostnader som anses tillhöra rörelsen, ett annat är att inkludera
poster som är av återkommande karaktär och exkludera engångshändelser och
ett tredje sätt är att utgå från en företagslednings bedömning av vilka poster den
har kontroll över. Det kan tänkas att upprättarna av olika anledningar önskar
utesluta poster som betraktas som rörelsefrämmande och utanför företags-
ledningens kontroll (se resultatkoncept 1 och 3 i tabell 9.3 nedan). Om företags-
ledningarna framför allt vill redovisa ett resultatbegrepp som ger användaren av
de finansiella rapporterna möjlighet att prognostisera framtida resultat borde
poster som är ej återkommande exkluderas (resultatkoncept 2 i tabell 9.3). När
årsredovisningarna undersöktes var det därför av intresse att kartlägga vilka
former av NGM som användes. Var det genomgående NGM som kan sorteras
in under något av de tre koncepten?

De NGM som användes av börsbolagen har sorterats in i 9 NGM-kategorier.
Indelningen i kategorier underlättar förståelsen av vilka NGM som nyttjas av
bolagen. Kategorierna har inte varit förutbestämda utan har växt fram under
analysens gång. Kategoriseringen är gjord utifrån de olika användningsområden
måtten har och de motiv som är uppenbara för redovisningen av ett NGM.

Kategorierna baseras på en uppdelning av de vanligast förekommande
justeringarna som görs i NGM jämfört med GAAP. Sammanställningen utgår
från vilken slags justering eller korrigering som bolagen gör genom det
alternativa resultatbegreppet och beaktar inte om formuleringar (namn på NGM)

157 Vad gäller fastighetsbolagen kan det vara av värde att kommentera att i och med
införandet av IFRS så kommer antagligen nya resultatbegrepp presenteras och resultat-
uppställningar förändras. Detta eftersom marknadsvärdering av fastigheter kan göras och
värdeförändringar redovisas i resultaträkningen (se Brade och Olsson, 2006). Övergången
till IFRS ger eventuellt upphov till presentationsproblem eftersom realisationsresultat
från fastighetsförsäljningar inte längre kommer att redovisas. En redovisning enligt IFRS
ger inte upphov till några realisationsresultat eftersom värdering löpande sker till verkligt
värde.
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är exakt desamma eller om de innehåller egentligt jämförbara mått. Kategorierna
tar inte heller hänsyn till på vilken nivå i resultaträkningen som ett mått är
hänförligt, d.v.s. om det är justeringar avseende t.ex. rörelseresultat eller nettoresultat.

De nio NGM-kategorierna är (sorterade i storleksordning efter antal NGM):

1. Resultat justerade för jämförelsestörande poster: Resultat-
begrepp justerade genom att något är tillagt eller borttaget för
den aktuella resultatnivån. Det kan vara en specifik post, t.ex. en
reavinst, som av bolag uttrycks som jämförelsestörande eller
engångspost.

2. Resultat som ska möjliggöra jämförelse av en enhet över tiden:
Andra resultatnivåer och resultatbegrepp än GAAP redovisas
p.g.a. en av bolaget egenkonstruerad resultaträkningsstruktur.
Avvikelser sker från en uppställningsform enligt GAAP genom
ett val av vilka affärsenheter inom en koncern som inkluderas
och för vilken tidsperiod. Kategorin inkluderar pro forma-upp-
ställningar, segment direkt i resultaträkningen, mått som innebär
att samma enhet/er i koncernen jämförs över tiden, t.ex. genom
att exkludera bolagsförsäljning/verksamhetsförsäljning.

3. GAAP-mått med ett tillägg: Innebär att förklara att en specifik
post ingår i resultatbegreppet (t.ex. rörelseresultat inklusive av-
skrivningar, rörelseresultat inklusive jämförelsestörande poster,
rörelseöverskott).

4. Resultat exklusive goodwill: Konstruktioner av mått före/ ex-
klusive goodwill- avskrivning/nedskrivning (inkluderar kons-
truktioner med EBITA).

5. Mått som kombinerar två eller flera av kategorierna: Resultat-
begreppet kombinerar två eller flera av de andra kate-
gorierna/justeringarna i ett och samma mått.

6. Resultat exklusive avskrivningar: Ett resultatbegrepp exklusive
avskrivningar på anläggningstillgångar (inkluderar konstruk-
tioner med EBITDA).

7. Förändringar i substansvärde: Konstruktioner av resultatmått
med substansvärde.

8. Resultat justerade för omstruktureringskostnader.
9. Resultat justerade för valutaeffekter: Resultatbegrepp (oftast

nettoomsättningen) som är justerade för valutaomräknings-
effekter.

En speciell kategori (nr. 5) som framkommit är när ett NGM är uppbyggt
genom att en post exkluderas samtidigt som andra justeringar görs, t.ex. Proforma
resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA). Vilka problem det
leder till för användaren när inga definitioner och avstämningar finns är
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diskuterat i avsnitt 9.2 om kvalitativa egenskaper och NGM. Begreppen i
Kategori 5 har räknats ”dubbelt” vilket innebär att de också, vart och ett för sig,
är upptagna under en annan kategori. Måttet har då kategoriserats utifrån vad det
framför allt kännetecknar. Exempel på företeelser inom kategorierna presenteras
i kapitel 10, avsnitt 10.1.3.

Tabell 9.3 visar hur väl de nio NGM-kategorierna stämmer med de tre
resultatkoncepten.

NGM-kategori
Resultatkoncept 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1, Rörelse X X X
2, Engångskaraktär X X X X X (X)
3, Kontroll X X (X)
Ett ”X” markerar att den identifierade NGM-kategorin passar ett eller flera av resultat-
koncepten. Ett ”(X)” markerar att kategorin, beroende på ett visst NGM:s specifika
natur och upprättarens syfte med det, kan hänföras till ett koncept.

Tabell 9.3 De nio identifierade NGM-kategorierna avstämda mot tre
resultatkoncept i Barker (2004)

Som framgår av tabellen (de mörka fälten) har NGM-kategorierna 4, 6 och 7
ingen direkt koppling till något av de tre resultatkoncepten som Barker
identifierat. NGM-kategori 4 (K4) innehåller NGM som exkluderar av-
skrivningskostnader från immateriella tillgångar. K6 exkluderar avskrivningar
från anläggningstillgångar (framför allt materiella) och K7 innehåller NGM
byggda på begreppet substansvärde. K4 och K6 skulle kunna hänföras till
resultatkonceptet engångskaraktär om det resultatkonceptet utsträcks till att
omfatta poster som av en användare anses som ej värderelevanta för att
prognostisera ett värde på ett bolag. Så kan vara fallet med avskrivningar och
nedskrivningar på immateriella tillgångar, främst goodwill. K7 passar inte in i
något av koncepten om inte engångskaraktär utsträcks till att även omfatta
NGM som är värderelevanta för värdering av bolag. Substansvärde är ett
speciellt NGM för den bransch som använder det (investmentföretag). Det är
vanligt med en skillnad mellan börsvärdet på investmentföretaget och det
sammanlagda marknadsvärdet på ett sådant företags olika investeringar. K7 kan
därför även anses tillhöra konceptet rörelse om det utsträcks till att omfatta
resultatbegrepp som (enligt företagsledningen) är en del av kärnverksamheten
och som företagsledningen vill utvärderas utifrån. Slutsatsen är att bolagen på
Stockholmsbörsen till viss del även använder NGM som inte passar in i de tre
resultatkoncepten som Barker identifierat. Framför allt gäller det NGM som
exkluderar avskrivningar.
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9.2 ANVÄNDBARHET OCH KVALITATIVA EGENSKAPER

Normgivningen eftersträvar vissa kvalitativa egenskaper i de finansiella
rapporterna (se kapitel 4). I kapitel 5 presenterades regler från SEC och en
rekommendation från CESR (se avsnitt 5.4) med avseende på NGM. CESR och
SEC påpekar vikten av att stämma av, öppet beräkna, och definiera NGM.
Dessutom har externa experter utanför bolag anfört att jämförbarhet är en
påverkande faktor för bolags val av redovisade resultatbegrepp och en rapport
från PwC (2007) angivit att det ofta var oklart för användaren vad som ingår i
olika NGM (se kapitel 6).

Ett mål med finansiell rapportering är att rapporterna ska vara användbara (se
genomgången i kapitel 4). Rapporterna ska därför uppfylla vissa normativa
kvalitativa egenskaper. De NGM som kartlagts i dokumentstudien undersöks
därför för att se vilka kvalitativa egenskaper de har. Som beskrevs i kapitel 5
studeras egenskaperna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. De kvalitativa
egenskaperna undersöks genom att sammanställa i vilken utsträckning som
NGM är definierade, avstämda och motiverade.

9.2.1 DEFINITIONER AV NGM

Begrepps tydlighet

Påfallande ofta används begreppet resultat i olika delar av en årsredovisning utan
att det är säkert om det resultatbegrepp som avses är slutsumman i en
resultaträkning eller avser någon annan summa. I en och samma årsredovisning
kan begrepp som resultat, årets resultat, årets vinst, nettoresultat etc. förekomma på
olika platser när koncernens prestation ska diskuteras eller beskrivas.
Förekomsten av sådana resultatbegrepp leder till oklarhet, speciellt när det inte
finns en siffra knuten till begreppet vilket är vanligt i årsredovisningens
mjukdelar. Med en anknuten siffra kan resultatbegreppet relateras till eller läsas
av mot resultaträkningen. För ett fåtal bolag förekommer också rent slarv i att fel
begrepp används för en siffra. Förmodligen beror detta på tryckfel eller brister i
korrekturläsning.

Frekvens av definitioner

Tabell 9.4 visar i hur stor utsträckning bolag definierar NGM.
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Noteringslista Ej def delvis def fullt ut def

A-listan MO 26% 43% 30%

A-listan övriga 27% 45% 27%

A-listan totalt 27% 44% 29%

Attract-40 9% 54% 37%

O-listan övriga 26% 26% 48%

O-listan totalt 22% 33% 45%

Totalt 23% 35% 42%

Förekomst av definierade NGM hos NGM-användande bolag

Tabell 9.4 Förekomst av definierade NGM hos NGM-användande bolag i
årsredovisningar 2004

NGM som genom sina namn ger en förklaring till hur de är uppbyggda räknas i
sammanställningen som definierade. För att det ska vara möjligt måste måttet
innehålla byggstenar som är definierade i GAAP. Ett exempel på ett sådant
NGM är rörelseresultat före avskrivningar. Rörelseresultat var ett definierat
resultatmått enligt GAAP för de börsnoterade bolagen 2004 (se kapitel 5) och
det är tydligt för läsaren att detta mått inte inkluderar kostnader för en viss post,
nämligen avskrivningar. Däremot betraktas inte ett mått som definierat när det
är formulerat som rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader eftersom
användaren inte vet vad som ansetts som omstruktureringskostnader av
bolaget.158 Om bolaget dock förklarat vad som anses ingå i posten
omstruktureringskostnader räknas måttet som ett definierat NGM. Även pro forma-
uppställningar bedöms avseende definition och tas med i sammanställningen
eftersom de i studien klassificerats som NGM. Att ett bolag har delvis
definierade NGM innebär att ett antal redovisade NGM hos ett bolag är
definierade men att ett antal andra NGM i samma rapport inte är det.

Biacore använder i sin förvaltningsberättelse i årsredovisningen 2004 ett NGM
som är direkt förklarat i texten: ”rörelseresultat exklusive kostnader för avveckling av en
produkt och åtgärdsprogram och kostnader för avgången VD”. Här finns inget behov av
att återigen definiera begreppet då det genom sitt eget namn är självförklarande.

158 Redovisningsrådets rekommendation RR 16 ”Avsättningar, ansvarsförbindelser och
eventualtillgångar” anger kriterierna för att redovisa avsättningar p.g.a. omstruktureringar
i balansräkningen. Dock finns ingen normering som styr begreppet omstrukturerings-
kostnader när det används i texter eller i resultaträkningen som kostnadspost. Det
innebär att en läsare inte säkert kan veta vad ett bolag hänfört till en sådan kostnadspost.
Det är inte alls säkert att begreppet motsvarar periodens avsättning i balansräkningen
hänförligt till omstrukturering i enlighet med RR 16.
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Det är ett exempel på när ett NGM är definierat genom sitt namn. Däremot är
detta NGM hos Biacore inte avstämt mot de resultatbegrepp som ges av god sed
(d.v.s. användaren kan inte i en uppställning kvantifierat se hur det är framräknat
med utgångspunkt från ett GAAP-mått). Användaren kan inte med säkerhet veta
vilka belopp som lagts till eller dragits ifrån för att skapa måttets summa.

Det är många bolag som har definierade NGM, helt eller delvis. Den
övervägande anledningen är att det framgår av resultatbegreppens namn vad de
innehåller. Det är färre bolag som förklarar innehållet i sina NGM i not. Det är
dessutom ofta vissa begrepp i ett bolags rapportering definieras men inte andra.
Av hela populationen som undersökts och som använder NGM är det ca 35 %
av företagen som delvis definierar dem. Ca 42 % av de upprättande företagen
definierar alla NGM. Det innebär, om de två grupperna summeras, att 152 bolag
av 197 som använder NGM till någon del definierar dem. Det innebär också att
det finns en betydande andel bolag som inte beskriver hur flera av deras NGM
är uppbyggda.

För bolagen på O-listan övriga visar det sig att 87 av 117 (eller 74 %) NGM-
användare till någon del definierar sina NGM. Nästan hälften av bolagen gör det
fullt ut (48 %). På Attract-40 är frekvensen strax över 90 % för definition till
någon del. Det är dock så att majoriteten bara definierar delar av sina NGM (54
%). Ca 3/4 av bolagen på A-listan Mest omsatta definierar något av sina NGM.
Även här definieras NGM bara delvis av de flesta bolagen. Ett snarlikt resultat
erhålls vid analys av A-listan övriga.

Genomgången av årsredovisningarna har också visat att det i några fall är
otydligt uttryckt av bolag, i tabeller och uppställningar, vad som egentligen avses
med en referens till ett NGM. Sapa är ett exempel (se figurerna 9.9 – 9.10).

Figur 9.9 Exempel på otydligt uttryckt referens (källa: Sapa års-
redovisning 2004, s. 1)
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I Sapa:s fall rör otydligheten poster av engångskaraktär. På sidan 56, i
mjukdelarna, finns en flerårsöversikt med sju år i sammandrag. En underrubrik
som används i tabellen är: ”resultaträkningar exklusive poster av engångs-
karaktär”. Genom att använda en rubrik som Sapa gör i denna tabell (se figur
9.10) vet inte användaren av rapporten hur poster av engångskaraktär påverkat
de i tabellen olika ingående resultatbegreppen. Användaren kan inte heller se
vilka belopp som exkluderats. Det ges heller inte någon definition av begreppet
engångskaraktär. Posterna är listade under tabellen i text med belopp men det
går inte att följa i vilka resultatbegrepp de ingår.

Användaren får snarlika problem när Sapa i korthet kommunicerar sin
verksamhet på första sidan i årsredovisningen (se figur 9.9). Precis som i tabellen
på sidan 56 i årsredovisningen (figur 9.10) gör rubriksättningen med fotnoten att
användaren inte vet vilka resultatbegrepp som är påverkade.

9.2.2 AVSTÄMNINGAR AV NGM

Knappt 10 % av alla bolag som använder NGM stämmer av dessa mot närmaste
GAAP-resultatbegrepp. Det finns förvisso ett antal fall där användaren själv
troligen lätt (beroende på kunskapsnivå och vana av att läsa årsredovisningar)
skulle kunna göra avstämningen.

För ett antal fall har analysen visat att det är svårt att härleda beloppen till
resultaträkning och noter och förstå hur begreppet räknats fram. Det är bara
knappt 5 % av bolagen som stämmer av alla sina NGM. Ett exempel (figur 9.11)
på hur avstämning kan utföras är hämtat från årsredovisningen för MSC Konsult
AB.159

9.2.3 MOTIV TILL NGM

Bolaget Feelgood Svenska AB rapporterar i flerårsöversikten i sin årsredovisning
2004 ett rörelseresultat före avskrivningar. Detta begrepp gör att bolaget kan redovisa
ett positivt resultat för både 2003 och 2004. Användaren kan fråga sig om det
hade varit lika intressant med ett sådant resultatbegrepp om resultaten varit
positiva på nedersta raden i resultaträkningen tidigare år (bolaget visar förlust i
resultaträkningen 2000-2003, och har ett negativt rörelseresultat 2003)? Feelgood
motiverar inte sitt NGM i årsredovisningen. Förutom att det är av vikt att förstå
vad NGM uttrycker, hur de definieras och räknas fram, är det också av vikt att
försöka förstå vad motivet till dem är. Hur många bolag diskuterar motiven till
sina mått, och hur vanligt är det?

159 Notera dock att även rörelseresultat efter avskrivningar är ett NGM enligt avhandlingens
klassificering. En ren avstämning mot GAAP-mått i resultaträkningen vore att rörelse-
resultat efter avskrivningar benämndes enbart rörelseresultat utan att det gjordes ett
tillägg till begreppet.
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Bara i fyra fall av 262 motiverar bolag sina NGM fullt ut. En användare skulle
kanske förvänta sig en högre frekvens eftersom bolagen här kan beskriva och
motivera hur de ser på sin verksamhet ur ett resultaträkningsmässigt perspektiv.
Det finns ytterligare ett antal bolag som för vissa NGM, men inte för alla,
motiverar användningen. Det är då oftast relaterat till att en pro forma-
uppställning förekommer någonstans i rapporten och att bolaget vill förklara
varför den är upprättad och vad den avser. De få bolag som motiverar
rapporteringen av NGM anger samma motiv som framkommer i intervju-
resultaten i kapitel 11: det handlar om att utrycka jämförbarhet över tiden för
den enhet som presenteras.

9.2.4 EXEMPEL PÅ BRISTER I KVALITATIVA EGENSKAPER

Definitioner, avstämningar och motiv har undersökts i årsredovisningarna för att
undersöka förekomst av normativa kvalitativa egenskaper i NGM. Genom-
gången av årsredovisningarna visar att förekomsten av kvalitativa egenskaper
generellt är låg. Det här avsnittet exemplifierar hur låg förekomst av definitioner,
avstämningar och motiv påverkar förståelsen av NGM.

Det är ofta svårt att förstå dels på vilken nivå i resultaträkningen ett NGM
förekommer, dels vad som är förändrat i måttet jämfört med GAAP. Ett
exempel är TV 4 AB som i sin årsredovisning redovisar resultat före
koncessionsavgift. Detta resultat för år 2004 är 431,8 (alla belopp i årsredovisningen
är i MSEK) att jämföra med rörelseresultatet i resultaträkningen: 40,7.
Koncessionsavgiften är 388,1 enligt uppgift i noten 2 och ingår i sändnings-
kostnader. Nettoomsättning minus sändningskostnader bildar bruttoresultat om
440,1, därefter följer resultaträkningsfunktionerna försäljningskostnader -206
och administrationskostnader -193,5. Summering av bruttoresultatet och
funktionernas kostnader ger rörelseresultatet 40,7. Användaren kan inte direkt
stämma av resultatbegreppet med ett mått enligt GAAP med hjälp av någon
uppställning i TV 4:s redovisning, och kan därför inte heller förstå på vilken nivå
i resultaträkningen som resultatbegreppet är konstruerat. Genom att ta hjälp av
noterna och utföra en egen summering av 40,7 (rörelseresultatet) + 388,1
(koncessionsavgiften) = 428,8 MSEK, landar summan nära resultat före
koncessionsavgift som enligt bolaget är 431,8 MSEK.

Analysen visar att användaren inte kan se hur resultat före koncessionsavgift
beräknats. Användaren kan inte heller själv beräkna det utifrån den information
som finns i årsredovisningen. Det finns ingen kommentar till varför bolaget vill
visa resultatbegreppet (motiv) och det finns ingen hjälp för användaren att
stämma av bolagets NGM mot GAAP. Koncessionsavgiften diskuteras dock
utförligt i koncernens förvaltningsberättelse eftersom den är en betydande
kostnadspost och en statlig tillståndsavgift som dessutom varierar och är
konstant föremål för rättslig prövning.
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Ett mer generellt exempel på behov av definitioner p.g.a. svårigheten att förstå
på vilken resultatnivå ett NGM är upprättat är när orden före, eller exklusive, i
kombination med resultat eller rörelseresultat används i benämningen på ett NGM.
Betyder rörelseresultat före goodwillavskrivningar samma sak som resultat före
goodwillavskrivningar? Det första begreppet leder förmodligen läsaren rätt eftersom
nivån i resultaträkningen (rörelseresultatet) är angiven och det framgår vad som
exkluderats ur måttet på denna nivå. Men det andra NGM resultat före
goodwillavskrivningar är inte lika enkelt att tolka. Betyder även det måttet att det är
på en rörelseresultatsnivå, eftersom det är inom denna resultatnivå som
avskrivningar på goodwill förekommer, eller betyder det att det är ett
nettoresultat som avses men utan att kostnader för goodwillavskrivningar är
medtaget i summan? Det finns nämligen också NGM som formuleras resultat
exklusive goodwillavskrivningar. Det sistnämnda resultatbegreppet resultat exklusive
goodwillavskrivningar förefaller vid en första anblick som relativt lätt att förstå och
tolka. Resultatbegreppet verkar avse sista raden i resultaträkningen, eftersom
resultat används och måttets namn beskriver för användaren att det inte
inkluderar kostnader för goodwillavskrivningar. Men resultatbegreppet skulle
även kunna betyda att det egentligen avser ett rörelseresultat utan kostnader för
goodwillavskrivningar eftersom det är på den nivån i resultaträkningen som
goodwillavskrivningar förekommer och ofta dras av från ett resultatmått.

När årsredovisningarna analyseras med avseende på det sammanhang som NGM
redovisas i framkommer flera fall där bolag använder resultat som en förkortning
för rörelseresultat. Om det dessutom växlas mellan utformning av ett resultat före
och ett resultat exklusive en avskrivningskostnad svävar användaren i ovisshet
avseende vilken nivå i resultaträkningen som avses. Användaren vet inte om ett
mått avser en viss nivå i resultaträkningen p.g.a. att måttet benämns före eller
exklusive.

Ett annat exempel på när behov av definitioner föreligger är när ett bolag
använder sig av rörelseresultat (EBITDA) och ett annat bolag (eller samma bolag)
använder resultat (EBITDA). Är det den uttydda engelska förkortningen som
gäller160 för att fastställa vilken nivå i resultaträkningen begreppet avser eller är
det tillägget före förkortningen som avgör, d.v.s. rörelseresultat respektive resultat?
Ännu svårare blir det om ett bolag kombinerar flera justeringar inom samma
NGM. Betrakta t.ex. följande NGM: Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande
poster (EBITDA). Om flera olika justeringar av intäkter och kostnader sker i ett
NGM av poster som kan förekomma på olika nivåer i en resultaträkning vet inte
läsaren med säkerhet vad som ingår i måttet. I ovan exempel på sammansatt
NGM är avskrivningar exkluderade. Avskrivningskostnader ingår normalt i ett
rörelseresultat och läsaren förstår var någonstans i resultaträkningen hon

160 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization = resultat före ränta,
skatt, avskrivning av materiella tillgångar och avskrivning av immateriella tillgångar.
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befinner sig. Men Jämförelsestörande poster däremot kan egentligen förekomma på
vilken rad som helst i en resultaträkning. Det beror på vad ett bolag anser är en
jämförelsestörande händelse. Jämförelsestörande kan avse poster ända från
omsättning högst upp i resultaträkningen ner till skatt i slutet av räkningen.
Mixen av två poster som exkluderas ur ett resultatmått, där den ena inte med
någon säkerhet är hänförbar till en viss nivå i resultaträkningen, gör det svårt för
användaren att tolka innebörden av ett redovisat NGM. En definition till-
sammans med en avstämning av resultatbegreppet mot närmast förekommande
GAAP-resultatmått skulle i de här fallen kunna tydliggöra för användaren vad
som avses.

9.2.5 EXEMPEL PÅ INKONSEKVENT REDOVISADE RESULTATBEGREPP

Genomgången av årsredovisningarna har visat en viss inkonsekvens i hur NGM
och GAAP-resultatmått redovisas. Utformningen och redovisningen av
resultatbegrepp i de finansiella rapporterna borde påverka de kvalitativa
egenskaperna som beskrevs i kapitel 4. I det här avsnittet ges exempel på
inkonsekvenserna.

Sammanblandning av resultatbegreppen ”rörelseresultat” och ”resultat”

Påfallande ofta blandas rörelseresultat och resultat som begrepp ihop när olika
affärsområden eller verksamhetsgrenar diskuteras i texter i både mjukdelar och
förvaltningsberättelse. Ett exempel är Softronic som i sin förvaltningsberättelse
för ett verksamhetsområde kommenterar dess resultat, för att för nästa
verksamhetsområde kommentera dess rörelseresultat. Det är förmodligen samma
nivå i resultaträkningen som man finner de använda måtten på, men de har fått
olika beteckning.

Ofta vet inte användaren vad resultat betyder i en förvaltningsberättelse när ett
verksamhetsområde o dyl. diskuteras. Är det rörelseresultat, rörelseresultat
minskat/justerat med centrala kostnader, är det ett nettoresultat med allokerad finans-
kostnad och skatt? Företeelsen kan exemplifieras med BTS Group AB:s års-
redovisning. I förvaltningsberättelsen diskuteras det om resultat för olika
geografiska marknader. I noten 9 ”rapportering för segment” redovisas rörelse-
resultat per geografisk marknad. Här allokeras inte några centrala kostnader enligt
noten. Men användaren av den finansiella rapporten vet inte vad resultat i
förvaltningsberättelsen betyder förrän siffran i texten jämförs med den som
framställs i noten; det är ett rörelseresultat på den geografiska marknaden som
avses. En annan företeelse är att det ovanför tabeller och grafer sätts en rubrik,
t.ex. ”resultat” för att sedan i fotnotstext eller undertext till grafen förtydliga med
rörelseresultat. Bolaget är i gott sällskap och många andra exempel på denna före-
teelse finns.

Beijer Alma diskuterar i sin förvaltningsberättelse nettoomsättning och fakturering
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utan att tala om för läsaren ifall det är någon skillnad och vad man avser med
begreppen. I berättelsen diskuterar bolaget vidare olika dotterbolag genom att
använda begreppen orderingång, fakturering, resultat efter finansiella poster, och resultat.
Eftersom dessa begrepp diskuteras i samma sammanhang, d.v.s. för olika dotter-
bolag, gör det att användaren inte vet om det är ett rörelseresultat eller ett resultat
efter finansiella poster som avses när ett dotterbolags resultat kommenteras (Beijer
Alma, årsredovisning 2004, s. 37). Ett stapeldiagram på sidan 1 i samma års-
redovisning visar fakturering över perioden 2000-2004 och rörelseresultat 2000-
2004. Troligen är fakturering här detsamma som nettoomsättning, men det är svårt
att i grafen läsa av exakta belopp och därigenom jämföra med nettoomsättnings-
siffror som finns i en tabell på samma sida. På sidan 58 i årsredovisningen
framgår dock följande definition (under rubriken: ”Resultat, vinst”): ”Begreppet
resultat och vinst, då inget annat anges, är resultat efter finansnetto exklusive
jämförelsestörande poster.” Definitionen som löser ett problem är samtidigt ett
exempel på ett annat problem; om bolaget inte någonstans talar om vad
jämförelsestörande poster är för något, vet ändå inte användaren vad en enhets
resultat verkligen är enligt GAAP. På sidan 58 framgår även följande, under
rubriken ”rörelseresultat”: ”resultat före finansiella poster exklusive jämförelsestörande
poster”. En användare kan då faktiskt fråga sig om även rörelseresultatet i
resultaträkningen ingående i BV-delarna är exklusive jämförelsestörande poster.

Begreppsförvirringen kring nettoomsättning

Begrepp som ofta blandas ihop eller snarare används synonymt, trots att det är
tveksamt om de verkligen betyder samma sak, är nettoomsättning, försäljning,
fakturering och leveranser. Ett mycket viktigt mått när det gäller resultatredovisning
är just omsättningsmåttet. Det jämförs och diskuteras samt analyseras i tämligen
hög grad av användare. Det är också ett mått som bolagen i stor utsträckning
kommunicerar tydligt, och gärna som en av de första punkterna i kortfattad
information om bolaget. Måttet är i resultaträkningarna i huvudsak redovisat i
enlighet med ÅRL:s uppställningsform. Undantag finns i vissa specifika
branscher. Fastighetsbranschens bolag redovisar i många fall sina segment direkt
i resultaträkningen och därför inte ett sammanlagt omsättningstal. Bolag med
finansiell verksamhet som tillämpar ÅRL, bl.a. investmentbolag och andra bolag
som säljer finansiella tjänster, redovisar också i hög utsträckning olika om-
sättningstal eller poster som är svåra att jämföra mellan bolag och även att förstå.
Totalt sett är det dock i få fall som användaren inte kan läsa ut vad verksamheten
faktiskt omsätter och även vad de totala intäkterna är, när övriga rörelseintäkter
inkluderas. En viss begreppsförvirring kan också uppstå när det gäller texter där
omsättning och totala intäkter diskuteras. Ett antal åskådliggörande exempel på
olika företeelser kring just omsättningsbegreppet presenteras därför i detta
avsnitt.

Begreppet fakturering används i en del sammanhang synonymt med nettoomsättning
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eller ibland bruttoomsättning. Ett problem är att det i en del andra sammanhang
används för att beskriva just fakturering och inte omsättningen under ett år.
Exempel på när fakturering används synonymt med nettoomsättning är i Beijer
Electronics årsredovisning. Ett problem är att användaren inte vet om fakturering
betyder omsättning eller avser hur mycket fakturering som skett under perioden,
och därför är att betrakta som ett nyckeltal på affärsvolym. Ett annat problem
med denna hantering är att det inte finns ett enda bolag bland de 262 undersökta
som berättar för läsaren hur de definierar begreppet fakturering. Det får an-
vändaren lista ut själv.

När det gäller begreppet försäljning förefaller inte samma problem finnas. Här
visar undersökningen att försäljning när det förekommer är synonymt med värdet
för nettoomsättning. Clas Ohlsons årsredovisning är ett exempel på när försäljning
används synonymt med omsättning. Skistar redovisar på sidan 24 affärsområdet
”destinationerna” och inom detta affärsområde olika produktområden. Här
används begreppen: försäljningen, intäkter, omsättningen, och reavinst (det sistnämnda
bara från fastigheter). Att det för de olika produktområdena omväxlande
används intäkter, försäljning och omsättning visar på fenomenet med att begreppen
av upprättarna anses synonyma. Det slarvas även generellt med att skilja på
omsättning och nettoomsättning i mjukdelarnas presentationer av affärsområden,
divisioner etc. En användare kan oftast inte heller stämma av beloppen eftersom
koncernmässiga centrala kostnader eller andra justeringar påverkar koncernens
summa i resultaträkningen men inte affärsområdets omsättningssumma.

Autoliv diskuterar i sin koncernöversikt (en formell del av deras årsredovisning)
begreppen nettoförsäljning och redovisad försäljning (och även organisk försäljning men
det är tydligt definierat som ett annat resultatbegrepp). I Resultaträkningen
benämns motsvarigheten fakturerad försäljning. Användaren av rapporten kan fråga
sig vad anledningen är till dessa olika begrepp? Betyder de olika saker? En analys
av siffrorna som är kopplade till begreppen ger slutsatsen att det är samma före-
teelse som avses. Gunnebo redovisar i årsredovisningen 2004, som många andra
företag, nettoomsättning i sin resultaträkning för att sedan i förvaltningsberättelsen
diskutera fakturering. En avstämning av beloppen som redovisas visar att det är
samma post som avses. I ett annat sammanhang i årsredovisningen används ett
tredje begrepp synonymt med de två första: försäljning.

Ett exempel på begreppsförvirring som gör det svårt för användaren är Tickets
översta tre rader i resultaträkningen 2004 (se figur 9.12).
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Figur 9.12 Exempel på begreppsförvirring avseende omsättningsbegrepp
(källa: Ticket årsredovisning 2004, s. 25)

Överst redovisas raden försäljning, detta visar sig vara totala ombuds- och egna
försäljningar inklusive de provisioner bolaget erhåller i egenskap av ombud.
Detta är snarast att se som något sorts nyckeltal. I branschen har det längre varit
kutym att redovisa denna sorts volym som omsättning utan att man närmare
funderat på det riktiga i begreppet. Under försäljning, på en egen rad, presenteras
nettoomsättning vilket enligt not är själva den intäkt som koncernen faktiskt tjänar
in för ombudstjänsterna och annan försäljning av egna utförda tjänster. Det
märkliga är att det efter nettoomsättning följer en resultatbegreppsrad som är
benämnd bruttoresultat på vilken bolaget redovisar exakt samma siffra som för
nettoomsättningen. Det kan knappast vara ett bruttoresultat när inga kostnader för
sålda tjänster är avdragna. Nettoomsättning och försäljning diskuteras av bolaget i
not 3 (sidorna 31-32):

”Nettoomsättning
En resebyrå kan uppträda som förmedlare för researrangörer och
reseproducenter såväl som för kunder, men också i eget namn som
researrangör. För att underlätta jämförelser med andra företag inom
branschen och för möjligheten att bedöma verksamheten är information om
den försäljning som genereras i företaget väsentlig. Med försäljning avses
försäljning till kund, det vill säga det kunden betalar för resan. Försäljning
till kund är även grunden vid mätning och bedömning av marknadsandelar.
Även relationen mellan bruttoresultat och försäljning är betydelsefull vid
jämförelser med andra företag…

Förändring från och med 2004
Ticket har från och med 1 januari 2004 ändrat definitionen av
nettoomsättningen. Tidigare har Ticket redovisat försäljning till kund som
nettoomsättning. Den nya definitionen innebär att Ticket i nettoomsättningen
endast redovisar ersättningar för utfört försäljningsarbete. Härmed erhålls en
bättre överensstämmelse med den definition av intäkter som anges i
Redovisningsrådets rekommendationer. Upplysning om försäljningen anges i
anslutning till resultaträkningen…
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Tickets nettoomsättning utgörs av ersättningar för utfört försäljningsarbete
som erhålls från researrangörer och reseproducenter samt kunder. Ticket
agerar som agent för researrangörer och reseproducenter… För dessa tjänster
erhåller Ticket avtalade ersättningar. Ticket tar också ibland ut ersättningar
direkt från kunder. Samtliga ersättningar redovisas i resultaträkningen som
nettoomsättning.”

Bolaget förklarar att det som är försäljning bara är förmedlade affärer för någon
annans räkning och att nettoomsättning är koncernens intäkter. Det som refereras
till som nettoomsättning är helt korrekt enligt GAAP.161 De problem som kvarstår
och som bolaget inte, i en annars lång och utförlig beskrivning av försäljning och
nettoomsättning, adresserar är två. Det första är att ha ett nyckeltal överst i
resultaträkningen (bolaget skriver som citerats ovan: ”upplysning om försäljningen
anges i anslutning till resultaträkningen”) som gör att en användare kan tro, eller i alla
fall bli förvirrad över, vad bolagets omsättning faktiskt är. Det är tveksamt om
det är god sed att redovisa ett NGM överst i sin resultaträkning. Det andra
problemet är frågan om vad bruttoresultat i detta fall betyder. Den frågan
adresseras inte överhuvudtaget.

OMX använder i sin resultaträkning begreppet nettoomsättning. På raden under
specificeras att ett delbelopp av det som ingår i nettoomsättningsbegreppet inte
är någon omsättning utan ”varav aktiverat arbete för egen räkning”. Netto-
omsättningen innehåller sålunda en post som inte är nettoomsättning per
definition vilket torde vara fel enligt ÅRL.

På samma sätt som för OMX är det frågan om inte IFS använder ett GAAP-
begrepp på ett sätt som inte är helt förenligt med ÅRL och FAR:s upp-
ställningsform för årsredovisningen. I den kostnadsslagsindelade resultat-
räkningen redovisas efter nettoomsättningen summa rörelseintäkter. Troligen är det
inte i överensstämmelse med ÅRL att använda summa rörelseintäkter eftersom det
är en kostnadsslagsindelad resultaträkning och aktiverat arbete för egen räkning
har räknats in i det som kallas för rörelseintäkter. Ett ytterligare exempel på det
här sättet att hantera aktiverade utgifter är årsredovisningen för All Cards Service
Center – ACSC AB. Trots att det inte finns en sådan begreppsbeteckning för en
summa i FAR:s uppställningsform summerar bolaget in balanserade utgifter
tillsammans med nettoomsättning för att bilda summan rörelsens intäkter.

Jämförbarhet på en marknadsplats när det används olika GAAP och språk

Ett antal bolag avger bara sin årsredovisning för koncernen på engelska och ej på

161 För 2004 var rådande normgivning redovisningsrådets rekommendation nr 11
”Intäkter”. Det kan i sammanhanget påpekas att ikraftträdandedatum var den 1 januari
2001. Ticket ändrade definition 2004.
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svenska. Det gör att begreppen redovisas på engelska. Frågan är vilken jäm-
förbarhet det ger och vad begreppen egentligen betyder. Noteringsavtalet med
börsen tillät 2004 (Stockholmsbörsen AB, 2003) information på engelska efter
överenskommelse med börsen. Dock tilläts inte andra redovisningsprinciper än
svensk GAAP, IAS eller US GAAP. Sekundärnotering på Stockholmsbörsen
kunde enligt avtalet innebära att annan GAAP fick användas men då skulle
skillnader förklaras.

Ett exempel på tillämpning av annan GAAP än svensk är Stora Enso som 2004
upprättade finansiella rapporter i enlighet med IFRS och finsk bokföringslag.
Slutsatsen av genomgången av den rapporteringen är att det förekommer ett
stort antal NGM. Dock finns det inte några NGM i resultaträkningens upp-
ställning eller i noterna. Om det är tillåtet att följa finsk bokföringslag finns t.ex.
inte något hinder mot att nyttja resultatbegrepp som resultat före och efter extra-
ordinära händelser. Ett sådant resultatbegrepp använder TietoEnator Oyj i sin års-
redovisning eftersom de följer finländsk GAAP.

17 bolag använder en annan GAAP än den svenska på Stockholmsbörsen 2004.
Vanligast är IFRS. 6 bolag presenterar även sina finansiella rapporter på enbart
engelska. Inget av bolagen visar NGM direkt i resultaträkningen men de olika
normerna tillåter dock, som exemplet TietoEnator visar, användning av olika
resultatbegrepp definierade enligt respektive tillämpad normering. 1 bolag
motiverar sina NGM fullt ut och 1 gör det delvis. 4 bolag definierar delvis sina
NGM och 6 bolag gör det fullt ut, vilket totalt innebär att ca 60 % av de 17
bolagen definierar NGM i någon utsträckning. Det är i likhet med de andra
studerade fallen i hela populationen (alla 262) få bolag som stämmer av sina
NGM, ca 12 % gör det. Två bolag tillämpar pro forma-redovisning. Orsaken är i
ett fall en fusion med ett annat noterat bolag och i ett annat fall en redovisning
av koncernen som om ett förvärvat dotterbolag ingått hela året. Slutsatsen är att
bolagen som tillämpar en annan normering inte är mer eller mindre benägna att
tillämpa NGM jämfört med hela populationen. Problemet är de resultatbegrepp
som p.g.a. skillnader mellan normeringarna gör bolagen svårjämförbara.

9.2.6 KVALITATIVA EGENSKAPER I VISSA NGM: EBIT, EBITA OCH EBITDA

Det är vanligt att resultatbegreppet rörelseresultat presenteras hopskrivet med
något av begreppen EBIT, EBITA eller EBITDA. Resultatet av dokument-
studien är att sådana NGM sällan definieras eller stäms av mot GAAP så att
användaren verkligen vet vad (vilka resultaträkningsposter) som ingår i måttet.
Ett av de längsta NGM som identifierats i analysen är från sidan 3 i Lindex års-
redovisnings förvaltningsberättelse där den nordiska verksamheten exklusive
Twilfit diskuteras: rörelseresultat före finansiella poster, skatter samt avskrivningar av
varumärken och goodwill, EBITA.

Nyttjandet av NGM som utgörs av något Earnings Before, d.v.s. resultat före ut-
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tryckt på engelska med hjälp av förkortningen EB, tillsammans med rörelseresultat
visar på betydelsen av att NGM definieras. TietoEnator redovisar i sin års-
redovisning 2004, s. 5: rörelseresultatet före realisationsvinster från avyttringar (EBITA).
Det begreppet betyder troligen inte samma sak som när andra företag enbart
redovisar EBITA. Dessutom anger bolaget sist i förvaltningsberättelsen, i
samband med att prognos diskuteras, följande definition av begreppet: ”…
EBITA (resultat före finansnetto, skatter och avskrivningar inklusive avskrivningar av
immateriella tillgångar)…”. En användare av rapporten kan fråga sig vad
definitionen på bolagets NGM EBITA egentligen är. Är det ”earnings before
interest, taxes and amortizations” som den engelska förkortningen uttyds?
Bolaget använder även EBITA på andra sätt som inte motsvarar förkortningens
innebörd på engelska. Ett exempel är nyckeltalen på sidan 2 i årsredovisningen:
rörelseresultat före goodwillavskrivningar och realisationsvinster av engångskaraktär
(EBITA), och rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA). Dessa ligger på rader
under varandra i en tabell för 2003 och 2004. Användaren kan undra varför båda
NGM har EBITA i parentes efter sig när det av resten av måttens namn framgår
att de inte innehåller samma poster.

Enligt redogörelsen i metodkapitlets avsnitt 2.4 är begrepp som t.ex. rörelseresultat
(EBIT) ett NGM. Ett exempel på nyttjande av detta NGM finns i Bolidens
årsredovisning. Här motsvarar i princip EBIT GAAP-begreppet rörelseresultat
eftersom resultatandelar i intressebolag ingår i rörelseresultatet. Så är även fallet i
t.ex. Nobias årsredovisning. Det finns dock många fler exempel på när
förkortningen inte förefaller användas enligt sin egentliga innebörd. Ett exempel
på att EBIT inte alltid betyder samma sak framgår av Bolidens femårsöversikter
(ss. 90-93 i årsredovisningen 2004). Beroende på olika rörelsegrenars speciella
förutsättningar är olika saker medräknade i EBIT-begreppet.

En typisk felhantering av begreppet EBITA med hänvisning till förkortningens
egentliga innebörd på engelska gör Eniro i sin årsredovisning. Där definieras
EBITA som rörelseresultat före avskrivningar av goodwill. EBITA är en förkortning av
”Earnings Before Interest, Taxes and Amortizations”.162 Inom kategorin
immateriella tillgångar återfinns bl.a. goodwill men även andra immateriella
tillgångar. Frågan är sålunda vad EBITA egentligen avser hos Eniro; är det
resultatet före avskrivningar på goodwill och andra immateriella tillgångar eller är
det bara före avskrivningar på goodwill men andra tillgångars avskrivningar är
inkluderade? Eftersom balansräkningen i årsredovisningen tydligt visar att det
finns andra immateriella tillgångar än goodwill och att deras avskrivning enligt
not är 16 MSEK för året skulle sålunda begreppet kunna visa 16 MSEK fel för
en läsare som tolkar EBITA enligt den engelska förkortningen. Om användaren
slår upp definitionen i Eniros årsredovisning leder det till osäkerhet över hur
begreppet används. Företeelsen visar på nyttan av en numerisk avstämning av

162 ”Amortizations” betyder avskrivningar på immateriella tillgångar.
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NGM. Användaren skulle då inte behöva sväva i ovisshet.

Modul 1 använder bara de engelska benämningarna i sin kvartalsöversikt i års-
redovisningen och inte några motsvarande svenska eller en kombination. Det
framgår av sidan 25 i årsredovisningen. Här presenteras kvartalsredovisning för
koncernen genom en tabell med kvartalskolumner för 2004 och 2003 som
använder (uppifrån och ned): ”Rörelsens intäkter, övriga externa kostnader, personal-
kostnader, EBITDA, avskrivningar, EBIT, finansnetto och EBT.” Bolaget använder
EBITDA i både mjukdelar och i BV-delar (i förvaltningsberättelsen). Inga NGM
är definierade. Dock är EBITDA indirekt definierat eftersom det på sidan 30
finns nyckeltalsdefinitioner som bl.a. omfattar: ”EBITDA marginal”, vilket
förklaras som ”rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande
till rörelsens intäkter”. Det är först i och med denna läsning av ett nyckeltals
definition som användaren förstår att det EBITDA-mått som redovisas i
förvaltningsberättelse och mjukdelar är utan jämförelsestörande poster.
Jämförelsestörande är dessutom inte ett av bolaget definierat begrepp. Modul 1
använder även benämningen operationella resultatet (EBITDA). Ingen förklaring
anges avseende vad som är operationellt i koncernen, användaren får anta att det är
detsamma som rörelse. Det torde innebära att bolaget betraktar ett rörelse-
resultat som exkluderande jämförelsestörande poster och förmodligen även
exklusive alla avskrivningskostnader på samtliga tillgångar. Användaren kan dock
inte säkert veta utan får själv lägga samman information från olika delar av
årsredovisningen och tolka begreppens innebörd.

LB Icon är ett typiskt exempel på hur företags resultat kan uttryckas positivt när
det visar förlust genom att använda ett kombinerat uttryck som Positivt
rörelseresultat (EBITDA). Här sätts rörelseresultat och EBITDA ihop. Det görs i
avsnittet ”VD har ordet”. EBITDA går för övrigt inte att hitta i
årsredovisningen avseende det som beskrivs i ”VD har ordet” (vilket av texten är
lite oklart, det kan handla om hela koncernen eller möjligtvis verksamheten i
Storbritannien). Användaren kan dock själv räkna ut bolagets NGM genom att
hämta rörelseresultatet från resultaträkningen och sedan lägga till de
avskrivningar som redovisas i not. Det ger, helt riktigt, ett positivt belopp.
Förhållandet är ett exempel på när det skulle öka användarens nytta av
information (lägre analyskostnad) om en numerisk avstämning var redovisad. En
definition av bolagets NGM skulle också öka användarens nytta av begreppet.

Ett bolag som i sina kommentarer till resultaträkningen kombinerar begreppet
EBITA med andra NGM och inte använder EBITA i enlighet med det engelska
begreppets egentliga betydelse är Observer. I ett par tabeller redovisar upp-
rättaren följande NGM: rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande
poster (EBITA) per region och rörelseresultat före goodwillavskrivningar och
jämförelsestörande poster (EBITA) per tjänsteområde (årsredovisning 2004, s. 26).
Samma sorts resultatbegrepp används i den koncentrerade resultaträkningen
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med rubriken ”fem år i sammandrag” som finns på sidan 55. I bolagets
segmentsrapportering används EBITA som en rubrik till en uppställning för
olika geografiska områden. Uppställningen inleds med ett resultat skapat av
intäkter minus kostnader exklusive goodwillavskrivningar (troligen det som
menas med EBITA men eftersom ingen definition finns angiven är det osäkert),
för att följas av goodwillavskrivningar och jämförelsestörande kostnader vilka
tillsammans med resultat summeras ihop till rörelseresultat (s. 39, not 2). Det finns
avskrivningar hänförliga till övriga immateriella tillgångar bland bolagets
redovisade kostnader, varför EBITA-begreppet inte används i enlighet med
förkortningens engelska innebörd.

Tele 2 är också ett företag som använder begreppen EBITDA, EBITA och
EBIT tillsammans med de svenska begreppen i ÅRL och FAR:s uppställnings-
form för resultaträkningen. Bolaget definierar dock sina NGM vilket underlättar
för användaren. EBITDA är beräknat utan att inkludera resultat från andelar i
intresseföretag. Om bolaget inte skrivit om detta förhållande kunde EBITDA ha
betytt något annat (nämligen att intressebolags resultat ingår). I mjukdelarna, i
det som av bolaget kallas för finansiell översikt, presenteras i en tabell för 2003
och 2004 bara EBITDA, EBITA och EBIT utan de relaterade ÅRL-måtten till
skillnad från andra delar av årsredovisningen.

Ett avslutande exempel på varför redovisningen av olika EB-mått ibland inte blir
jämförbar och riskerar att missförstås av användare är Softronic som skriver i
förvaltningsberättelsen: ”rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster
(EBITDA) för 2004 uppgick till 1,4 Mkr.” EBITDA är inte ett vedertaget begrepp
för att exkludera jämförelsestörande poster.

9.3 MÖJLIG EARNINGS MANAGEMENT

Exempel på två av de tekniker för earnings management genom utformning
(”resultatutjämning” och ”pro forma”) som beskrevs i kapitel 6 och som
noterats vid genomgången presenteras nedan. I enlighet med slutsatserna från
kapitel 6 undersöks inte ”strategisk påminnelse”. Det tredje sättet att genom
utformning använda earnings management kräver en longitudinell studie.

För att earnings management ska föreligga krävs dock att upprättaren har gjort
principvalet med avsikten att de tror sig vinna någon fördel av valet. Det kan inte
en genomgång av årsredovisningarna påvisa. Andra motiv hos upprättarna kan
vara anledningen till att utformningsteknikerna används. Intervjuer med upp-
rättare om anledningen till att de redovisar NGM presenteras i kapitel 11.

I kapitel 12 diskuteras och analyseras kopplingen mellan de kategorier av NGM
som framkom vid genomgången av årsredovisningarna och earnings
management genom utformning (se kapitel 6).
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9.3.1 RESULTATUTJÄMNING

Sandvik som visat vinster i 10 år163 nyttjar inte några NGM i sina texter och
tabeller. Har bolagets företagsledning inga behov av NGM? I texter diskuteras få
händelser som påverkat resultatet under året och jämförelseåret. Dock har
bolaget för jämförelseåret 2003 i resultaträkningen särredovisat nedskrivning av
goodwill och omstruktureringskostnader på en egen rad ingående i funktionen
försäljningskostnader. Denna effekt på 2003 års resultat nämns även i
förvaltningsberättelsens text om resultat, vilket är i enlighet med god sed i
Sverige (se kapitel 5) och överensstämmer med hur andra studerade bolag
redovisar. Sättet att förklara händelserna är genom en rad i resultaträkningen (se
figur 9.13).

Figur 9.13 Exempel på specifikation av en funktion direkt i
resultaträkning (källa: Sandvik årsredovisning 2004, s. 23)

I det inklippta exemplet från Sandviks årsredovisning visas en specifikation
under raden ”försäljningskostnader” med upplysning om vad posten innehåller.
Enligt den klassificering som används i analysen är inte detta ett resultatbegrepp
utan ett sätt att förklara sina kostnader och indirekt sitt resultat som torde vara i
enlighet med GAAP; upplysning lämnas enligt vad RR 4 kräver. Ett problem
kvarstår dock med redovisningen och det är vad som är engångskostnader.
Många bolag vill på något sätt påpeka att det har funnits resultateffekter tidigare
år och beskriver detta i texter eller tabeller.

9.3.2 PRO FORMA

I några fall i analysen märks det tydligt att det finns ett behov av att informera
användaren om att den verksamhet som finns kvar efter förlustår och
omstruktureringar ger positiva resultat eller i alla fall rörelseresultat. Därför
rensas resultatbegrepp från sådana kostnader som bolaget inte tycker känne-
tecknar det som koncernen nu levererar till sina ägare (exempel på
poster/kostnader som exkluderas är omstruktureringar, nedskrivningar på

163 Enligt 10-årsöversikt i årsredovisningen 2004.
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goodwill och verksamheter som gav negativa resultat och som sålts). Två sådana
exempel är bolagen Eniro och Framfab.

Eniro använder sig av pro forma i sin femårsöversikt, egentligen flera NGM där
en avvecklad verksamhet exkluderats, för att uttrycka sin prestation över
tidsperioden (se figur 9.14)

Figur 9.14 Exempel på omräknade jämförelsetal (källa: Eniro års-
redovisning 2004, s. 56)

Jämför de extra kolumner i figuren, vilka markeras med ** som finns för 2001
och 2002 (som enligt fotnot är exklusive en avvecklad verksamhet) med
kolumnerna enligt GAAP för dessa år. Genom att historiskt exkludera en
verksamhet som inte längre finns kvar i koncernen erhåller användaren en
historik för det som numera ingår i verksamheten. Det underlättar jämförelse av
nuvarande prestation med tidigare års. Med en ”exklusive-kolumn” för 2002 ser
användaren att den nu kvarvarande verksamheten hela tiden varit lönsam. Det
anges inte i årsredovisningen något motiv till att ha de extra kolumnerna,
användaren får anta att en bättre jämförelse bakåt i tiden för den nuvarande
verksamheten är syftet. Eniro använder också tre NGM EBITDA, EBITA och
EBIT. Det är en avsevärd skillnad mellan EBITDA eller EBITA och årets resultat
för de i tabellen ingående åren.

I ca 15 % av de analyserade årsredovisningarna förekommer pro forma-
uppställningar. Den vanligaste orsaken till utformningen är att någon form av
organisatorisk förändring inträffat. Det kan t.ex. handla om förvärv och
avyttringar av verksamheter. Upprättaren vill redovisa jämförelsetal för den
nuvarande verksamheten efter förändringarna och skapar därför en som om-
redovisning där den nuvarande organisationens prestationer återskapas bakåt i
tiden. I flera fall är motiven till redovisningen beskrivna i texter. Det är framför
allt i de fall när en pro forma redovisas utan att det föregåtts av en organisatorisk
förändring som det saknas motiv.

Framfab väljer ett delvis annorlunda sätt än Eniro att redovisa sina jämförande
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perioder. Efter ett par år av förluster och en genomförd omstrukturering
presenteras inledningsvis i årsredovisningen följande i punktform under rubriken
viktiga händelser:

Figur 9.15 Exempel på punkter i inledning av årsredovisning (källa:
Framfab årsredovisning 2004, s. 3)

Bolaget redovisar inte några jämförelsesiffror för rörelseresultatet och inte heller
för omsättningen. För omsättningen framgår dock en procentuell förändring
jämfört med 2003. Framfab förefaller att fokusera på det aktuella året 2004. I
förvaltningsberättelsens texter diskuteras resultatet på följande sätt:

”Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för den operativa verksamheten
var 27,4 MSEK för perioden, en förbättring med 95,9 MSEK jämfört med
föregående år. Inklusive moderbolaget och koncernjusteringar var rörelse-
resultatet före goodwillavskrivningar 14,0 MSEK (-91,7). Avskrivningar
på goodwill var 8,5 MSEK (1,2) under perioden och rörelseresultatet
uppgick till 5,5 MSEK (-92,9). Kostnader för att undersöka och analysera
möjliga företagsförvärv har belastat koncernens resultat med 1,2 MSEK
under det fjärde kvartalet. Resultatet efter finansnetto för perioden var 9,1
MSEK (-119,3) och resultat efter skatt 17,0 MSEK (-119,7).”
(Framfab årsredovisning 2004, förvaltningsberättelsen, s. 22)

Ett tämligen vanligt NGM rörelseresultatet före goodwillavskrivningar används med
jämförelsetal. Här redovisas inga resultatbegrepp som visar Framfabkoncernen
som om vissa av föregående års kostnader var av engångskaraktär. Det görs
däremot på sidorna efter, i förvaltningsberättelsen (figur 9.16). Här visas tydligt
för användaren vilket resultat som verksamheten skulle ha haft om den inte
belastats med kostnader för omstrukturering. Några motiv till utformningen av
analysen finns inte.

Figur 9.16 Exempel på text ur förvaltningsberättelse där om-
struktureringskostnader förklaras (källa: Framfab årsredovisning 2004,
förvaltningsberättelsen, s. 25)
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Grafisk framställning sker på följande sida, där avskrivningskostnader ex-
kluderats ur NGM vilket ökar resultatet uttryckt på detta sätt ytterligare (se figur
9.17). Bolagets tre senaste år redovisas i resultaträkningen i enlighet med GAAP
och utan att omstruktureringskostnader exkluderats.

Figur 9.17 Exempel på grafik i förvaltningsberättelse när om-
struktureringskostnader poängteras (källa: Framfab årsredovisning 2004,
förvaltningsberättelsen, s. 26)

9.4 SAMMANFATTNING

9.4.1 OMFATTNING OCH UTFORMNING

Kartläggningen har visat att ca ¾ av bolagen noterade på Stockholmsbörsen
redovisar NGM i sina finansiella rapporter. Generellt använder fler av de större
bolagen NGM i sina finansiella rapporter jämfört med de mindre (se 9.1.1).
Genomgången av årsredovisningarna visar att NGM redovisas av företagen både
i mjukdelarna och i de formella delarna av årsredovisningen (se 9.1.2). Det före-
kommer många unika NGM som bara redovisas av ett bolag, jämförbarheten
mellan bolagen med avseende på NGM är därför låg (se 9.1.3). Det är dock få
företag som, oavsett noteringslista eller branschtillhörighet, redovisar NGM i
resultaträkningen. Det är tydligt att NGM används för att förklara affärs-
händelsers påverkan på resultatet under året eller jämförelseåret, eller när rap-
portperioder jämförs med varandra. Det är bara två branscher som visar någon
större samvariation för redovisningen av NGM, Fastigheter och Övriga finan-
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siella tjänster. Det sker genom att bolagen i branscherna tillämpar uppställnings-
former för sina resultaträkningar vilka avviker från normgivningens format (se
9.1.4).

De NGM som användes av börsbolagen har sorterats in i nio kategorier (se
avsnitt 9.1.5). Kategoriseringen är gjord utifrån de olika användningsområden
måtten har och de motiv som är uppenbara för redovisningen av ett NGM.
Kategorierna har analyserats fram genom en uppdelning av de vanligast före-
kommande justeringarna som görs i NGM jämfört med GAAP. Med utgångs-
punkt från den kategori som innehåller flest antal förekommande NGM är de:

1. Resultat justerade för jämförelsestörande poster
2. Resultat som ska möjliggöra jämförelse av en enhet över tiden
3. GAAP-mått med ett tillägg
4. Resultat exklusive goodwill
5. Mått som kombinerar två eller flera av kategorierna
6. Resultat exklusive avskrivningar
7. Förändring i substansvärde
8. Resultat justerade för omstruktureringskostnader
9. Resultat justerade för valutaeffekter

NGM-kategorierna har jämförts med de tre resultatkoncepten som beskrevs i
kapitel 3: rörelsen, engångseffekter och kontroll. Det visar sig att 6 av kate-
gorierna med NGM som upprättarna redovisar passar in på de tidigare försöken
med att definiera resultatmått. Men tre av kategorierna, 4, 6 och 7, passar inte in.
Försöken till resultatkoncept innefattar inte upprättarnas redovisning av mått
som exkluderar avskrivningar, kategori 4 och 6, och verkliga värden på in-
vesteringarna hos investmentföretag, kategori 7. Resultatmåtten i kategorierna 4
och 6 är mer inriktade på att redogöra för kassaflöden vilket inte har varit en
utgångspunkt för något av resultatkoncepten.

9.4.2 ANVÄNDBARHET OCH KVALITATIVA EGENSKAPER

Det i kapitel 3 identifierade problemet med att avgöra vad som är en jämförelse-
störande eller ej återkommande post, vad som är en rörelsefrämmande post och
vad som är utanför företagsledningens kontroll förefaller inte ha fått någon
lösning i företagens redovisning. En sådan slutsats framkommer när det sam-
manställs i hur många fall som företagen definierar och motiverar sina NGM.
Det är i få fall som företagen i årsredovisningarna har definierat alla sina NGM
och i ännu färre fall motiverat dem. Vidare är det få företag som förklarar för
läsaren hur beloppen som utgör NGM är beräknade, det saknas avstämning mot
GAAP. Dokumentstudien av årsredovisningarna visade att frekvensen av NGM-
användande bolag som definierar sina NGM fullt ut var ca 42 %. Inklusive de
bolag som delvis definierar sina NGM var frekvensen ca 77 %. Det innebär att



191

vart femte bolag inte hjälpte sina läsare att förstå vad som ingick i deras NGM
(se avsnitt 9.2.1).

Om bolagen väl definierar sina NGM är det ändå inte alltid lätt att förstå hur de
räknats fram eftersom avstämning mot GAAP ofta saknas. Knappt 10 % av de
NGM-upprättande bolagen stämmer av sina NGM mot GAAP. Med avseende
på regler för redovisning av NGM från marknadsövervakande organisationer
och deras motiv till att reglering behövs (SEC kräver och CESR rekommenderar,
se avsnitt 5.4), är det intressant att notera att så få av de noterade bolagen i
Sverige frivilligt utför avstämningar mot GAAP (se avsnitt 9.2.2).

Enbart 4 bolag motiverar redovisningen av NGM i årsredovisningen trots att
möjligheten finns för upprättaren att kommunicera hur man analyserar verksam-
heten. Motivet till att redovisa NGM behöver dock inte enligt någon redo-
visningsnorm framföras i en finansiell rapport. Ett antal exempel på bristande
kvalitativa egenskaper i NGM återfinns i avsnitten 9.2.4 och 9.2.5. I avsnittet
9.2.6 beskrivs att kvalitativa egenskaper ofta är eftersatta i de vanligt före-
kommande EBIT, EBITA och EBITDA.

9.4.3 TILLÄMPNINGEN AV TEKNIKER FÖR EARNINGS MANAGEMENT

GENOM UTFORMNING

Exempel på tekniker som används för earnings management genom utformning,
resultatutjämning (se avsnitt 9.3.1) och pro forma (9.3.2), ges i kapitlet. Det går
dock inte att påvisa att förekomsterna av teknikerna också inneburit att earnings
management tillämpats av upprättarna. För det krävs att redovisningen gjorts
mot bakgrund av att en företagsledning tror sig vinna något på valet av
utformning. Teknikerna kan användas utan detta motiv. Genomgången av
årsredovisningarna har förutom exemplen i avsnitt 9.3 också visat att det finns
nio kategorier av NGM som används av upprättarna (se 9.1.5). Flera av kate-
gorierna innehåller NGM som är exempel på tillämpningen av teknikerna
resultatutjämning och pro forma. Slutsatsen är att teknikerna inom earnings
management genom utformning tillämpas av börsbolagen i stor utsträckning.
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10 RESULTAT AV DELÅRSRAPPORTSSTUDIEN
I kapitlet presenteras en genomgång och analys av studerade delårsrapporter
2004. Även kapitel 10 innehåller en stor mängd detaljer från genomgången av
rapporterna. Anledningarna är desamma som beskrevs i inledningen till kapitel 9.
Läsaren ska genom exempel och detaljer om måtten kunna göra sina egna
bedömningar av hur bolagen i studien redovisar med hjälp av NGM. De olika
avsnitten i kapitlet följer av genomgången i avhandlingens referensram.

Två områden har enbart studerats för delårsrapportering och inte för års-
redovisningar. Det gäller förändringar av redovisningen av NGM i kvartals-
rapporter för ett och samma bolag under året (ingående i avsnittet om kvalitativa
egenskaper i NGM) och förekomsten av NGM med framträdande redovisning
(avsnitt 10.3).

Framträdande redovisning av NGM är undersökt i resultaträkning (10.3.1), i en
delårsrapports inledande punkter (10.3.2) och i texter (10.3.3). Framträdande
redovisning av NGM jämfört med resultatbegrepp enligt GAAP kan inte
förklara vilket motiv upprättaren har med sin redovisning. Upprättaren kan
eftersträva att ge användbar information genom att redovisa resultatbegrepp som
upplevs ge mer relevans för att värdera bolaget. Det är också möjligt att ett
NGM redovisas mer framträdande av earnings management-skäl. Det kan också
tänkas att upprättaren redovisar NGM mer framträdande utan att det beror av
vare sig motiven användbarhet eller earnings management. Förändringar av
framträdande redovisning mellan kvartalsrapporter ingår i kapitlets avsnitt om
kvalitativa egenskaper (avsnitt 10.4).

I kapitlet jämförs dessutom resultaten av årsredovisningsstudien med
delårsrapportsstudien (10.2). I jämförelsen diskuteras bolagens inkonsekvens i
begreppsanvändning (10.2.1), hur redovisningen utformas i resultaträkningen
(10.2.2) och utanför resultaträkningen i rapporternas mjukdelar (10.2.3), samt i
vilken omfattning utformning av NGM skiljer sig åt mellan ett bolags
kvartalsrapporter och årsredovisning (10.2.4).

Kapitlets struktur är annars snarlik kapitel 9. Inledningsvis presenteras i avsnitt
10.1 en kartläggning av nyttjandet av NGM. Kartläggningen är uppdelad i
underavsnitt där redovisningen av NGM aggregerat för hela urvalet framgår av
avsnitten total förekomst (10.1.1), förekomst av unika NGM (10.1.2) och NGM
uppdelat i kategorier (10.1.3). En genomgång av förekomsten nedbrutet på
Stockholmsbörsens noteringslistor finns i avsnittet 10.1.4. NGM uppdelat på
branscher framgår av avsnitt 10.1.5 och NGM i delar av delårsrapporterna finns
i avsnitten om resultaträkningen (10.1.6), punkter (10.1.7) och texter (10.1.8).

Kvalitativa egenskaper i NGM undersöks i avsnitt 10.4, fördelat på jämförbarhet
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mellan (10.4.1) och inom bolagen (10.4.2 – 10.4.4), definitioner (10.4.5) och
avstämningar (10.4.6). Huruvida teknikerna i earnings management genom
utformning nyttjas av upprättarna framgår av avsnitt 10.5. En uppdelning finns
mellan pro forma (10.5.1) och strategisk påminnelse (10.5.2).

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Analys av NGM, i enlighet med
forskningsdesignen (se figur 1.3), i delårsrapporter och årsredovisningar
tillsammans med resultaten från intervjustudien redovisas i kapitel 12.

10.1 OMFATTNING OCH UTFORMNING

10.1.1 TOTALT ANTAL FÖREKOMMANDE NGM

Om data från genomgången av de 91 utvalda bolagen med 4 delårsrapporter
vardera summeras framkommer att de tillsammans brutto använder 378 st. olika
NGM i sina delårsrapporter 2004.164 242 nyttjade slag av NGM har identifierats.
I genomsnitt nyttjar NGM-användande bolag ca 5,1 NGM var. Om en justering
görs för de bolag som har många helt unika NGM vid beräkningen av medel-
värde,165 nyttjar NGM-användarna i genomsnitt ca 4,2 NGM var. 17 bolag av 91
(ca 19 %) använder inga NGM överhuvudtaget i sina delårsrapporter. De slag av
NGM som används är i genomsnitt 3,3. En summering av förekomsten presen-
teras i tabell 10.19 i avsnittet om jämförbarhet (10.4.1).

10.1.2 BOLAG MED MÅNGA UNIKA NGM

Många bolag använder NGM som är helt unika för dem, d.v.s. måtten används
inte av några andra bolag i urvalets total om 91 bolag. De bolag som använder 3
eller fler helt unika resultatbegrepp är på O-listan övriga A-com (15 unika
NGM),166 Vitrolife (13),167 Ljungberggruppen (9), Nexus (6), Bong Ljungdahl
(6), ITAB (5), Castellum (4), AB Geveko (4), Modul 1 (4), Addnode (4), Proact
IT group (3), Strålfors (3), Wallenstam (3), Addtech (3), och Medivir (3).168

164 De olika begreppen som används i avhandlingen (slag, brutto, unikt och delas) för att
systematisera förekomsten av NGM förklarades i kapitel 9 (se avsnitt 9.1).
165 En sådan justering exkluderar bolag som i perioden haft en specifik transaktion vilket
renderat redovisning av 5 eller fler unika NGM i det bolagets rapportering. Avsikten är
att visa ett genomsnittsvärde av NGM som förekommer i bolagens redovisning utan att
unika och ovanliga affärshändelser inträffat. En faktor för analys i kapitel 12 är NGM
som redovisas p.g.a. affärshändelser. Tabell 10.1 visar en sammanställning av antalet mått
med och utan bolag som har många unika NGM i en period.
166 A-com använder totalt i de 4 studerade delårsrapporterna från 2004 19 st. alternativa
resultatbegrepp. Av dessa är det sålunda bara 4 som också används av något av de 90
andra bolagen i urvalet.
167 Vitrolife använder totalt 13 st. alternativa resultatbegrepp i de 4 analyserade delårs-
rapporterna från 2004. Det är sålunda inget av dessa som delas av andra bolag bland de
91 analyserade. Bolaget använder som NGM bara sina egna begrepp.
168 Medivir använder förutom sina unika mått inga andra NGM.
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Tieto Enator (TE), noterat på A-listan övriga, redovisar 9 helt unika NGM
(bland de 91 undersökta bolagen).169 En anledning till detta är att TE förändrar
definitionerna på sina NGM mellan kvartalen. Namnen på NGM förändras i takt
med att begreppen ändrar innehåll, de inkluderar eller exkluderar olika poster.
Lindex redovisar 3 NGM som är unika för dem och beskriver hur koncernens
resultat skulle vara om man inte inkluderade ett geografiskt affärsområde
(Tyskland), och en viss verksamhet (Twilfit). Lindex är ett exempel på
förekomsten av NGM när upprättare önskar visa hur koncernen presterar
exklusive de verksamheter som man har för avsikt att antingen avyttra eller lägga
ned. Utformningen av Lindex delårsrapportering kan också vara ett exempel på
när en företagsledning önskar redovisa sin koncern på ett jämförbart sätt när det
i en redovisningsperiod ingick vissa enheter i koncernen och i en annan
redovisningsperiod ingick delvis andra enheter.

Bland bolagen på Attract-40 listan står Q-Med ensamt för 12 stycken NGM. De
är alla helt unika för Q-Med och används inte av något annat bolag i delårs-
rapportering 2004. Vid en närmare analys framgår att måtten är specifikt be-
skrivande för händelser som inträffat i Q-Meds verksamhet. Det mest säregna
måttet från Q-Med som redovisas och som också åskådliggör varför det inte
används av något annat bolag är: Rörelseresultat exklusive engångsintäkter från avtalen
med Medics och engångskostnader bestående av förlikningsersättningen till Biomatrix/
Genzyme och kostnader för juridiskt bistånd i tvisten med Inamed. Det finns andra bolag
på Attract-40 som också nyttjar begrepp som är unika för deras verksamhet och
vad de önskar beskriva. Exempel är Investment AB Kinnevik,170 HiQ
International171 och Munters172 som vardera redovisar tre unika NGM. Även
Alfa Laval redovisar unika resultatbegrepp (4 st.) som inget annat bolag nyttjar i

169 10 NGM som bara användes av Tieto Enator bland bolagen på A-listan övriga var:
Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av GW och sociala kostnader för personaloptioner, Rörelse-
resultatet (EBITA), Vinsten per aktie före GW-avskrivningar och engångseffekten från en uppskjuten
skatteintäkt, Vinsten per aktie efter GW-avskrivningar och engångseffekten från en uppskjuten skatte-
intäkt, Vinsten per aktie efter GW-avskrivningar, engångseffekten från realisationsvinster och en
uppskjuten skatteintäkt, Vinsten per aktie före GW-avskrivningar, engångseffekten från realisations-
vinster och en uppskjuten skatteintäkt, Rörelseresultat före GW-avskrivningar och engångseffekten från
realisationsvinster (EBITA), Rörelseresultatet (EBITA) inkluderande engångseffekten från realisations-
vinsterna, Rörelseresultatet efter GW-avskrivningar men före engångseffekten från realisationsvinster
(EBIT), Rörelseresultat (EBITA) före realisationsvinster från avyttringar.
170 Underliggande rörelseresultat, Rörelseresultat inklusive resultat av företagsutveckling, Rörelseresultatet
korrigerat för resultat av företagsutveckling.
171 Rörelseresultat före immateriella avskrivningar (EBITA), Resultat före skatt (PTP), Bruttoresultat
(EBITDA).
172 Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill och övervärden, Operativt resultat (rörelseresultat
exklusive avskrivningar på goodwill och övervärden), Rörelseresultat 4 kvartal rullande.
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delårsrapporterna.173 På A-listan mest omsatta rapporterar Volvo och OMX fyra
unika slag av NGM.

10.1.3 KATEGORIER AV NGM

På samma sätt som i undersökningen av årsredovisningar har förekomsterna av
NGM i delårsrapportering sammanställts i kategorier (se avsnitt 9.1.5). De
kategorier och slutsatser som framkom i avsnitt 9.1.5 bekräftas av delårs-
rapportsstudien. Exempel på NGM i kategorierna ges i bilaga 8.

Det enskilt vanligaste NGM som delas av flera bolag är ett resultat där goodwill-
avskrivningar exkluderats. Det näst vanligaste NGM som delas av flera bolag är
ett resultatmått som är exklusive jämförelsestörande poster. NGM som
exkluderar avskrivningar på olika sätt är den vanligaste förekomsten som delas
av upprättarna (se tabell 10.2).

Konstruktionerna av resultatbegrepp som innefattar EBIT, EBITA, EBITDA
ingår i flera av de nio identifierade NGM-kategorierna. Samma iakttagelse görs
vid genomgången av delårsrapporterna som vid genomgången av års-
redovisningarna. Begreppen EBIT, EBITA, EBITDA används i olika
kombinationer med begreppen rörelseresultat, resultat, rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster etc. (se avsnitt 9.2.6).

En stor anledning till förekomster av NGM inom kategorin ”resultat som ska
möjliggöra jämförelse av en enhet över tiden” är specifika affärshändelser som
inträffar hos bolagen. Många NGM i kategorin vilka är unika för ett specifikt
bolag beskriver vad koncernens resultat skulle ha varit för perioden om inte en
viss affärshändelse inträffat. En annan anledning till förekomsten av NGM i
kategorin, dit även många unika NGM hör, är strukturella förändringar. Det är
NGM som beskriver vad koncernens resultat skulle ha varit om den eller de
bolagen eller verksamhetsgrenarna tillhört koncernen under redovisnings-
perioden alternativt om den eller de enheterna inte tillhört koncernen. På samma
sätt ingår i kategorin pro forma-uppställningar som beskriver en koncern som
om en enhet eller ett dotterbolag hade tillhört eller inte hade tillhört koncernen
under rapportperioden. Företeelserna i avsnitt 10.4.4 är exempel på när detta
används på flera omväxlande sätt under ett räkenskapsår genom att utform-
ningen av redovisningen ändras mellan kvartalen.

10.1.4 NGM PÅ OLIKA NOTERINGSLISTOR

Om en jämförelse görs av frekvensen för NGM-användande bolag per
noteringslista visar det sig att det är lägst antal bolag som nyttjar NGM på O-

173 Rörelseresultatet, justerad EBITA, Justerat bruttoresultat, Justerat resultat efter skatt exklusive
avskrivningar på goodwill och övervärden och motsvarande skatt, Nettoomsättning efter justering för
valutaförändringar (alternativt Nettoomsättning exklusive valutakurseffekter).



196

listan övriga (77 %), användningen är något högre för Attract-40 listans bolag
(80 %), och betydligt högre för bolagen på de båda A-listorna (tillsammans ca 89
%, som högst för A-listan övrigas bolag där 13 av 14 bolag nyttjar NGM vilket
är ca 93 % frekvens). Bolag med enskild hög frekvens av NGM användning
återfinns främst, speciellt om hänsyn tas till antalet unika NGM, på O-listan
övriga. På de andra noteringslistorna finns bara enstaka exempel. Exempel på
hur de NGM som diskuteras i avsnittet är redovisade och vilka bolag som nyttjar
likadant formulerade NGM återfinns i bilaga 6. I bilagan finns också deskriptiv
statistik för bolagens nyttjande av NGM per noteringslista. Där framgår hur
många NGM som redovisas, hur många bolag som redovisar NGM och
genomsnittet av antalet redovisade NGM per bolag och noteringslista. Det
resultat som genomgången ger, utöver ovanstående frekvens, är att jäm-
förbarheten mellan bolagen med avseende på NGM är låg. Det är få NGM som
delas av bolagen på en och samma noteringslista. Många NGM är unika. Det är
samma resultat som framkom vid genomgång av årsredovisningarna.

10.1.5 NGM I BRANSCHER

Förekomst av NGM i olika branscher

En kartläggning av bolagens nyttjande av NGM per bransch visar att Mediebolag
och IT-konsulter är mest benägna att använda NGM. I de branscherna nyttjar
bolagen i genomsnitt ca 7,5 NGM vardera.
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Tabell 10.1 Antal NGM per bransch förekommande i delårsrapporter 2004
för bolag noterade på Stockholmsbörsen

Om de bolag som har ett stort antal unika NGM exkluderas och jämförelsen
bara gäller de NGM-användande bolagen ligger Papper- och skogsbolagen i
toppen. Att avgöra vilken bransch som kommer därefter är svårt när hänsyn tas
till bolag med många egna unika mått. Som framgår av tabell 10.1 är det bolagen
i branscherna IT, Media, Tunga maskiner och Fastigheter som är frekventa
användare av NGM. Gruv och metall och Elektronisk utrustning och instrument
är de branscher som i genomsnitt, för både totalt antal bolag i urvalet och för de
NGM-användande, har minst antal nyttjade NGM.
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NGM som delas av bolag inom en och samma bransch

Ett resultat av den deskriptiva studien är att det inte är många NGM som delas
av bolagen inom en och samma bransch. Tabell 10.2 visar, för NGM som delas
av fyra bolag eller fler, hur många NGM som delas av bolag inom samma
bransch, i hur många branscher det förekommer, och vilka dessa NGM är.

Det är 7 slag av NGM som delas av tre eller fler bolag inom en och samma
bransch (se inringade siffror i tabell 10.2). Den bransch som dominerar när det
gäller jämförbarhet genom att nyttjandet av ett slags NGM delas av flera bolag är
IT-konsulter. Här används 7 olika slags alternativa resultatmått av mer än ett
bolag. Det är också den bransch som, tillsammans med Övriga finansiella
tjänster och Företagstjänster, har flest antal bolag som nyttjar ett specifikt
NGM.174 Bolag inom Papper och skogsprodukter och Biotechnology delar inte
några mått.

Att ta bort avskrivningar ur periodens resultatmått är den företeelse som
dominerar. Det finns i tabell 10.2 fem slag av NGM där ett resultat redovisas
utan att avskrivningskostnader är inkluderade. Det är olika avskrivnings-
kostnader som exkluderas men en dominans för goodwillavskrivningskostnader.
Det är bolag i 8 branscher som nyttjar denna form av redovisning. Ett
rörelseresultat utan att inkludera kostnader för avskrivningen på goodwill är det
vanligaste. Kartläggningen av bolags redovisning av NGM visar också att de
NGM där avskrivningskostnader exkluderas är spridda över de flesta branscher
utan att någon kan sägas dominera användandet, även om det förefaller vanligast
bland IT-konsulterna.

Bolag som verkar inom Övriga finansiella tjänster är jämförbara med avseende
på vissa NGM. Bolagen i branschen delar 3 olika slag av NGM och för 2 av
dessa slag av NGM (se skuggade fält i tabell 10.2, segmentsrapportering direkt i
resultaträkningen och substansvärde) är det fyra respektive fem bolag som
nyttjar dem. Att fyra respektive fem bolag nyttjar samma slags NGM ska
relateras till att det är tio bolag som har analyserats från branschen. Sålunda är
det knappt 50 % av bolagen i branschen som är jämförbara för dessa två slags
NGM. Det är inte heller samma bolag som använder de två olika slagen av
NGM. IT-konsultbolagen i urvalet är också tio till antalet. Även i denna bransch
delas det slag av NGM som har högst jämförbarhet av knappt hälften av bolagen
i det studerade urvalet.

Kolumnen (i tabell 10.2) ”Antal bolag som delar måttet” indikerar hur ett slag av

174 Som påpekats tidigare blir jämförelsen påverkad av att branscherna förekommer med
olika antal bolag i analysen. Men att IT-konsulterna förefaller mer benägna att nyttja
NGM framkommer även när nyttjandet av måtten beräknas som ett medelvärde.
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NGM delas av det totala antalet bolag. Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet
med avseende på hur, och i vilken utsträckning, NGM delas av bolagen
diskuteras i avsnitt 10.4.1.
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Tabell 10.2 Antal NGM som nyttjas av flera bolag inom en och samma
bransch vid delårsrapportering 2004175

175 Förkortningar i tabell 10.2:
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10.1.6 FÖREKOMSTEN AV NGM I RESULTATRÄKNINGEN

Det första specifika nyttjandet av NGM i en del av delårsrapporten som
undersöks är redovisning direkt i resultaträkningen. RR 20 Delårsrapportering
anger att en delårsrapports resultaträkning, om ett bolag väljer att nyttja ett
koncentrerat format, ska ”… som minimum innehålla sådana rubriker och
delsummeringar som redovisades i företagets senaste årsredovisning…” (RR 20, p. 10).
Därefter hänvisas till Redovisningsrådets rekommendation RR 22 för själva
utformningen av den finansiella rapporten. Det betyder att det enligt GAAP inte
finns fler definierade resultatbegrepp för en resultaträkning i delårsrapportering
jämfört med i årsredovisning.176 Det finns dock ingen norm som förbjuder upp-
rättarna att redovisa fler NGM i resultaträkningen i en delårsrapport i jämförelse
med i en årsredovisning.

Tabell 10.3 Antal NGM som redovisas direkt i resultaträkningen i
delårsrapporter 2004

IT = IT-konsulter, Fast. = Fastigheter, FT = Företagstjänster, TM = Tunga maskiner,
BT = Biotechnology, ÖFT = Övriga finansiella tjänster, P & S = Papper och skogs-
produkter, Detalj = Detaljhandel, Progr. = Programvara, Kom. = Kommunikations-
utrustning, Health care = Health care equipment and supplies, El. U & I = Elektronisk
utrustning och instrument, JP = Jämförelsestörande poster.
Inringade siffror betecknar NGM som delas av tre eller fler bolag inom en och samma
bransch. Siffror inom parantes i kolumnrubrikerna anger antal bolag i urvalet från
branschen som presenterar NGM i sina delårsrapporter.
176 Som redogjorts för i kapitel 5 hänvisar RR 22 i sin tur till ÅRL och FAR:s vägledning
Om årsredovisning i aktiebolag för hur en resultaträkning ska utformas.

Noteringslista Bolag Branscher
Antal

förekomster

A-listan Mest

omsatta
Securitas, SCA, Investor,
Industrivärden

Företagstjänster, Papper och
skogsprodukter, Övriga finansiella
tjänster (2) 4

A-listan övriga
WM-data, Tieto Enator, Bure

Equity

IT-konsulter (2), Övriga finansiella

tjänster 3

Attract 40

H & M, Nobia, Klövern, Intrum
Justitia, Observer, Teleca, HiQ
International, Eniro

Detaljhandel (2), Fastigheter,
Företagstjänster (2), IT-konsulter (2),
Media 8

O-listan övriga

Heba FastighetsAB, Wallenstam,
Castellum, Scan Mining, Nexus,
Semcon, Proact IT-group, Doro,
Modul 1, Latour Investment,
Affärsstrategerna, AB Geveko

Fastigheter (3), Gruv och Metall, IT-
konsulter (4),
Kommunikationsutrustning, Övriga
finansiella tjänster (3) 12
IT-konsulter (8), Övriga finansiella
tjänster (6), Fastigheter (4),
Företagstjänster (3), Detaljhandel (2),
Media, Gruv och Metall,
Kommunikationsutrustning, Papper
och skogsprodukter 27Totalt antal förekomster

Förekomst av NGM i Resultaträkningen för delårsrapporter
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Totalt använder ca 30 % av de 91 studerade bolagen NGM direkt i resultat-
räkningen (se tabell 10.3).177 Det är IT-konsultbolagen som nyttjar alternativa
mått mest: 8 av de 10 studerade bolagen i branschen har ett NGM direkt i sin
resultaträkning. Även de branscher som i andra sammanhang (Övriga finansiella
tjänster, Fastigheter och Företagstjänster) är frekventa NGM-användare är det
också när det gäller att ha ett NGM direkt i resultaträkningen.

För att studera om det är vanligare bland de större bolagen att använda NGM
direkt i resultaträkningen i delårsrapporterna har antalet företeelser per
noteringslista delats med det antal bolag som studerats i urvalet för den aktuella
listan. Analysen har också gjorts med en beräkning av frekvens för de bolag som
i urvalet funnits vara NGM-användare. Som framgår av tabell 10.4 är det inte
möjligt att sluta sig till att det skulle vara en vanligare företeelse med ett NGM i
resultaträkningen för bolagen på någon specifik noteringslista.178

Antal/Frekvens

Noteringslista

A-listan Mest omsatta 4 13 11 31% 36%

A-listan övriga 3 14 13 21% 23%

Attract 40 8 25 20 32% 40%

O-listan övriga 12 39 30 31% 40%

Totalt 27 91 74 29,7% 36,5%

Frekvens av

NGM direkt i

RR för NGM-

användande

bolag

Antal fall av

NGM direkt i

RR

Antal bolag i

studerat urval

Antal NGM-

användande

bolag i

urvalet

Frekvens av

NGM direkt i

RR för urvalet

Tabell 10.4 Relativ förekomst av nyttjandet av NGM direkt i
resultaträkningen i delårsrapportering 2004 för bolagen på de olika
noteringslistorna på Stockholmsbörsen (RR = resultaträkning)

Det vanligaste inslaget av NGM i resultaträkningarna är att bolaget har flera

177 Resultat per aktie som är ett enligt GAAP föreskrivet upplysningskrav ska enligt RR
22 finnas direkt under resultaträkningen. Resultat per aktie-mått som modifierats till att
t.ex. presenteras som vinst per aktie exkl. jämförelsestörande poster har här inte ansetts
som ett NGM i resultaträkningen. Det har klassificerats som ett NGM i texter. Under-
sökningen har här bara analyserat själva resultaträkningsuppställningen och bolagens
benägenhet att infoga ett NGM i denna uppställning.
178 Möjligen kan det sägas att bolagen på A-listan övriga har en något mindre benägenhet
att använda sig av NGM direkt i resultaträkningen jämfört med de bolag som är noterade
på de andra listorna på Stockholmsbörsen. Det stratifierade urvalet leder till begräns-
ningar i möjligheten att dra generella slutsatser om det deskriptiva materialet.
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affärsområden (segment) redovisade i resultaträkningen, vilket ofta leder till att
flera resultatbegrepp på rörelseresultatsnivå framkommer. Uppställningarna ser
olika ut från fall till fall beroende på de specifika affärssegment som koncernen
redovisar. Ett annat vanligt NGM är att exkludera avskrivningskostnader och
visa ett resultat före och efter dessa kostnader. Vanligast är att poängtera hur
stora goodwillavskrivningarna är179 och att visa hur rörelseresultatet ser ut utan
dessa kostnader. Många bolag använder i detta sammanhang förkortningarna
EBITDA och EBITA. 180 Ett flertal bolag använder även i större utsträckning i
delårsrapportering än i årsredovisning engelska förkortningstillägg till sina
GAAP-begrepp, t.ex. rörelseresultat-EBIT. Resultat från kartläggning av
förändringar mellan kvartalen framgår av avsnitt 10.4.2 – 10.4.4 och deskriptivt
resultat med avseende på NGM med framträdande redovisning i
resultaträkningar framgår av avsnitt 10.3.1.

10.1.7 FÖREKOMST AV NGM I INLEDANDE PUNKTER

Ett av de områden i delårsrapporteringen som analyserats för förekomsten av
NGM är de inledande punkterna i en rapport. Av de 91 studerade bolagens
delårsrapporter förekom NGM i punkter hos 47 bolag i minst något av
kvartalen. När materialet analyseras närmare framkommer att det är tämligen
vanligt att bolag ändrar mellan kvartalen. Det kan förekomma att ett bolag har
NGM i punkter i kvartal 1 för att sedan i andra kvartalets rapport inte ha det;
begreppet som användes i första rapporten används nu inte. På ett liknande,
men betydligt mindre frekvent, sätt varierar omfattningen av när NGM har

179 Till den här kategorin har även Bures NGM resultat före goodwillavskrivningar förts
även om det är ett resultatbegrepp som inte använder ordet ”rörelseresultat”. Fenomenet
är dock detsamma, att presentera ett resultatmått på någon nivå i resultaträkningen där
kostnaderna för avskrivningen på bolagets goodwillpost exkluderats. Ett sådant NGM är
uppbyggt på följande sätt:
Nettoomsättning

- kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

- försäljningsomkostnader (utan att till funktionen rela terade GW-avskrivningskostnader är inkluderade)

- administrationskostnader (utan att till funktionen rela terade GW-avskrivningskostnader är inkluderade)

- forskning och utvecklingskostnader (utan att till funktionen rela terade GW-avskrivningskostnader är inkluderade)

= NGM ”rörelseresultat före

goodwillavskrivningar” eller

”resultat före

goodwillavskrivningar ”

- goodwillavskrivningar

= Rörelseresultat

(exemplet är byggt på Funktionsindelad resultaträkningsuppställning)

180 Det kan i en sådan resultaträkning även förekomma att fler NGM används (i de på-
träffade fallen nyttjades även i två fall EBITA och/eller EBIT, antingen som separat ut-
tryckta förkortningar eller i kombination med rörelseresultat före immateriella av-
skrivningar och rörelseresultat).
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framträdande redovisning jämfört med GAAP-mått. Av de 47 bolag som
redovisar NGM i något kvartal är det bara 31 som har NGM i alla sina 4
kvartalsrapporters punkter. I 40 fall av de 47 där bolag nyttjar NGM i sina
punkter förekommer det i minst 3 kvartal. Några få bolag (6 stycken) nyttjar
NGM i sina punkter i bara två kvartal och ännu färre bolag har det bara i ett
kvartal (3 stycken). Resultat från kartläggning av förändringar mellan kvartalen
framgår av avsnitt 10.4.2 – 10.4.4 och deskriptivt resultat med avseende på
NGM med framträdande redovisning i punkter framgår av avsnitt 10.3.2.

10.1.8 FÖREKOMST AV NGM I TEXTER

Det konstaterades i avsnitt 10.1.1 att 74 av de 91 studerade bolagen använder
NGM i sin rapportering. NGM i punkter som delområde i delårsrapportering
förekom hos 47 av bolagen. Alla hade inte NGM i varje kvartalsrapport.
Inledande punkter är en viktig del av delårsrapporteringen eftersom det är den
första information som läsaren möts av, och som ges i ett kort koncentrerat
format bestående av främst ett antal resultatmått. I de texter som ingår i
delårsrapporten är utrymmet större för att resonera och diskutera kring bolagets
prestation. Dessutom lämnas en mängd annan information förutom
resultatbegrepp (t.ex. finansiell ställning, kassaflöde, affärshändelser,
förändringar i incitamentsprogram, marknadsanalyser, viktiga FoU händelser
etc.) som till en stor del är reglerade av normgivning men även av
börskontraktet. Till området ”texter” hänförs här allt material i delårsrapporten
som inte finns med bland punkter och i resultaträkningsuppställningen. Det
innebär att tabeller, grafer och andra figurer med information samt förstås
skrivna texter ingår i analysområdet som kallas texter.

Kartläggning av NGM i texter visar att 74 av de 91 bolagen redovisar NGM i
något kvartal. 64 bolag har det i alla sina kvartal och några fler (69 st.) redovisar
NGM i minst 3 kvartal. Det är få bolag som väljer att bara redovisa NGM i ett
eller två kvartal (3 respektive 2 fall). Tendensen är sålunda att om upprättare
redovisar NGM i sina texter så gör man det nästan genomgående i alla sina
kvartal. Resultat från kartläggning av förändringar mellan kvartalen framgår av
avsnitt 10.4.2 – 10.4.4 och framträdande redovisning av NGM i texter framgår
av avsnitt 10.3.3.

10.2 NGM I DELÅRSRAPPORTERING JÄMFÖRT MED I ÅRS-
REDOVISNING

10.2.1 BEGREPPSFÖRVIRRINGEN KRING OMSÄTTNING

Även i delårsrapporterna förekommer att t.ex. fakturering och försäljning används
med oklar betydelse (jämför med avsnitt 9.2.5 för årsredovisningarna). Micronic
Laser systems är ett speciellt exempel eftersom denna begreppsförvirring
förekommer i delårsrapporterna men inte i årsredovisningen. I bolagets första
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kvartalsrapport nämns fakturering som första begrepp i texterna direkt efter
punkter, dock utan någon siffra. Det är en intressant företeelse att måttet inte
kvantifieras med tanke på att VD uttalar sig om att koncernen nått ett visst mål.
I ett annat textavsnitt om framtidsutsikter används begreppet försäljning. I det
andra kvartalets rapport diskuteras inte fakturering som begrepp utan bara
nettoomsättning och försäljning. Dock är fakturering använt i en rubrik till ett
textavsnitt: ”orderingång, fakturering och orderstock”. I textavsnittet är det
begreppet nettoomsättning som sedan används varför användaren får anta att
fakturering där betyder nettoomsättning. I kvartal tre används samma redovisning
som i kvartal två. I det fjärde kvartalets rapport används alla de tre begreppen
synonymt. Under rubriken ”försäljning” skrivs det dock följande:

”På vissa marknader, med tonvikt i Japan, sker en förändring av
försäljnings- och fraktvillkor så att systemet levereras i samband med slutlig
upptagning och godkännande hos kund. Detta kan innebära en förskjutning
framåt i tiden av fakturering. Denna förändring kan komma att ha en viss
påverkan på bolagets fakturering med avseende på i vilken period intäkten
kan komma att redovisas, men har över tiden ingen påverkan.” (Micronic
q4-rapport, 2004, s. 4)

För användaren är det osäkert vad detta betyder och innebär. Är det intäkts-
redovisningen som påverkas så att omsättning kommer att redovisas i resultat-
räkningen senare (i en senare period) än vad som tidigare varit fallet, eller är det
egentligen själva måttet fakturering som påverkas? Betyder det att tidigare
rapportering, där fakturering varit synonymt med omsättning, inte längre gäller? I
texten förefaller nu fakturering betyda när själva fakturan går iväg till kund. Det
leder till tolkningsproblem för en användare när omsättning, fakturering och
försäljning används omväxlande utan att användaren riktigt vet vad som avses.

10.2.2 JÄMFÖRELSE AV NGM I RESULTATRÄKNINGEN

Som framgått av avsnitt 10.1.6 använde ca 30 % av de 91 studerade bolagen
NGM direkt i resultaträkningen i sina delårsrapporter. Det är en tydlig skillnad
jämfört med hur många av dessa bolag som också använder NGM direkt i
resultaträkningen i sin årsredovisning, det görs av ca 14 % av bolagen i urvalet.
Företeelsen är också ett typexempel på när ett NGM placeras så att det blir
framträdande vilket diskuterats i avsnitt 10.3.1. Tabell 10.5 nedan är en
utvidgning av tabell 10.3 i avsnitt 10.1.6. Det syns tydligt i urvalet av de 91
bolagen att betydligt fler använder NGM i resultaträkningarna i delårs-
rapporterna jämfört med i årsredovisningarna.

Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 ”Delårsrapportering” är det
tillåtet att presentera en resultaträkning i koncentrerat format i en delårsrapport.
Det beskrevs i kapitel 5 och kommenterades också i avsnittet 10.1.6. En
delårsrapport ska i sitt koncentrerade format minst ska innehålla samma rubriker
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och delsummeringar som finns i årsredovisningens uppställning. Ingen
redovisningsnorm förbjuder sålunda NGM i resultaträkningen när en
delårsrapport upprättas utöver de speciella fall som beskrevs i avsnitt 5.2.2. Det
skulle dock kunna tänkas att upprättarna av en delårsrapport anser att formatet
inte är lika tvingande som när det är en årsredovisning. Frågan är om upprättarna
är mer eller mindre benägna att använda NGM direkt i resultaträkningen i en
delårsrapport jämfört med i en årsredovisning, eller om det inte är någon skillnad
alls.

Den slutsats som kan dras är att noterade bolag förefaller mer benägna att nyttja
NGM i sina resultaträkningar när de redovisas i en delårsrapport jämfört med i
en årsredovisning. Ett undantag är de bolag som redogör för sina affärsområden
(segment) direkt i resultaträkningen i delårsrapporterna, de gör så också i sina
årsredovisningar. Bolag i branscherna Fastigheter och Övriga finansiella tjänster
som nyttjar alternativa uppställningsformer för resultaträkningen är konsekventa;
de nyttjar samma uppställningsformer i alla analyserade fall för både delårs-
rapporter och årsredovisningar (jämför avsnitt 9.1.4).
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Nexus q1-rapport, 2004, är ett exempel på när upprättaren redovisar ett koncen-
trerat format av årsredovisningens resultaträkning men inkluderar flera NGM
vilka inte finns i årsredovisningen.
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Figur 10.1 Exempel på NGM i en resultaträkning i delårsrapportering
2004 för ett bolag som inte redovisar NGM i sin resultaträkning i
årsredovisning 2004 (källa: Nexus q1-rapport, 2004, s. 11)

Det gör att bolagets valda format för resultaträkningen i delårsrapporten inte
inkluderar alla de delsummor som finns i årsredovisningens resultaträkning.
Resultaträkningen från delårsrapporten framgår av figur 10.1 och dito från
årsredovisningen av figur 10.2. En resultaträkning i enlighet med GAAP innebär
att redovisa resultatet i ett koncentrat av det format, inklusive alla delsummor
och rubriker, som används i årsredovisningen. Uppställningen i figur 10.1 kan
genom enkla förändringar utformas så att bolaget följer GAAP och även fortsatt
ger redovisade NGM höga kvalitativa egenskaper. Redovisade NGM är i och
med nuvarande uppställning avstämda och beräkningen av NGM visas för an-
vändaren, uppställningen härleder direkt NGM till posterna i resultaträkningen.

Nexus delårsrapport uppvisar flera NGM i resultaträkningen som inte finns i
årsredovisningens resultaträkning. Resultatbegreppet Rörelseresultat före av-
skrivningar (EBITDA) är missvisande för jämförelseperioden 2003-01-01 – 2003-
12-31, eftersom jämförelsestörande poster är exkluderade ur måttet men måttets
benämning får användaren att tro att enbart avskrivningskostnader är ex-
kluderade. Även NGM rörelseresultat efter goodwillavskrivning har en benämning som
inte korrekt definierar begreppets innebörd. Det borde vara rörelseresultat efter
avskrivningar om det ska vara konsekvent med benämningen på det NGM som
redovisas ovanför i resultaträkningen. Det aktuella kvartalet och dess jämförelse-
period har goodwillavskrivningar och andra anläggningstillgångars avskrivningar
som förefaller vara i det närmaste lika stora varför en korrekt benämning är av
betydelse. Nexus resultaträkning är ett exempel på att de alternativa resultat-
begreppens benämningar inte alltid är exakta och att en användare behöver vara
uppmärksam på vad NGM innehåller när de inte redovisas i ett sammanhang
som i den här återgivna resultaträkningsuppställningen.
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Figur 10.2 Exempel på resultaträkning (utdrag) i en årsredovisning utan
NGM för ett bolag som i sin delårsrapportering använder NGM i
resultaträkningen (källa: Nexus årsredovisning 2004, s. 30)

En analys av alla bolag som ingår i studien för årsredovisningar 2004 med
avseende på hur stor andel som nyttjar NGM direkt i resultaträkningen i års-
redovisning respektive i delårsrapportering framgår av tabell 10.6. En jämförelse
där alla bolag i studien ingår ger samma resultat som den där bara de bolag som
också förekommer i delårsrapportsstudien jämförts (se tabell 10.5). Det är
betydligt vanligare att redovisa NGM i resultaträkningen i delårsrapportering
jämfört med i årsredovisningen.
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Lista Årsredovisningar 2004 Delårsrapporter 2004
För A listans Mest
omsatta:

5 av 26 bolag vilket ger
ca 19 % förekomst

4 av 13 bolag vilket ger
ca 31 % förekomst

A listan övriga: 2 av 23; 9 % 3 av 14; 21 %

Attract-40: 7 av 43; 16 % 8 av 25; 32 %

O-listan övriga: 17 av 170; 10 % 12 av 39; 31 %

Totalt 31 av 262; 12 % 27 av 91; 30 %

Tabell 10.6 Den relativa förekomsten av NGM i resultaträkningar 2004 i
delårsrapporter jämfört med i årsredovisningar

10.2.3 JÄMFÖRELSE AV NYTTJANDET AV NGM UTANFÖR RESULTAT-
RÄKNINGEN

Bolags nyttjande av NGM i de delar av delårsrapporten som inte är normerat i
GAAP, textdelar, tabeller och andra delar som inte är reglerade av RR 20 eller
börsens avtal, har jämförts med nyttjandet av NGM i årsredovisningens delar
som är utanför resultaträkningen. Som exempel på skillnader kan q1-rapporten
från HiQ jämföras med den koncentrerade uppställningen i bolagets årsredo-
visning (figur 10.3). Uppställningarna skiljer sig tydligt åt. Bolaget tillhör en
kategori som redovisar resultat med hjälp av betydligt fler NGM i delårs-
rapporten jämfört med i årsredovisningen.

Förekomsten av NGM i delårsrapporter jämfört med i årsredovisningar har
undersökts genom att jämföra frekvensen av de bolag som har NGM i texter
och punkter i delårsrapporter med frekvensen av NGM i motsvarande delar i
bolagens årsredovisningar. Resultatet av jämförelsen framgår av tabell 10.7.

Delårsrapporter:
Antal som inte redovisar NGM utanför resultaträkningen: 16
Antal studerade: 91

Andel av urvalet: 18%

Årsredovisningar:
Antal som inte redovisar NGM utanför resultaträkningen: 68

Antal studerade: 262
Andel av urvalet: 26%

Tabell 10.7 Förekomst av något NGM i de delar av en årsredovisning och
delårsrapport som är utanför resultaträkningen
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Figur 10.3 Exempel på en koncentrerad resultaträkning i en delårsrapport
(nederst) där ett antal NGM framgår som inte finns i resultaträkningen i
årsredovisningen (överst) (källa: HiQ International q1-rapport, 2004, s. 6,
och Årsredovisning 2004, s. 36)
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Om även bolag som har NGM i resultaträkningen inkluderas i jämförelsen
uppkommer liten skillnad. Frekvensen sjunker från 18 till 16 % för andel av
bolag som i sin delårsrapportering inte nyttjar något NGM medan den förblir
densamma i årsredovisningsstudien. Det visar sig nämligen att det inte finns
något bolag i årsredovisningsstudien som bara använder NGM i sin resultat-
räkning och ingen annanstans. För bolagen i delårsrapportstudien sker detta bara
i ett enda fall.

En slutsats som kan dras av studien är att om ett bolag använder NGM i sin
resultaträkningsuppställning kommer det även att användas i resten av
rapporten.181 Det går även att sluta sig till att det är vanligare att använda NGM i
delårsrapportering än i årsredovisningar. 26 % av bolagen i den studerade
populationen av noterade bolag på Stockholmsbörsen använder inte något
NGM alls i sina årsredovisningar 2004. Motsvarande siffra hos bolagen som
undersökts för delårsrapportering som inte hade något nyttjande av NGM var 16
%. Det kan förefalla som ett märkligt resultat att relativt sett fler bolag redovisar
NGM i sin delårsrapportering än i årsredovisningen mot bakgrund av att ut-
rymmet är större i en årsredovisning. Det torde finnas mer tid för att förbereda
för olika former av resultatredovisning i en årsredovisning, årsredovisnings-
dokumentet är en mer påkostad produkt och den används i betydligt större
utsträckning än delårsrapporten som en reklamprodukt för bolaget.182

10.2.4 REDOVISNINGEN AV NGM I KVARTAL JÄMFÖRT MED I ÅRS-
REDOVISNING

Det är en sak att jämföra hela populationen av börsbolags användning av NGM i
årsredovisning kontra delårsrapportering men en annan att jämföra nyttjandet av
NGM i årsredovisning kontra delårsrapportering för ett enskilt bolag. Hur
många bolag har en annan redovisning av NGM i delårsrapporten jämfört med i
årsredovisningen? Det kan hända att andra slag av NGM används i delårsrap-
porten jämfört med årsredovisningen eller vice versa. Det kan också variera
mellan kvartalen.

181 Det är bolaget Scan Mining som, enligt avhandlingens klassificeringsmetod, använder
ett NGM i sin resultaträkning i delårsrapportering 2004 men som inte använder några
NGM alls i övriga delar av sin delårsrapportering. Bolaget har i sitt andra kvartal i
resultaträkningen rörelseresultat efter avskrivningar istället för bara GAAP-begreppet rörelse-
resultat. I första, det tredje och i det fjärde kvartalets rapport används rörelseresultat. Det
finns anledning att tro att nyttjandet av tillägget efter avskrivningar egentligen inte hade
något specifikt motiv. Det är även så att bolaget inte använder något NGM i sin resultat-
räkning i årsredovisningen.
182 Det ska påpekas att i och med att urvalet av delårsrapporter som studerats är
stratifierat (se kapitel 2 för urvalskriterier) och inte slumpmässigt så är jämförelsen inte
helt tillförlitlig.
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Antal
studerade

bolag
NGM finns i

DÅR
NGM finns i

ÅR

Ett eller flera
NGM finns i

ÅR men inte i
DÅR

Ett eller flera
NGM finns i
DÅR men
inte i ÅR

Antal
begrepp i

genomsnitt
som skiljer

91 73 69 46 31 3,2

Förekomsten av NGM i årsredovisning jämfört med i delårsrapportering 2004

Resultaträkningen är inte inkluderad i jämförelsen. Resultat per aktie-mått är inte
inkluderade i jämförelsen då dessa bara undersökts i delårsrapporteringen.

Tabell 10.8 Nyttjandet av NGM i årsredovisningen jämfört med i delårs-
rapporteringen. Förkortningen DÅR avser delårsrapport och ÅR avser
årsredovisning.

En specifik kvartalsrapport kan nyttja samma NGM som årsredovisningen
medan en annan rapport inte gör det. I avhandlingen har det undersökts vilka
NGM som skiljer sig åt mellan årsredovisning och delårsrapporter. Förändringar
i hur NGM uttrycks, även om det betydelsemässigt är samma slag av NGM,
räknas här som en skillnad i utformning. Tabell 10.8 visar hur bolagen redovisar
NGM i årsredovisning jämfört med i delårsrapportering.

När bolagens bruk av NGM i årsredovisningen 2004 jämförts med delårs-
rapporteringen för de fyra kvartalen 2004 så har det även för de fall när en
skillnad finns, avseende de begrepp som används i den ena rapportformen men
inte den andra, kartlagts om denna skillnad finns i alla kvartalen eller om det
varierar från ett kvartal till ett annat. Enligt sammanställningen är det i 34 fall så
att skillnaden mellan redovisningen av NGM i årsredovisningen jämfört med i
delårsrapporterna för ett bolag ändrar sig under året. För ett eller flera kvartal
kan det förekomma för ett bolag att ett NGM används som sedan inte finns i
årsredovisningen. I 34 fall förändras dock redovisningen under året så att ett
NGM börjar redovisas i kvartalsrapportering och sedan också används i
årsredovisningen.

En hypotes om att bokslutskommunikén skulle vara den kvartalsrapport som
motsvarar årsredovisningen när det tidigare under året funnits skillnader mellan
kvartal och årsredovisning är svår att bekräfta. I 11 fall visar det sig att skillnader
som funnits mellan årsredovisningen och tidigare kvartal försvinner i det sista
kvartalets rapport. Men det finns fall som går åt andra hållet (3 st.). Om det
dessutom beaktas att det i 46 fall fanns NGM i årsredovisningen som inte
användes i delårsrapporteringen finns det en majoritet av fall där skillnaderna
mellan nyttjandet av NGM i kvartalens rapporter och årsredovisningen inte
försvann, eller ens minskade, i det sista kvartalets rapport. Dessutom finns det
bland de 11 fallen ett antal exempel på att det i kvartal 4 uppstått nya händelser
som bolag önskat visa med hjälp av NGM. I de fallen är det inte konstigt att det
för de tre första kvartalen finns skillnader jämfört med den årsredovisning som
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upprättats efter att alla kvartal för året har blivit rapporterade.

Förändringar mellan kvartalen i en jämförelse med årsredovisningen, när det t.ex.
i kvartal 3 tillkommer NGM som används i årsredovisningen som inte funnits i
kvartal 1 och 2, är ofta knutna till en händelse under kvartalet. En specifik
resultatpåverkande händelse kan göra det aktuellt för ett företag att rapportera
ett NGM. Detta NGM börjar företaget använda i det kvartal som händelsen
redovisas. Händelsen ingår sedan i hela den rapportperiod som årsredovisningen
täcker och det blir naturligt att måttet återfinns i årsredovisningen. Men det är
inte alltid som en händelse som beskrivs genom ett NGM i ett kvartal även
föranleder redovisning av samma NGM i årsredovisningen. Naturligtvis kan
bolaget bara vilja visa varför motsvarande kvartals resultat föregående år varierar
i hög grad. Men när hela året summeras blir det inte lika intressant att påpeka
variationen, om inte denna resultatpåverkan är av en väsentlig storlek när hela
året summeras och jämförs med fjolåret. Någon generell slutsats för förklaringen
”uppstådd händelse” kan dock inte dras utifrån det studerade materialet.

En annan anledning till att NGM i ett kvartal ändras till att motsvara dem som
finns i årsredovisningen är att q4-rapporten också innefattar helårets resultat. I
en bokslutskommuniké, som summerar året, kan det bli aktuellt för företags-
ledningen att införa en del mått som är intressanta när året ska jämföras med
tidigare helår. De NGM som är aktuella att kommunicera till intressenter i en
bokslutskommuniké, som täcker hela året, blir troligen också aktuella att använda
i en årsredovisning som avser samma tidsperiod. Genomgången visar dock inte
på någon fullständig samstämmighet i detta avseende. I bara ett fåtal fall183

ändras nyttjandet av NGM i det fjärde kvartalet till att motsvara det som
används i årsredovisningen. Det har inte gått att bekräfta förklaringsfaktorn
”jämförelse med andra helår”.

En ytterligare förklaringsfaktor till att det finns skillnader är de NGM som
bygger på rullande 12 månader. Om ett rullande 12-månaders GAAP-mått sätts
ihop med t.ex. ”exklusive omstruktureringskostnader” finns inte någon mot-
svarighet i årsredovisningen eftersom det där oftast inte (med något undantag)
finns några rullande 12-månaders mått.

10.3 FRAMTRÄDANDE REDOVISNING AV NGM

Sammanställningen av förekomsten av NGM med framträdande redovisning
används, som förklarades i inledningen till kapitlet, främst för att besvara av-
handlingens första forskningsfråga: hur bolagen redovisar NGM.

Eftersom det inte finns någon forskning som påvisar vilket eller vilka områden

183 Faktiskt var det bara i 3 fall som en sådan justering kunde konstateras i boksluts-
kommunikén.
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som skulle vara av större vikt än andra i delårsrapporteringen för upprättare eller
användare, så har genomgången av NGM, och framträdande redovisning, gjorts
för alla de tre områdena av en delårsrapport på samma nivå och med samma till-
vägagångssätt. Varje område har beaktats och analyserats för sig i varje delårs-
rapport för att avgöra om ett NGM redovisas framträdande. Att t.ex. ett NGM
förekommer först bland punkterna i en delårsrapport, och sålunda är fram-
trädande redovisat, har inte påverkat analysen av den rapportens texter eller
resultaträkning. Exempel på framträdande NGM och hur olika företeelser har
klassificerats i avhandlingen framgår av metodkapitlets avsnitt 2.4.5.

10.3.1 NGM MED FRAMTRÄDANDE REDOVISNING I RESULTAT-
RÄKNINGEN

Tabell 10.9 är en sammanställning av alla förekomster av framträdande
redovisning av NGM i resultaträkningen för de 364 kvartalsrapporter som
analyserats. Om ett bolag har haft minst ett kvartal med framträdande NGM i
resultaträkningen ingår det i kolumnen ”Framträdande”. För att klassificeras i
kategorin ”Ej framträdande” får ingen av bolagets kvartalsrapporter ha uppvisat
ett framträdande redovisat NGM i resultaträkningen.

Om resultatet av genomgången för hur många bolag som har framträdande
NGM i resultaträkningen relateras till hur många av de 91 studerade bolagen
som överhuvudtaget redovisar NGM i sin resultaträkning (ca 30 %, se tabell 10.3
och 10.4), visar det sig att nästan alla bolagen redovisar måtten framträdande (se
tabell 10.10). En förklaring till det är att de NGM som används (t.ex. rörelseresultat
före avskrivningar) på ett naturligt sätt redovisas före ett GAAP-mått (rörelseresultat,
enligt GAAP med avskrivningarna inkluderade) eller helt ersätter det.

I tabell 10.11 visas en fördelning per noteringslista. Samma mönster som i det
tidigare avsnittet uppkommer. Det är ingen skillnad på rapporteringsförfarande,
för NGM i resultaträkningen, mellan bolagen på olika noteringslistor. De bolag
som redovisar NGM i resultaträkningen men inte redovisar dem framträdande är
WM-data, Intrum Justitia, Teleca och Scan Mining.

Framträdande Ej framträdande E/T Totalt

23 4 64 91

För alla studerade kvartal 2004: bolag som redovisar

framträdande NGM i resultaträkningen

Tabell 10.9 Antal bolag som redovisar NGM framträdande i
resultaträkningen i delårsrapportering 2004 (E/T = Ej tillämpligt)
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23 88% 23 85% 23 88% 23 88%

3 12% 4 15% 3 12% 3 12%

26 100% 27 100% 26 100% 26 100%

kvartal 3 kvartal 4kvartal 2

Redovisning av NGM i

resultaträkningen kvartal 1

Totalt antal bolag som redovisar

NGM i resultaträkningen

Antal bolag som inte redovisar

NGM framträdande

Antal bolag som redovisar NGM

framträdande

Tabell 10.10 Frekvens för de NGM-användande bolagen att redovisa
NGM framträdande i resultaträkningen i delårsrapportering 2004

Noteringslista

Antal fall av NGM direkt i

resultaträkningen

Antal fall med framträdande

redovisning

A-listan Mest omsatta 4 4

A-listan övriga 3 2

Attract 40 8 6

O-listan övriga 12 11

Totalt 27 23

Tabell 10.11 Antal bolag i delårsrapportering 2004 som har NGM i sin
resultaträkning och där dessa redovisas framträdande, fördelat per
noteringslista

10.3.2 NGM MED FRAMTRÄDANDE REDOVISNING I PUNKTER

Den slutsats som kan dras utifrån genomgången av det stratifierade urvalet om
91 bolags delårsrapporter 2004 är att något mer än hälften av de bolag som
redovisar NGM i punkter i ett kvartal ger NGM en framträdande plats. Tabell
10.12 visar antal bolag som redovisar NGM framträdande i punkter i någon
kvartalsrapport 2004. I tabellen har ett bolag klassificerats på följande sätt. Om
minst ett NGM i punkter i minst en kvartalsrapport är framträdande redovisat
ingår det upprättande bolaget i kolumnen ”Framträdande”. Om ingen av
bolagets kvartalsrapporter har ett framträdande NGM ingår det i kolumnen ”Ej
framträdande”. Bolag som inte redovisar några NGM i punkter i sin
delårsrapportering 2004 framgår av kolumnen ej tillämpligt ”E/T”.

Framträdande Ej framträdande E/T Totalt

27 22 42 91

För alla studerade kvartal 2004: bolag som redovisar

framträdande NGM i punkter

Tabell 10.12 Antal bolag av 91 studerade som redovisar NGM fram-
trädande i punkter i delårsrapportering 2004
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Av alla de 91 bolagen är det nästan 30 % som redovisar NGM framträdande i
minst ett kvartal under 2004. Som konstaterats i tidigare avsnitt är det 49 bolag
som i något kvartal har NGM i punkter. Om den gruppen betraktas som de
NGM-användande bolagen är det ca 55 % (27 av 49) som redovisar sina NGM i
punkter framträdande i något kvartal. En tydligare bild framkommer om varje
kvartal analyseras för sig. Alla 91 studerade bolag sammanställda per kvartal
presenteras i tabell 10.13.

18 20% 20 22% 24 26% 23 25%

19 21% 21 23% 21 23% 20 22%

54 59% 50 55% 46 51% 48 53%

Totalt antal bolag 91 100% 91 100% 91 100% 91 100%

kvartal 4

Antal bolag som redovisar NGM
framträdande

kvartal 2kvartal 1
Redovisning av NGM i
punkter

Antal bolag som inte redovisar
NGM i kvartalet

kvartal 3

Antal bolag som inte redovisar
NGM framträdande

Tabell 10.13 Antal och frekvens av 91 undersökta bolag där NGM i
delårsrapporters punkter redovisas framträdande, per kvartal

När analysen görs per kvartal framgår att det finns viss variation mellan
kvartalen avseende hur många bolag som redovisar sina NGM framträdande. I
genomsnitt är det 21 bolag som redovisar sina NGM framträdande av i
genomsnitt ca 42 bolag som har NGM i punkter. Det varierar över kvartalen
2004 mellan att vara 46 till 54 bolag som inte har några NGM i punkter alls i
kvartalsrapporten. Det gör att andelen bolag av de 91 studerade som har NGM i
punkter och dessutom redovisar något av dem framträdande i en kvartalsrapport
varierar mellan 20-25 % under året. Ungefär lika stor andel redovisar NGM i
punkter utan att de är framträdande jämfört med GAAP. Det framgår tydligare
om de bolag i ett kvartal som inte använder sig av NGM i punkter rensas bort,
se tabell 10.14.

18 49% 20 49% 24 53% 23 53%

19 51% 21 51% 21 47% 20 47%

37 100% 41 100% 45 100% 43 100%

Totalt antal bolag som

redovisar NGM i punkter

"NGM-användande"

bolag med framträdande

NGM kvartal 1

Antal bolag som inte redovisar
NGM framträdande

kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4

Antal bolag som redovisar NGM
framträdande

Tabell 10.14 Antal och frekvens av NGM-användande bolag som redovisar
NGM framträdande i punkter, per kvartal

Studeras benägenheten att ändra i sin rapportering från att redovisa NGM
framträdande till att inte göra det och tvärt om (i de fall bolag använder något
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eller några NGM i punkter i kvartalsrapporter under året) framgår att bara 6
bolag ändrar. Det förefaller som att en tämligen konsekvent tillämpning av det
valda rapporteringssättet råder vad gäller att redovisa ett NGM framträdande
eller inte i bolags punktvisa information. Förändringsbenägenheten att gå från att
överhuvudtaget redovisa NGM i punkter till att inte göra det och vice versa är
betydligt större vilket framgår av avsnitt 10.4.3.

Skillnader mellan bolag noterade på olika listor

60 % av bolagen på Mest omsatta saknar NGM i sina punkter. Betraktas andelen
bolag som har NGM i något kvartal sjunker andelen till något under 50 %. De
40 %, i genomsnitt, som använder sig av NGM i punkter redovisar dem i lika
hög grad framträdande som inte framträdande. Inga av bolagen ändrar mellan
kvartalen, så att de går från att redovisa NGM framträdande i punkter till att inte
göra det eller tvärtom.

Av övriga bolag på A-listan som studerats är det något färre som inte använder
NGM i punkter (ca 48 %) i genomsnitt för de 4 kvartalens rapporter jämfört
med de mest omsatta bolagen. De dryga 50 % som använder NGM uppvisar
samma nyttjande av framträdande redovisning som bolagen på mest omsatta
listan; 55 % redovisar NGM framträdande i punkter, 45 % gör det inte. 64 % av
bolagen på A-listan övriga använder NGM i något kvartal under 2004,
fördelningen mellan att redovisa framträdande och att inte göra det är dock
densamma som genomsnittet visar. A-listan övrigas bolag är något mer
förändringsbenägna i att ändra till eller från framträdande rapportering av NGM,
2 av de 14 studerade bolagen på noteringslistan gör det (av NGM-användarna
nära en tredjedel).

Attract-40 listans bolag är även de i ca 50 % av fallen, i genomsnitt för alla fyra
kvartalsrapporterna 2004, tillämpare av NGM i punkter i kvartalsredovisning.
Bolagen är dock något mer benägna att använda sig av framträdande
redovisning; i genomsnitt 62 % av bolagen gör det. Att använda NGM i punkter
i något kvartal gör ca 56 % och då framträdande i nära två tredjedelar av dessa
fall. Förändringsbenägenheten från ett kvartal till ett annat är på samma nivå
som för bolagen på A-listan övriga, 3 av 25 bolag ändrar (av NGM-användarna
två femtedelar).

På O-listan övriga är det i genomsnitt 60 % av bolagen som inte redovisar NGM
i sina punkter. Det är samma nivå som för bolagen på A-listan mest omsatta. Av
de 40 % som i genomsnitt presenterar NGM i sina kvartalsrapporters punkter är
det 40 % som gör det framträdande. Det är något lägre än för A-listans bolag
och en betydligt lägre frekvens i jämförelse med Attract-40 bolagen. Resultatet är
detsamma om en jämförelse görs avseende bolagens utformning av NGM i
punkter i någon kvartalsrapport under 2004. Det är mindre än hälften av bolagen
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på O-listan övriga som i något kvartal redovisar NGM. Dessa NGM redovisas
framträdande i ca 40 % av fallen. Förändringsbenägenheten är låg, bara 1 bolag
ändrar.

10.3.3 NGM MED FRAMTRÄDANDE REDOVISNING I TEXTER

Det kan konstateras att det är tämligen vanligt att NGM i bolagens
delårsrapporter förekommer i texterna och att dessa NGM i ungefär varannan
sådan rapport redovisas på ett framträdande sätt jämfört med GAAP.

En sammanställning av de 91 studerade bolagens kvartalsrapporter med
avseende på framträdande redovisning av NGM i texter presenteras i tabellen
nedan (tabell 10.15). Tabellen visar hur många bolag som i minst ett kvartal
redovisar NGM framträdande i sina texter, som inte redovisar framträdande
respektive inte har några NGM.184

Som framgår av tabell 10.15 är det ca en femtedel av bolagen som i sina texter
inte i något fall nyttjar NGM. För de fyra femtedelar som använder NGM är det
något fler som redovisar dessa framträdande än tvärtom. Studeras varje kvartal
för sig och ett genomsnitt beräknas på förekomsten av framträdande NGM blir
resultatet som i tabell 10.16.

Framträdande Ej framträdande E/T * Totalt

40 32 19 91

För alla studerade kvartal 2004: bolag som redovisar

NGM framträdande i texter

* Det är 17 bolag som inte redovisar några NGM överhuvudtaget i sina

delårsrapporter. Dock är det två bolag utöver dessa 17 som i andra delar än

textavsnitt redovisar sina NGM (och sålunda inte har NGM i texterna).

Tabell 10.15 Antal bolag av 91 studerade som redovisar NGM fram-
trädande i texter i delårsrapportering 2004

184 I tabellen har ett bolag klassificerats på följande sätt. Om minst ett NGM i texterna i
minst en kvartalsrapport har framträdande redovisning ingår det upprättande bolaget i
kolumnen ”Framträdande”. Om ingen av bolagets kvartalsrapporter uppvisar någon
förekomst av att något NGM i texter har framträdande redovisning ingår det i kolumnen
”Ej framträdande”. Bolag som inte redovisar några NGM i texter i sin delårsrapportering
2004 framgår av kolumnen ej tillämpligt ”E/T”. Sammanställningen har skett på samma
sätt som i tabell 10.12.
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31 34% 28 31% 31 34% 33 36%

34 37% 39 43% 39 43% 35 38%

26 29% 24 26% 21 23% 23 25%

Totalt antal bolag 91 100% 91 100% 91 100% 91 100%

Antal bolag som inte
redovisar NGM i kvartalet

kvartal 3 kvartal 4

Antal bolag som redovisar
NGM framträdande

Antal bolag som inte

redovisar NGM framträdande

Redovisning av NGM i

texter kvartal 1 kvartal 2

Tabell 10.16 Antal av 91 undersökta bolags delårsrapporter som har
framträdande redovisning av NGM i texter, per kvartal

Det är betydligt vanligare att bolagen redovisar NGM i texterna än i punkter.
Dock är det något fler NGM i punkter, när de förekommer, som är fram-
trädande jämfört med NGM i texter.185 Det är också så att NGM i texter
förekommer betydligt oftare än i resultaträkningen. Däremot är det i resultat-
räkningen som det är vanligast att NGM framförs framträdande. I resultat-
räkningen förekommer NGM i ca 30 % av de studerade kvartalen och i nära 90
% av dessa fall är de framträdande jämfört med GAAP. För textavsnitt före-
kommer NGM i genomsnitt i ca 75 % av fallen men redovisas bara till 46 % på
ett framträdande sätt.

Förändringsbenägenheten, att ändra från framträdande till ej framträdande
redovisning eller tvärtom mellan kvartalen, uppgår till ca 17 % av de bolag som
använder NGM i texterna i kvartalsrapporterna 2004. Det är högre än före-
komsten av byten för redovisning i punkter och resultaträkning.

31 48% 28 42% 31 44% 33 49%

34 52% 39 58% 39 56% 35 51%

65 100% 67 100% 70 100% 68 100%

Totalt antal bolag som

redovisar NGM i texter

kvartal 3 kvartal 4

Antal bolag som redovisar
NGM framträdande

Antal bolag som inte
redovisar NGM framträdande

"NGM-användande"

bolag med

framträdande NGM kvartal 1 kvartal 2

Tabell 10.17 Antal och frekvens av NGM-användande bolag som redovisar
NGM framträdande i texter i delårsrapportering, per kvartal

185 Ca 51 % av NGM som redovisas i punkter är framträdande jämfört med ca 45 % i
texter. Se tabell 10.14 och 10.17.
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Kännetecknande för bolag på olika listor

Det förefaller som att bolagen som är noterade på listorna med större börs-
värden och högre omsättning (Mest omsatta och A-listan övriga) har den högsta
andelen kvartalsrapporter, i genomsnitt, där NGM används i texter (81 %). Dock
är inte användandet av framträdande redovisning för dessa NGM relativt de
andra listorna speciellt högt (34 % redovisar framträdande när de har NGM i
texter i ett kvartal). Det är bolagen på Attract-40 som för det studerade urvalet
förevisar högst grad av framträdande redovisning för sina NGM i texterna (48 %
redovisar framträdande när NGM används i texterna i kvartalen i genomsnitt).
Detta i kombination med att Attract-40 bolagen dessutom i genomsnitt har en
hög grad av NGM i texterna pekar ut dessa bolag som mest frekventa användare
av framträdande redovisning. Bolagen som befinner sig på listan med genom-
gående lägst börsvärden och omsättning (O-övriga) har lägst frekvens av NGM i
texterna i rapporterna och även lägst relativ förekomst av framträdande redo-
visning. Det förefaller som att de lite mer etablerade bolagen med högre börs-
värden och omsättning i aktierna har en större benägenhet att använda NGM
framträdande för att beskriva sin verksamhets prestationer i delårsrapporterna,
se tabell 10.18.

Lista
Total förekomst

NGM Framträdande Ej framträdande

Inga NGM

förekommer

Mest Omsatta 79% 29% 50% 21%

A-övriga 84% 39% 45% 16%

A-listan total 81% 34% 47% 19%

Attract-40 78% 48% 30% 22%

O-övriga 67% 24% 42% 33%

Totalt 74% 34% 40% 26%

Förekomst av NGM i texter i genomsnitt för alla

kvartalsrapporter %

Tabell 10.18 Översikt av framträdande redovisning av NGM i texter i
kvartalsrapporter 2004 för bolag på olika noteringslistor

10.4 ANVÄNDBARHET OCH KVALITATIVA EGENSKAPER

Normgivningen eftersträvar vissa kvalitativa egenskaper i de finansiella
rapporterna (se kapitel 4). I kapitel 5 presenterades normgivning från SEC och
CESR (se avsnitt 5.4) med avseende på NGM. I rekommendationer från CESR
och SEC påpekas vikten av att stämma av, öppet beräkna, och definiera NGM.
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Dessutom har externa experter utanför bolag anfört att jämförbarhet är en på-
verkande faktor för bolags val av resultatbegrepp och en rapport från PwC
(2007) angivit att det var oklart (med avseende på jämförbarhet mellan bolag) för
användaren vad som ingår i olika NGM i resultaträkningen i EU (se kapitel 7).

Om en upprättare har användbarhet som motiv torde de kvalitativa egen-
skaperna vara eftersträvansvärda. De NGM som kartlagts i dokumentstudien
undersöks därför för att se vilka kvalitativa egenskaper de innehar. Som beskrevs
i kapitel 4 eftersöks egenskaperna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. I
avhandlingen undersöks de kvalitativa egenskaperna genom att sammanställa i
vilken utsträckning som NGM är definierade, avstämda och motiverade.

I undersökningen av delårsrapporterna har också jämförbarhet över tiden för
bolagens NGM sammanställts. Därigenom har jämförbarhet både mellan bolag
(både i årsredovisningsstudien och i delårsrapportstudien) och för ett bolag över
tiden undersökts och sammanställts.

10.4.1 JÄMFÖRBARHET MELLAN BOLAGEN

Genomgången av bolagen fördelade på noteringslistor för 2004 visade att det är
få NGM som delas av bolagen. Väldigt många NGM är unika för ett bolag. För-
hållandet kan påverka möjligheten att jämföra bolagens resultat. Tabell 10.19
visar en summering av antal NGM, delade och unika, totalt och per NGM-
användande bolag.

En jämförelse av antalet NGM-användande bolag per noteringslista visar att det
är lägst antal bolag som nyttjar NGM på O-listan övriga (77 %), användningen är
något högre för Attract-40 listans bolag (80 %), och högst för bolagen på de
båda A-listorna (tillsammans ca 89 %, som högst för A-listan övrigas bolag med
13 av 14 bolag som nyttjar NGM vilket är ca 93 % frekvens). Det förefaller som
att de bolag som är noterade på O-listan övriga i större utsträckning i speciella
fall har behov av att förklara sin verksamhet med hjälp av många unika NGM.
Individuella bolag med flest NGM finns, speciellt om hänsyn dessutom tas till
antalet unika NGM (se avsnitt 10.1.2), på O-listan övriga.

Bolaget A-com redovisar 19 NGM av sin branschs totalt 30 (se tabell 10.1) och
noteringslistans totalt 168 NGM, Nexus redovisar 12 (75 totalt för branschen
IT-bolag), Ljungberggruppen och Castellum tillsammans 18 (av fastighets-
branschens 33), Vitrolife 13 (av 29), Bong Ljungdahl 12 (av 42) och ITAB 6 (av
46). På de övriga listorna finns inte lika stor frekvens av bolag med många
NGM.

Det finns bara enstaka exempel: på A-listan övriga, där bolagen totalt redovisar
56 NGM, nyttjar Tieto Enator 16 (av 75 inom sin bransch), och på Attract-40
redovisar Q-med 12 av listans 100 NGM (och av branschens 29). På noterings-
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listan Mest omsatta är Volvo och OMX de bolag som har högst antal NGM för
ett enstaka bolag; deras respektive antal är 6 stycken.

Av de nyttjade slagen av NGM (242 st.) används 185 av ett enskilt bolag utan att
de delas med något annat bolag. Det ger att ca 76 % av de nyttjade slagen av
NGM är unika för det användande bolaget. Det är bara 57 NGM som delas av
de 74 NGM-användande bolagen i urvalet. Det är mindre än 1 per bolag. En
slutsats av den sammanställda kartläggningen över unika och delade NGM är att
det blir svårt att jämföra bolagen genom användandet av NGM. En invändning
mot det resonemanget är att det kan vara det enskilda bolaget som är intressant
att jämföra över tiden men inte mot andra bolag. Det är stor skillnad mellan
olika verksamheter, även inom en bransch, och därför är det inte i alla avseenden
intressant att jämföra bolagens utveckling och prestation med varandra genom
de NGM de redovisar. En fråga som inställer sig med den sortens resonemang
är om ett enskilt bolags NGM är jämförbara. Jämförelse av NGM i delårs-
rapporter och i Årsredovisningen finns i avsnitt 10.2, och jämförelse av NGM i
olika kvartal i avsnitten 10.4.2 – 10.4.4.
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NGM som delas av flera bolag

Kommande avsnitt 10.4.5 och 10.4.6 visar att det är få bolag som definierar sina
NGM och stämmer av dem numeriskt mot GAAP. Tidigare avsnitt har visat att
många NGM är unika. Vilka NGM är det trots det som kan anses som möjliga
att använda för jämförelse mellan bolagen?186

En sammanställning av resultaten i avsnitt 10.1.4 (NGM på olika noteringslistor)
visar att det är fler bolag som delar NGM på O-listan övriga jämfört med de
andra listornas bolag. Dock är det analyserade antalet bolag relativt stort jämfört
med de andra listorna vilket påverkar jämförelsen. Det är 13 bolag på Mest
omsatta, 14 på A-listan övriga, 25 på Attract-40 och 39 på O-listan övriga som
studerats genom det stratifierade urvalet. Även när medelvärden används
förefaller det som att det är vanligare för de noterade bolagen på de mindre
listorna att använda sig av samma NGM. Skillnaden är dock inte stor.

Om hänsyn tas till antalet bolag på respektive lista och en jämförelse görs av
antal förekomster av NGM som delas av tre bolag eller fler ger det följande
resultat:

Lista

Antal mått som

nyttjas av 3

bolag eller fler

Antal bolag

på listan Medelvärde

Antal bolag

som använder

NGM på

listan

Medelvärde

beaktat antalet

"NGM-

användare"

Mest Omsatta 1 13 0,08 11 0,09

A-övriga 2 14 0,14 13 0,15

A-listan totalt 3 27 0,11 24 0,13

Attract 40 6 25 0,24 20 0,30

O-övriga 7 39 0,18 30 0,23
Totalt alla listor* 16 91 0,18 74 0,22

*Beräknat med hänsyn till att varje noteringslista betraktas separat . Antalet växer om hela urvalet analyseras som ett.

Tabell 10.20 Antal NGM i delårsrapportering 2004 som nyttjas av tre bolag
eller fler fördelat på olika noteringslistor på Stockholmsbörsen

Observera att data i tabellen ovan inte testats med något statistiskt signifikanstest
och att den deskriptiva analysen därför inte bevisar att det är vanligare att
bolagen på de mindre listorna delar på måtten; en indikation att det förhåller sig
på det viset ger materialet dock underlag för.

186 I sammanställningen undantas risken för att bolagen avser något annat med sina mått
än den tolkning som är gjord i analysen där enbart den information som kommunicerats i
de finansiella rapporterna av bolagen använts.
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Om en summering görs av NGM som
nyttjas av 2 bolag eller fler för hela
populationen (alla noteringslistorna)
ökar antalet NGM som delas till 57
stycken (se tabell 10.21). Det är tydligt
att det är få NGM som delas av så pass
många bolag att jämförelser dem
emellan kan göras i någon större ut-
sträckning. Om det dessutom beaktas
att NGM-användande bolag i genom-
snitt använder sig av ca 3,3 olika slags
NGM och i genomsnitt ca 2,5 helt
unika är slutsatsen uppenbar: den kom-
bination av NGM som ett bolag an-
vänder sig av är förmodligen helt unik
och går inte att jämföra med ett annat
bolags rapporterade mått. Något eller
möjligen två NGM kan sannolikt
användas för jämförelse med ett annat
noterat bolag. De NGM som delas av
fyra eller fler bolag framgår av tabell
10.2 i avsnitt 10.1.5.

Det NGM som flest bolag delar (14 st.)
är Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
alternativt uttryckt som Rörelseresultat
exklusive avskrivning av goodwill. Resul-
tatet av kartläggningen av NGM visar
på ytterligare ett problem avseende

jämförbarheten: ett flertal av de NGM som delades av flera bolag har ett flertal
olika uttryckssätt.187 De har här betraktats som i allt väsentligt uttryckande
samma sak och därför i sammanställningen räknats som ett och samma NGM.
Några exempel framgår av tabell 10.22 och 10.23.

Av exemplen framgår tydligt att ungefär samma NGM, som förmodligen avser
samma slag av resultatmätning, går att uttrycka på lite olika sätt. Det kan handla
om att bolagen använder ordet ”före” eller ”exklusive” när man avser uttrycka
att ett resultatmått redovisas exklusive en kostnad. Så är fallet i det första
exemplet (vänster del av tabell 10.22). I en del fall använder ett och samma bolag
i samma rapportering (eller ibland från ett kvartal till ett annat) båda
uttryckssätten. Bl.a. H & M använder i sin rapportering varianterna i exempel 1.

187 Ytterligare 20 unika NGM skulle tillkomma om dessa inte betraktades som varianter
av samma slag av NGM.

2 31

3 14

4 2

5 1

6 2

7 3

8 1

9 inget

10 2

11-13 inget

14 1

Totalt antal mått 57

Antal bolag som

delar måttet

Antal sådana

fall

Tabell 10.21 Antal NGM som
delas av 74 NGM-användande
bolag i deras delårsrapportering
2004
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Det andra exemplet (tabell 10.22 höger) visar att bolagen ibland skriver ut vad ett
resultatmått innebär och att det ibland används tillsammans med en förkortning
som antas gångbar hos användarna. Här jämförs Rörelseresultat efter goodwill-
avskrivningar med Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT). I avhandlingens
kartläggning betraktas det som ett och samma mått. Det kan dock leda till
problem. EBIT som förkortning torde utläsas ”Earnings before interest and
taxes”. En svensk översättning blir ungefär ”Resultat före finansiella poster och
skatt”. Det är den nivå som i en resultaträkning uppställd enligt FAR:s
vägledning benämns rörelseresultat. I ett rörelseresultat är per definition
avskrivningskostnader för goodwill inkluderade. De båda uttryckssätten torde
innebära samma sak. Den ena måttets utformning kan betraktas som ett försök
från bolaget att vara tydligt med vilken resultatnivå som avses. Problemet blir att
användaren behöver stanna upp en stund och verkligen fundera över om de två
uttryckssätten innebär samma sak.

Mått

Lista
före GW-

avskrivningar

exkl.
avskrivning av

GW

Totalt för
måttet

efter GW-
avskrivningar

kombination
med (EBIT)

Totalt för
måttet

Mest omsatta 2 2 4 1 1

A-övriga 3 3 1 1 2

Hela A-listan 5 2 7 2 1 3

Attract-40 3 3

O-listan övriga 4 4 2 2

Summa 12 2 14 4 1 5

Exempel 1: Rörelseresultat före GW-
avskrivningar / exklusive avskrivning av GW

Exempel 2: Rörelseresultat efter GW-
avskrivningar / efter GW-avskrivningar (EBIT)

Tabell 10.22 Exempel 1 och 2 på NGM och dess snarlika formuleringar i
delårsrapportering 2004

Mått

Lista

EBITA

Rörelse-
resultatet före

GW-
avskrivningar

(EBITA)

EBITA
(rörelse-

resultat före
GW-av-

skrivningar)

Totalt för
måttet

EBIT
Rörelse-
resultat
(EBIT)

Totalt för
måttet

Mest omsatta 1 1 1 1

A-övriga 1 2 3 1 1

Hela A-listan 2 2 4 1 1 2

Attract-40 1 2 2 5 4 1 5

O-listan övriga 1 1 1 1

Summa 3 5 2 10 5 3 8

Exempel 3: EBITA / Rörelseresultatet före GW-
avskrivningar (EBITA) / EBITA (rörelseresultat före GW-

avskrivningar)
Exempel 4: EBIT / Rörelseresultat (EBIT)

Tabell 10.23 Exempel 3 och 4 på NGM och dess snarlika formuleringar i
delårsrapportering 2004

Det tredje exemplet (tabell 10.23, vänster) är en variant på det föregående. Här
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handlar det dock om att rörelseresultatet inte inkluderar avskrivningskostnader
för goodwill. Det uttrycks på tre olika sätt men torde avse samma resultat-
begrepp.

Det fjärde exemplet (tabell 10.23, höger) kan jämföras med det andra exemplet.
Det är troligen så att måtten som uttrycks i exempel 2 och 4 innebär samma sak.
I sammanställningen har det dock betraktats som två olika uttryckssätt. Det sista
exempelmåttet använder förkortningen EBIT utan något tillägg alternativt med
ett tillägg: Rörelseresultat EBIT. Det är samma resultatbegrepp som avses. Det
borde inte heller vara någon skillnad mot GAAP-måttet rörelseresultat i det här
fallet. Problemet är att ju fler sätt som används för att uttrycka ett och samma
resultat, desto större chans till missförstånd. Om exempel 2 och 4 analyseras
tillsammans innebär det att ett mått som egentligen är GAAP-måttet
Rörelseresultat uttrycks på 4 olika sätt (av 13 upprättare): genom att använda en
förkortning som av många anses som vedertagen men som inte finns definierad
och angiven i svensk normgivning (EBIT), genom att kombinera EBIT med
GAAP-måttet eller genom att kombinera GAAP-måttet (alternativt EBIT) med
en förklaring om att det i detta resultatbegrepp är medtaget en
avskrivningskostnad för goodwill som faktiskt redan per definition ska vara
inkluderad i den avsedda resultatnivån. De fyra exemplen i tabell 10.22 och 10.23
visar att jämförbarheten försvåras av att många mått som torde betyda samma
sak uttrycks på något olika sätt och i en del fall tämligen onödigt uttrycker
samma sak som ett GAAP-mått.

Jämförbarhet för NGM i kategorier

Även om NGM sorteras i kategorier är de svåra för användaren att använda för
att jämföra bolags resultat. Det beror av att måtten finns på olika nivåer i
resultaträkningen. Dessutom kan måtten vara sammansatta av intäkts- och
kostnadsposter som enligt GAAP placeras högt upp i en resultaträkning, och
t.ex. utgör ett justerat rörelseresultat, eller av poster som enligt GAAP redovisas
längre ned i en resultaträkning. Dessutom används NGM för att justera
resultatet för olika företeelser som i många fall är bolagsspecifika, men de
justeringar som görs är i många fall inte förklarade utan redovisas under
generella beteckningar som t.ex. jämförelsestörande poster. I flera fall är även
redovisade NGM sammansatta av flera olika justeringar från de nio identifierade
kategorierna av NGM. Detaljer i den analys som lett fram till slutsatsen återfinns
i bilaga 10.

10.4.2 JÄMFÖRBARHET MELLAN KVARTALEN

Ytterligare ett område där jämförbarheten undersökts är förändringar av NGM
mellan kvartalen: hur vanligt är det att förändringar sker mellan kvartalen, och av
vilka slag är sådana förändringar? Hälften av de NGM som används av bolagen
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förändras, tillkommer, eller upphör att redovisas i delårsrapporteringen under
året. Högst frekvens av förändringar är det i delårsrapporternas texter.

Här presenteras först en sammanställning av hur vanligt det är att bolag i något
avseende förändrar sin redovisning av NGM under ett år. Därefter diskuteras i
mer detalj i avsnitt 10.4.3 hur konsekvent redovisningen av NGM är, hur ofta
bolag ändrar NGM och hur många. Slutligen presenteras exempel på förän-
dringar i avsnitt 10.4.4.

Förändringar någon gång i någon kvartalsrapport under året

I delårsrapporters texter är det något vanligare än i punkter att ändra
redovisningen mellan kvartalen så att NGM går till eller från att vara
framträdande relativt GAAP-måtten. Det är i det närmaste lika vanligt i texter
och i punkter att ett NGM, när det förekommer (vilket sker oftare i texter),
redovisas mer framträdande än GAAP. Ett speciellt kännetecknande drag för
bolagen med framträdande redovisning av NGM i resultaträkningen är att de
inte i något fall förändrar redovisningen mellan kvartalen.188 I alla kvartalen är
det samma 23 bolag som har NGM i resultaträkningen med framträdande
redovisning.

De 47 bolag som använde NGM i punkter uppvisade viss inkonsekvens. 18 av
47 ändrade på sitt nyttjande av NGM, från att ha NGM till att inte ha det eller
vice versa, i punkter under årets 4 kvartalsrapporter. Av de bolag som redovisade
sina NGM framträdande (vilket 27 av de 47 bolagen gjorde) var det bara sex
som ändrade nyttjandet av NGM mellan kvartalen så att de antingen gick ifrån
att vara framträdande eller till att bli framträdande.

De 74 bolag som använde NGM i texter uppvisade i ett avseende mer konse-
kvens jämfört med redovisningen av NGM i punkter. Bara 9 bolag förändrade
sin utformning under året från att ha till att inte ha NGM i texter eller tvärt om.
64 bolag hade NGM i texterna i alla fyra kvartalen. Förändringen av fram-
trädande redovisning för NGM i texterna var dock i jämförelse med nyttjandet i
punkter mindre konsekvent. Av de 40 bolag som redovisade sina NGM mer
framträdande än GAAP-måtten i minst ett av kvartalen under året, ändrade 12
också sin redovisning under året (ca 30 %). Det kan jämföras med förändringen
av framträdande redovisning i punkter där 6 av 27 bolag ändrade (ca 22 %).

Om en ytterligare dimension av förändringar läggs till i kartläggningen, när bolag
ändrar antalet nyttjade NGM eller dess benämning, ökar den inkonsekvens i
rapporteringen som ovanstående analys visat på. Om det dessutom görs en sam-

188 Undantaget Scan Mining som bara rapporterar ett ej framträdande NGM i q2-rap-
portens resultaträkning.
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manställning över bolags förändringsbenägenhet för både punkter och texter
ökar det inkonsekventa beteendet ytterligare. Nästa avsnitt diskuterar resultatet
av en sådan genomgång för de 91 bolagen.

10.4.3 FÖRÄNDRINGAR AV NGM MELLAN KVARTALEN

Det är en sak att bolag rapporterar sina resultat med hjälp av NGM utöver
GAAP-begrepp men en annan huruvida dessa NGM används konsekvent. Ett
bolag som ständigt byter slag av NGM mellan kvartalen står för en annan sorts
rapportering än ett bolag som är konsekvent i att ha samma NGM som valda
begrepp från kvartal till kvartal. Båda bolagen kan sägas vara NGM-användare
men de är inte lika konsekventa i sin rapportering.

En analys över förändringar i redovisningen av NGM under året är gjord för de
4 kvartal som rapporterades under 2004 för respektive bolag i urvalet. Analysen
omfattar huruvida det skett en förändring i kvartalsrapporterna q2 till q4 jämfört
med kvartalet innan. Q1-rapporten 2004 är inte jämförd med q4-rapporten 2003.
Data över förändringar analyserades för tre kvartal 2004: från q1 till q2, från q2
till q3 och från q3 till q4. I studien har förekomster sammanställts av att ett
NGM ändras i lydelse och/eller att antalet NGM som används ändras (vilket
även innebär att det registrerats när ett mått tillkommer eller tas bort) jämfört
med kvartalet innan. Om ett bolag i ett kvartal använder ett NGM i punkter men
i nästa kvartal två NGM i punkter har ett sådant förfarande registrerats i sam-
manställningen som en förändrad utformning av redovisningen av NGM.

Omformuleringar och anledningar till att NGM ändras

Det antal NGM som ändras eller tillkommer/tas bort någon gång under året har
sammanställts som en total per bolag, för de NGM-användande bolagen och för
hela urvalet. Sammanställningen kompletterar kartläggningen av hur vanligt det
är att bolag ändrar sin utformning i ett eller flera kvartal. Att ett NGM:s lydelse
ändras behöver inte alltid betyda att innebörden ändras men det torde påverka
jämförbarheten. Som exempel på detta problem hänvisas till avsnitt 10.4.1.

Det har också kartlagts om det finns en tydlig anledning till att NGM ändras i ett
kvartal. Förekommer ändringar utan att det egentligen har hänt något speciellt i
verksamheten, eller är de alltid kopplade till ett uppenbart förklaringsbehov? En
genomgång av delårsrapporterna visar att tydliga anledningar till att redo-
visningen av NGM ändras bara kan identifieras i 17 fall. Det är bara för ca 34 %
av bolags förändrade redovisning av NGM som det finns ett uttryckligt samband
mellan förändringen av NGM och en händelse. Händelser som noterats som en
anledning till förändring av NGM är: försäljning, utdelning, förvärv av ett dotter-
bolag eller en verksamhetsdel, fusion, omstruktureringsplaner och/eller olika
former av vad ett bolag anser är engångskostnader och nedskrivningar av
anläggningstillgångars värde.
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Totala förändringar i förekomsten av NGM i både punkter och texter

En genomgång av NGM i texter och punkter visar att frekvensen av antal bolag
som i något kvartal ändrar NGM är över 50 %.

Tabell 10.24 Antal bolag som förändrar nyttjandet av NGM i texter och
punkter i sin delårsrapportering 2004 från ett kvartal till ett annat

Den andel av redovisade NGM som ändras hos NGM-användarna under något
av kvartalen som följer efter det första 2004 är ca 0,5.189 Annorlunda uttryckt
innebär det att hälften av de NGM som används av bolagen förändras,
tillkommer, eller upphör att redovisas i delårsrapporteringen under året. En
separat analys av NGM-förändringar i punkter respektive texter har visat att den
största frekvensen av förändringar sker i texterna. Den separata analysen av
texter och punkter framgår av bilaga 9. Där beskrivs också i detalj
sammanräkningen av antalet mått som förändras.

För nyttjandet av NGM i punkter blir slutsatsen att av de noterade bolagen på
Stockholmsbörsen är det ca en tredjedel som använder NGM i delårs-
rapportering och att de förändrar ett eller två NGM i punkterna mellan kvartals-
rapporterna under ett år. Ungefär vart femte kvartalsrapport som studerats har
en förändring i redovisningen av NGM i punkterna jämfört med kvartalet innan.
Det förefaller som ett tämligen inkonsekvent nyttjande av NGM.

För NGM i texter blir slutsatsen att ca hälften av de noterade bolagen på
Stockholmsbörsen förändrar redovisningen för mer än ett NGM i någon av den
andra, tredje eller fjärde kvartalsrapporten.

Analysen av både punkter och texter i delårsrapporterna visar att:

 39 bolag i hela urvalet inte ändrade på förekomsten av sina NGM i
något kvartal vilket innebär att 52 av 91 eller ca 57 % gjorde det.

 17 bolag upprättade inte delårsrapportering med något inslag av NGM.
Det ger att 52 av 74 NGM-användare, eller ca 70 %, ändrade på sina
NGM.

 Av de 52 bolag som ändrade på förekomsten av NGM i delårs-

189 En förklaring till beräkningen finns i bilaga 9.

ett kvartal två kvartal tre kvartal

52 31 9

Antal bolag som förändrar NGM (texter och punkter) i:
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rapporteringen var det i 17 fall själva ordalydelsen av NGM som
ändrades från ett kvartal till ett annat. Ungefär var femte förändring av
ett NGM berodde av att det formulerades om; ord drogs ifrån eller
lades till.

 I var tredje kvartalsrapport inträffade en förändring av NGM i text
och/eller punkter.

10.4.4 EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRINGAR AV NGM MELLAN KVARTALEN

Ett exempel på hur ett och samma bolag mellan kvartalen kan förändra ett
NGM som förmodligen avser samma händelser och justeringar är Q-Meds
kvartalsrapportering. I q1-rapporten användes resultatbegreppen rörelseresultat
exklusive jämförelsestörande post (avsåg jämförelseåret 2003) och rörelseresultat rensat
för posten royalty. I q2-rapporten har dessa posters beteckningar dragits ihop till ett
NGM: rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och royalty. I det tredje
kvartalets rapport redovisade bolaget rörelseresultatet rensat från engångsintäkter och
engångskostnader. I bokslutskommunikén (för kvartal 4 och helåret) användes ett
NGM formulerat som rörelseresultatet exklusive engångsintäkter från avtal med Medics
och exklusive kostnader hänförliga till legala processer i USA.

Som framgått av avsnitt 2.4.1 i metodkapitlet betraktas inte begrepp som gott
resultat eller starkt resultat, vilka ofta finns i en årsredovisnings mjukdelar, t.ex. i
”VD-förord”, som NGM. Även för NGM finns exempel på när förstärknings-
eller beskrivningsord används som ett tillägg. Proffice använder i kvartal 1 som
en av sina punkter Rörelseresultat före goodwillavskrivningar. Det används även i
texterna i rapporten. Samma resultatbegrepp används i q2-rapporten. Både
kvartal 1 och 2 visar enligt resultaträkningen ett negativt resultat. I q3-rapporten
finns det i punkter två egentligen likadana NGM: Rörelseresultat före goodwill-
avskrivningar, och positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar för tredje kvartalet. Det
är uppenbart att upprättaren velat kommunicera åsikten att bolaget är lönsamt,
och därför som första punkt redovisat tredje kvartalets rörelseresultat med
förstärkningsordet positivt (dock utan någon siffra). Avläsning av nettoresultat för
kvartalet visar fortsatt negativt resultat.

Ett sätt att visa för användaren av en delårsrapport hur verksamheten påverkats
av en händelse när denna innebär en avyttring eller ett förvärv av ett bolag (eller
verksamhetsgren) för koncernen är att göra en alternativ resultaträknings-
uppställning. Uppställningen presenterar koncernen som om bolaget aldrig hade
ingått i den eller som om det alltid hade ingått. Det brukliga namnet för en sådan
företeelse är att det upprättas en ”pro forma”. Som framgår av avsnitt 10.5.1 är
det 6 bolag i det studerade stratifierade urvalet som nyttjar en pro forma-upp-
ställning för att visa på en strukturell förändring av deras koncern. I de flesta fall
upprättas pro forma i det kvartal som affären genomförs och presenteras i
rapporten för det aktuella kvartalet. Uppställningen återkommer sedan i de
följande kvartalens rapporter. Ett undantag från detta är A-com som uppvisar en
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förändring i nyttjandet av pro forma från ett kvartal till ett annat. I första
kvartalet finns i resultaträkningen en kolumn med rubriken ”3 månader jämför-
bara enheter” och i en flerårsöversikt en kolumn för 99/00 som benämns ”pro
forma” utan att det finns någon förklaring till vad det innebär. I det andra
kvartalets rapport finns ingen kolumn med ”3 månader jämförbara enheter” i
resultaträkningen men fortfarande en pro forma-kolumn i flerårsöversikten. I det
tredje kvartalet har ett dotterbolag avyttrats av koncernen varför en pro forma-
resultaträkning upprättats: ”2004/05 kvartal 3 proforma exklusive Zestica190

m.m.”. I det sista kvartalets rapport är inte pro forma-uppställningen exklusive
avyttrade dotterbolaget kvar, men det finns återigen en kolumn i resultat-
räkningen som är för jämförbara enheter: ”2003/04 kvartal 4 (jämförbara
enheter)”. I årets sista kvartalsrapport har pro forma-kolumnen för 99/00 i
flerårsöversikten fallit bort. Den kan dock ha hamnat utanför flerårsöversiktens
tidshorisont.

Det verkar som att bolaget önskar förklara vad som ska utgöra en verksamhet
som ska vara jämförbar över tiden (”jämförbara enheter”) men samtidigt även
visa på att det finns en eller flera händelser under det tidigare året 99/00 som
borde räknas bort i en jämförelse över flera år. Dessutom inträffar en specifik
händelse under året (i q3) när ett dotterbolag säljs varpå en specifik pro forma
upprättas för att visa hur verksamheten skulle ha presterat utan det avyttrade
bolaget. Det kan vara svårt för användaren att följa utvecklingen under kvartalen
och veta vad de olika pro forma-uppställningarna beskriver. Dessutom blir det
problematiskt med jämförelser mellan kvartalen när det i en delårsrapport inte
finns någon pro forma-kolumn på motsvarande sätt som i de andra rapporternas
resultaträkningsuppställningar. Konsekvensen är inte fullständig för de valda
rapportformaten mellan kvartalen.

En speciell q4-företeelse avseende NGM är att det ofta i årets sista delårsrapport
tillkommer jämförelsedata för tidigare räkenskapsår som sträcker sig längre
tillbaka i tiden än närmaste jämförelseår. I tabeller med jämförelsedata som
sträcker sig ett antal år tillbaka i tiden förekommer det att resultatmått från 2002
eller tidigare är NGM. Eftersom den sista kvartalsrapporten även tjänstgör som
bokslutskommuniké för helåret 2004 är det i denna rapport som flerårsöversikter
oftast förekommer. Då kan också effekten med tillkommande NGM, som inte
funnits i tidigare kvartalsrapporter för året, uppstå. Det är sällsynt att sådana
NGM redovisas framträdande eftersom de oftast ingår i en flerårsöversikt som
presenteras sist i rapporten efter de textavsnitt som diskuterar det aktuella året
och fjolåret. Företeelsen gör att det för en del bolag i sammanställningen
tillkommer ett eller flera NGM i den sista kvartalsrapporten. Det ökar antalet
kartlagda kvartal där redovisningen av NGM förändras. Ett sådant exempel är
Atlas Copcos q4-rapport (se figur 10.4) där jämförelse på helårsbasis görs för

190 Zestica är namnet på dotterbolaget
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åren 2002-2004. Eftersom 2002 inte varit med i kvartalsrapporterna för q1-q3
som jämförelseperiod har bolaget inte redovisat något NGM för 2002 (där en
goodwillnedskrivning är exkluderad).

Figur 10.4 Exempel på NGM som redovisas i en kvartalsrapport när två
jämförelseår nyttjas i q4 (källa: Atlas Copco q4-rapport, 2004, s. 13).

Kolumnen ”2002*” är här inringad för att visa att det i q4 finns ett pro forma-
jämförelseår för 2002, i de tidigare kvartalsrapporterna under året har bara jäm-
förelser gjorts med 2003 varför det NGM som visar effekten av en goodwill-
nedskrivning 2002 inte redovisats.

10.4.5 DEFINITIONER AV NGM

Slutsatsen från de studerade delårsrapporterna är att relativt få bolag definierar
vad deras NGM betyder och innehåller men att de är tämligen konsekventa i sin
hantering; bolag som inte definierar sina NGM eller gör det delvis ändrar sällan
på sitt förhållningssätt i det avseendet från ett kvartal till ett annat.

Exemplifierande företeelser

Genomgången av de 91 bolagens delårsrapporter genererar ett antal exempel på
avsaknaden av definitioner.191 Affärsstrategerna redovisar i q3-rapporten 2004 ett
omsättningstal bland punkter på första sidan (figur 10.5).

191 Se även exemplifieringarna på NGM i de nio kategorierna i bilaga 8.
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Figur 10.5 Exempel på svårförståeligt omsättningsmått (källa: Affärs-
strategerna q3-rapport, 2004, s. 1)

Måttet går inte att finna någonstans i rapporten i övrigt. Resultaträkningen i
rapporten visar inget omsättningsmått. Se utdraget i figur 10.6.

Figur 10.6 Utdrag ur resultaträkning (källa: Affärsstrategerna q3-rapport,
2004, s. 6)

En användare kan fundera över vad det är för sorts omsättningsmått som finns
på första sidan i delårsrapporten bland de inledande punkterna. Eftersom det
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inte är diskuterat någonstans i texterna i rapporten blir det svårt att nyttja
begreppet. Det går inte heller att med hjälp av årsredovisningen 2003 (som en
användare förutsätts ha tillgång till enligt RR 20 när en delårsrapport läses) förstå
vad det är för omsättningssiffra som redovisas. Möjligen kan det tänkas att det är
en summering av andel i omsättningen från de i rapporten separat diskuterade
bolagen som ingår i koncernen som moderbolagets investeringsobjekt. Det är
dock inte möjligt för en användare att stämma av eftersom det saknas tillräckligt
med information. Någon sådan redovisning eller förklaring finns inte i något av
de andra kvartalen. Det kommenteras inte heller i övrigt i rapporten. Måttet
förblir ett mysterium avseende vad det betyder, hur det är beräknat, och vad det
är tänkt att användaren ska använda det till.

WM-data diskuterar i sin andra kvartalsrapport 2004 på sidan 2 under rubriken
”Omsättnings- och resultatutveckling” sin prestation i termer av omsättning,
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA), Resultatet efter finansiella poster
(EBT), och resultat. När det finns ett antal NGM först i texterna som därefter
följs av begreppet resultat kan det bli svårt för användaren att förstå vad resultat
egentligen avser. I ett sådant fall är det troligen viktigt att bolaget använder sina
begrepp konsekvent och att de dessutom är definierade. Även om WM-datas
begrepp genom sina namn är definierade kan det bli förvirrande för läsaren att
förstå vilket sorts resultat som avses när det dessförinnan diskuterats i andra
termer. Vilket motsvarande resultat (se sista stycket i figuren 10.7) är det egentligen
som avses, och i vilka resultatbegrepp ingår ”återföring av en projektreserv”?

Figur 10.7 Exempel på texter om resultat i ett kvartal och halvår där flera
resultatbegrepp blandas (källa: WM-data q2-rapport, 2004, s. 2)
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Sammanställning av antalet bolag som definierar sina mått

Som framgått av genomgången av årsredovisningarna i föregående kapitel är
frekvensen av bolag som definierar sina NGM låg. En likadan genomgång, som
för årsredovisningarna, har gjorts av delårsrapporterna där det kartlagts hur
vanligt förekommande det är att bolag definierar sina NGM.

Få av de 74 bolag som nyttjar NGM i sin delårsrapportering definierar dessa åt
läsaren; bara 26 av 74 NGM-bolag (35 %) ger en förklaring till användaren
avseende vad de redovisade NGM betyder. En stor andel företag definierar
måtten delvis. Det innebär att i en kvartalsrapport är ett eller flera men inte alla
NGM definierade. Definition sker antingen genom namnet på måttet eller
genom en förklaring. 17 (ca 23 %, eller en knapp fjärdedel) av de NGM-
användande bolagen definierar inte sina NGM överhuvudtaget. Det betyder att
för en femtedel (17 av 91) av Stockholmsbörsens bolag kan inte användaren med
säkerhet veta vad redovisade NGM innebär.192 Dessutom ingår det i kategorin
”Delvis” (se tabell 10.25 nedan) ett antal bolag som presenterar enskilda
kvartalsrapporter där det inte finns något definierat NGM.

Samma begreppsapparat och klassificeringar används i delårsrapportstudien som
i årsredovisningsstudien med avseende på vad som betraktas som definierade
NGM (se avsnitt 9.2.1 för detaljer). Det innebär att NGM som genom sina
namn ger en förklaring till hur de är uppbyggda räknas som definierade. I
kartläggningen har bolagen delats in i tre kategorier. Tabell 10.25 visar
förekomsten av definierade NGM i de 91 studerade bolagens kvartalsrapporter.

Ja Nej Delvis

Ej NGM-

användare

Totalt antal

bolag

26 17 31 17 91

Antal bolag som definierar NGM i delårsrapportering

Tabell 10.25 Antal bolag som definierar NGM i kvartalsrapportering 2004

I tabell 10.25 räknas ett bolag till kategorin alla NGM definieras (”Ja” i tabellen)
förutsatt att så sker i alla kvartalsrapporterna där det finns något eller flera
NGM. Om ett bolag i något kvartal delvis definierar sina mått men i de andra
rapporterna inte gör det alls räknas bolaget i sammanställningen till kategorin
”Delvis”. Kategorin delvis innebär även t.ex. att ett antal av redovisade NGM
för ett bolag i en rapport är definierade men att ett antal andra NGM i samma
rapport, eller andra kvartalsrapporter under året, inte är det. Delvis innehåller
även bolag som t.ex. har definierat ett enda av flera NGM i delårsrapporteringen

192 Observera att denna generalisering inte är statistiskt säkerställd. 91 bolag är undersöka
genom ett stratifierat urval. Metodik framgår av kapitel 2.
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under året. För att räknas till kategorin att inte definiera några av sina mått
(”Nej” i tabellen) definierar bolaget inte något NGM i något kvartal.

En analys per kvartal (se tabell 10.26) bekräftar den totala analysen för de 74
NGM-användarna; det är lite drygt en tredjedel av bolagen som definierar NGM
för användaren.

28 38% 27 36% 25 34% 25 34%

21 28% 25 34% 27 36% 26 35%

18 24% 16 22% 17 23% 18 24%

7 9% 6 8% 5 7% 5 7%

Totalt antal bolag 74 100% 74 100% 74 100% 74 100%

kvartal 2 kvartal 3

Av 74 "NGM-bolags"

delårsrapporter 2004

Antal bolag som inte
använder NGM i kvartalet

kvartal 4

Antal bolag som definierar
alla NGM

Antal bolag som delvis
definierar sina NGM

Antal bolag som inte
definierar något NGM

kvartal 1

Tabell 10.26 Antal bolag som definierar NGM i sin kvartalsrapportering
2004 (varje kvartal isolerat)

Summeras de bolag som delvis definierar NGM med de bolag som definierar alla
NGM är det ca två tredjedelar av bolagen som presenterar definitioner för sina
NGM i någon utsträckning. Det går dock även att vända på detta resonemang
och summera bolagen i ”delvis”-kategorin med bolagen som inte i något fall
definierar NGM. En sådan sammanräkning visar att drygt hälften av bolagen inte
ger användaren definitioner av NGM. Konsekvent från ett kvartal till ett annat
definierar ca en fjärdedel av de NGM-användande bolagen inte något NGM.

Om analysen utvidgas till att även redogöra för bolagens sätt att definiera NGM
visar det sig att de allra flesta bolag definierar NGM genom måttets namn. Det
framgår av sammanställningen i figur 10.8.

namn förklaring
42 7

74
Totalt antal NGM-användande bolag i delårsrapportering

namn och förklaring
8

Antal bolag som definierar genom:

57
Antal bolag som definierar NGM Antal bolag som inte definierar NGM

17

Figur 10.8 Olika slag av definition av NGM och dess förekomst i delårs-
rapportering 2004 för 91 studerade företag
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Det är totalt 57 bolag som definierar något av sina NGM i något kvartal.
Resultatet innebär dock inte att det är 57 bolag som alltid definierar alla sina
NGM i alla kvartal utan är en sammanställning av hur bolag definierar NGM om
de gör så i något fall. Som framgår av figuren är det vanligast att måttets namn
(42 av 57 bolag definierar på det sättet) direkt ger förklaringen till vad ett NGM
betyder och innehåller. I bara några få fall, för 7 av de undersökta bolagen, ges
förklaringarna till vad måttet innehåller i ett separat avsnitt av delårsrapporten.
Det kan också anges i text i anslutning till måttet. Några få bolag använder båda
definitionssätten men oftast inte som kompletteringar till varandra. Vanligtvis
definieras några NGM i en rapport genom sina namn medan andra NGM
definieras på t.ex. en särskild sida med definitioner. Det sker ofta på en sista sida
i rapporten där det är vanligt att nyckeltal förklaras och det ibland även före-
kommer att innehållen i NGM presenteras.

Förändringar i definitioner

Förändringsbenägenhet för bolagen avseende nyttjandet av NGM från ett
kvartal till ett annat har diskuterats i avsnitt 10.4.3. Med anledning av slutsatsen
från den kartläggningen (ett tämligen inkonsekvent beteende hos bolagen) har
det även kartlagts i vilken utsträckning bolagen är konsekventa avseende att
definiera eller inte definiera NGM. Av de 74 NGM-användarna var det 14 bolag
som ändrade från eller till att definiera eller inte definiera sina NGM mellan
kvartalen 2004. 60 bolag förändrade dock inte sitt förhållningssätt till
definitioner av NGM.

10.4.6 AVSTÄMNINGAR AV NGM

En slutsats från genomgången av de 91 bolagen är att av de 73 som nyttjar
NGM vilka är möjliga att stämma av med GAAP är det bara ca 12 % som gör
det. Bolag som i något eller flera kvartal stämmer av minst ett av sina NGM
representerar ca 38 % av urvalets NGM-användare. För att utvärdera den kvoten
är det också viktigt att ta hänsyn till att det innebär att det finns många NGM i
kategorin ”Delvis”193 som inte alls stäms av. Det kan för enskilda bolag innebära
att det bara är ett eller två kvartal som innehåller avstämningar av redovisade
NGM och att det inte är alla NGM som är avstämda men minst ett. Det är ett

193 Även i kartläggningen av bolags avstämningar av NGM mot GAAP används olika
kategorier (jämför med avsnitt 10.4.5 och definitioner). Bolag som inte stämde av något
NGM i något kvartal rubriceras som ”Ej avstämda”, bolag som stämde av ett eller flera
NGM men inte alla ingår i kategorin ”Delvis” och bolag som stämde av alla NGM tillhör
”Avstämda”. I sammanställningen över avstämningar skiljs det på när ett bolag visar en
beräkning av sitt mått där det kopplas till GAAP jämfört med när en sådan beräkning
inte har någon koppling till GAAP. Det förstnämnda är i denna analys betraktat som en
avstämning medan det andra inte är det. Fler detaljer om analysen av antal bolag som
stämmer av NGM finns i bilaga 11.
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stort antal bolag som inte alls stämmer av något av sina NGM i något kvartal;
nästan hälften av bolagen som använder avstämningsbara NGM visar ingen av-
stämning för läsaren av hur NGM förhåller sig till av GAAP definierade resultat-
begrepp och hur ett redovisat NGM kan härledas tillbaka till den resultaträkning
som finns i delårsrapporten.

Ett annat kännetecken som utmärker den studerade gruppen av bolag är att
deras hantering av avstämningar är mycket konsekvent. I bara 12 % av fallen där
det finns NGM möjliga att stämma av byter bolagen förhållningssätt under året
mellan kvartalen. 9 bolag byter från att i ett tidigare kvartal ha stämt av NGM
mot GAAP till att i ett annat kvartal inte göra avstämning eller tvärtom. Det
finns ingen trend att gå från icke-avstämning till att stämma av NGM eller
tvärtom under det studerade året 2004.

Förutom att tämligen få bolag har definitioner och avstämningar för sina NGM
är det även extremt få som motiverar sina NGM. Det ligger nära till hands att
bolag som redovisar ett NGM också förklarar för användaren vad nyttan med
måttet är, varför användaren ska analysera bolaget utifrån det eller de NGM. Så
är dock inte fallet. Endast i ett par enstaka fall, i enstaka kvartalsrapporter, går
det att finna bolag som diskuterar varför de använder sina NGM och anser att
de ger nytta till användaren.

Detaljer från genomgången som leder fram till ovanstående slutsatser finns i
bilaga 11. Nedan exemplifieras olika fall av avstämningar som bolagen i under-
sökningen redovisar.

NGM i resultaträkningen innebär ibland att avstämning blir givet

För en del bolag som har NGM redovisat direkt i resultaträkningen innebär det
att måttet med automatik blir avstämt. Det beror på att det alternativa resultat-
begreppet är konstruerat genom att en (ofta kostnads-) post i resultaträkningen
har exkluderats i det redovisade NGM. Denna exkluderade post redovisas efter
NGM på nästkommande rad i resultaträkningen och summeras tillsammans med
bolagets NGM till det GAAP-mått som det alternativa måttet kan sägas ha
ersatt. Ett exempel på företeelsen är det första kvartalets rapport från Teleca
2004 (se figur 10.9).
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Rörelseresultat per segment, Mkr

2004
jan.-mars

2003
jan.-mars

2003
jan.-dec.

Products 5,7 -2,5 25,7

Mobile Devices 19,0 23,2 63,8

Operators & Networks 9,2 22,6 31,2

Enterprises & Industry 5,1 2,2 -52,0

Segment (EBITA) 39,0 45,5 68,7

Koncern gemensamt och elimineringar -6,1 -1,9 -16,6

Rörelseresultat (EBITA) 32,9 43,6 52,1
Goodwill-avskrivningar -24,9 -25,3 -160,4

Rörelseresultat (EBIT) 7,9 18,3 -108,3

Figur 10.9 Exempel på automatiskt avstämt NGM beroende på dess
förekomst i en resultaträkning (källa: Teleca q1-rapport, 2004, s. 8)

Ett annat exempel där bolagets NGM även exkluderar jämförelsestörande
poster, är hämtat från Observers första kvartalsrapport. Här (figur 10.10) kan
användaren se vilka poster som är exkluderade (goodwillavskrivningar och någon
kostnad som av Observer anses som jämförelsestörande) i måttet EBITA
jämfört med GAAP-måttet Rörelseresultat.194 Semcon q1-rapport, 2004, är ett
exempel på när NGM är avstämda och beräknade åt användaren genom att de
förekommer i resultaträkningen och sedan dessutom används konsekvent i
texter. Den koncentrerade resultaträkningsuppställningen från q1, sidan 5
(utdrag i figur 10.11), visar tydligt hur måtten Rörelseresultat före avskrivningar och
Rörelseresultat efter avskrivningar är uppbyggda.

Figur 10.10 Exempel på NGM som är automatiskt avstämt i och med att
exkluderade poster framgår av resultaträkningen (källa: Observer q1-
rapport, 2004, s. 5)

194 Problemet med vad som av upprättaren per definition betraktas som jämförelse-
störande blir dock inte löst av avstämningen. För att den kvalitativa egenskapen till-
förlitlighet ska tillfredställas behöver måttets innehåll definieras. Hur definitioner, av-
stämningar, motiv och kontinuitet påverkar kvalitativa egenskaper för NGM i finansiell
rapportering diskuteras i kapitel 12.
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Figur 10.11 Utdrag från resultaträkningsuppställning som visar hur NGM
Rörelseresultat före avskrivningar och Rörelseresultat efter avskrivningar
är beräknade (källa: Semcon q1-rapport, 2004, s. 5)

Avstämningar utanför resultaträkningen

Ett annat exempel på avstämning, här av flera NGM, är hämtat från Intrum
Justitias första kvartalsrapport 2004 (se utdrag från rapporten i figur 10.12). I
detta fall görs inte avstämningen i resultaträkningen utan genom en av bolaget
annan presenterad uppställning. Uppställningen som presenterar bolagets NGM
och hur de relaterar till GAAP-mått är den första redovisningen av resultat i
kvartalsrapporten och den förekommer resultaträkningen. I och med att NGM
redovisas före GAAP-resultatmått är företeelsen även ett exempel på vad som i
denna studie klassificerats som framträdande redovisning (se avsnitt 10.3).

Figur 10.12 Exempel på avstämning av NGM genom en alternativ
resultatuppställning (Källa: Intrum Justitia q1-rapport, 2004, s. 4)
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Figur 10.13 Avstämning av NGM för segment mot rörelseresultat (Källa:
Teleca q1-rapport, 2004, s. 8)

En avstämning av NGM mot GAAP som inte är lika tydlig som i exemplet från
Intrum Justitia är hämtad från Telecas q1-rapport. Tabellen på sidan 8 i rap-
porten (figur 10.13) är ett exempel på när avstämning av NGM med GAAP och
beräkning av ett NGM (som här används av bolaget för att redovisa resultat för
rörelsegrenar) till viss del är presenterad för användaren. Det kan dock förefalla
som en bakvänd redogörelse eftersom användaren inte riktigt vet vad Segment
(EBITA) är för något.

En effekt av att använda det sammansatta måttet rörelseresultat (EBIT)195 är att
användaren också får en förklaring till vad bolaget avser med EBIT. Det
förutsätter förstås att den siffra som redovisas som Rörelseresultat (EBIT) även
överensstämmer med resultaträkningens Rörelseresultat. I Telecas rapportering
finns denna överensstämmelse. Det framgår av ett utdrag ur (se figur 10.14)
resultaträkningen (som även visar på fenomenet automatisk avstämning
eftersom Rörelseresultat (EBIT) betraktas som ett NGM).

195 GAAP: rörelseresultat, och NGM: EBIT.
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Figur 10.14 Utdrag ur resultaträkning där ett NGM framgår som
automatiskt avstämt men också är i siffermässig överensstämmelse med
samma mått använt av bolaget i en annan tabell (se figur 10.13):
Rörelseresultat (EBIT) (Källa: Teleca q1-rapport, 2004, s. 7)

Figur 10.15 Exempel på delvis definierat, avstämt och beräknat NGM
(Källa: Enea q1-rapport, 2004, s. 2)

Ett exempel som visar ett NGM som delvis är definierat, avstämt och beräknat
åt användaren är hämtat från Eneas första rapport 2004 (figur 10.15). Även om
det i tabellen på sidan 2 i delårsrapporten går att härleda justerat rörelseresultat
matematiskt från rapporterat resultat (”jämförelsestörande poster” som egen rad
kan summeras med justerat rörelseresultat och därigenom ge summan rapporterat
resultat), innebär det inte att justerat rörelseresultat är definierat (användaren vet inte
vad som anses som jämförelsestörande). Det är inte heller lätt för användaren att
följa en avstämning mot GAAP eftersom uppställningen inte är byggd på ett
sådant sätt. Tabellens utformning gör det inte heller lätt för användaren att se
beräkningen.

Tydliga avstämningar för användaren finns i Bong Ljungdahls kvartalsrapporter.
Utdraget i figur 10.16 är från bolagets andra kvartalsrapport och visar hur upp-
rättaren beräknat NGM och måttets samband med närmaste GAAP-mått.
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Figur 10.16 Exempel på avstämning och beräkning av NGM (källa: Bong
Ljungdahl q2-rapport, 2004, s. 9)

10.5 MÖJLIG EARNINGS MANAGEMENT

10.5.1 PRO FORMA I RESULTATRÄKNINGAR

En specifik företeelse vars omfattning undersökts är nyttjandet av pro forma-
uppställningar i resultaträkningen.196 Det kan t.ex. röra sig om att ett förvärv eller
en avyttring har skett under perioden som omfattas av redovisningen. För att
presentera en jämförelse av hur denna nya redovisningsmässigt avgränsade enhet
presterat historiskt så upprättas resultaträkningen som om det förvärvade
/avyttrade bolaget ingått/inte ingått i koncernen.

Det är ovanligt med en pro forma-uppställning för bolagen på
Stockholmsbörsen 2004 i delårsrapporteringen, det redovisas bara av 6 av de 91 i

196 Se avsnitt 2.4 för en bakgrund till klassificering av pro forma-uppställningars olika
resultatbegrepp som NGM.
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urvalet. Det var betydligt vanligare att använda enskilda NGM i punkter, texter
och resultaträkning för att påvisa att en speciell (i bolagets tycke) transaktion
inträffat. Däremot var det tämligen vanligt att använda sig av en rullande 12-
månadersperiod, på det sätt som uppmuntras av RR 20, som en extra kolumn
bredvid den aktuella periodens resultaträkning. En typisk pro forma-uppställning
är den som Atlas Copco redovisar i sin första kvartalsrapport 2004 (figur 10.17).
Det första NGM som framkommer i uppställningen är ett rullande 12-månaders
rörelseresultat exklusive nedskrivning av goodwill (den fjärde kolumnen räknat
från vänster). En uppställning som avser rullande 12-månaders resultat innebär
inte att den innehåller NGM. Här är dock 2003-kolumnen upprättad som en pro
forma vilket leder till flera inslag av NGM eftersom Atlas Copco i kolumnen
utformar alla mått som ”exklusive nedskrivning av goodwill”.

Figur 10.17 Exempel på pro forma-uppställning i resultaträkningen (källa:
Atlas Copco delårsrapport för första kvartalet 2004, s. 9)



10.5.2 EXEMPEL PÅ FÖRETEELSEN STRATEGISK PÅMINNELSE

Sandviks q4-rapport (figur 10.18) är ett exempel på en slags strategisk
påminnelse. Här tydliggörs vilka resultatposter som är av övergående natur.
Genom att i NGM exkludera engångskostnader för jämförelseperioden minskar
resultatökningen när kvartal 4, 2004, jämförs med motsvarande kvartal året
innan. Användaren erhåller av upprättaren en resultatutveckling som exkluderar
en post av engångskaraktär.
1) +17 % respektive +17 % i fast valuta för jämförbara enheter.
2) +16 % respektive +15 % i fast valuta för jämförbara enheter.
3) Kv 4 2003 inkluderade engångskostnader 600 MSEK för nedskrivning av goodwill m
m i Precision Twist Drill Inc. Justerat för dessa kostnader ökade rörelseresultatet 2004
med 40 % i fjärde kvartalet respektive 29 % för helåret och resultatet efter finansnetto
ökade med 48 respektive 35 %.
4) Exkl. engångskostnader (600 MSEK) i kv 4 2003 var avkastningen på sysselsatt
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Figur 10.18 Exempel på en uppställning med justerade jämförelsesiffror
att jämföra årets resultat med (källa: Sandvik rapport för kvartal 4, 2004, s.
2)

Även Haldex sätt att redovisa (se figur 10.19) och påminna om föregående års
omstruktureringskostnad är ett exempel på redovisningstekniken earnings
management genom strategisk påminnelse. Det framkommer vid en jämförelse
av hur NGM uttrycks i punkter i q3-rapporten och q2-rapporten.

kapital 14,9 %.
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Figur 10.19 Exempel på strategisk påminnelse (källa: Haldex q2-rapport,
2004, s. 1 och q3-rapport, 2004, s. 1)
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I båda rapporterna växlar utformningen av NGM mellan att vara ett rörelseresultat
exklusive/inklusive eller ett resultat före skatt exklusive/inklusive omstrukturerings-
kostnader. I båda de tabeller som presenteras under punkter används konsekvent
samma NGM: Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader och Resultat före skatt
exklusive omstruktureringskostnader.

Om tredje kvartalets punkter jämförs med andra kvartalets dito framgår att redo-
visningen ändrats. I q2-rapporten rapporteras resultatbegreppen exklusive om-
struktureringskostnader först för att därefter också uttryckas inklusive om-
struktureringskostnader. Båda måtten förevisar samma siffra för det aktuella
halvåret men jämförelsetalen förändras när omstruktureringskostnaderna in-
kluderas. I q3-rapporten används bara det ena uttryckssättet i punkter. Här skrivs
måtten utan att exklusive lagts till namnet på NGM. Inom parantes framkommer
förklaringen att jämförelseperiodens resultat inkluderar omstrukturerings-
kostnader vilket gör att jämförelsetalet egentligen är betydligt lägre. Skulle en
jämförelse göras med beloppet uttryckt enligt GAAP skulle resultatökningen
vara betydligt större än de procentuella talen gör gällande.

10.6 SAMMANFATTNING

10.6.1 OMFATTNING OCH UTFORMNING AV NGM

91 noterade bolags197 delårsrapporter från 2004 har studerats med avseende på
redovisningen av NGM. Genomgången visar att 74 bolag, eller ca 80 %,
använder NGM i delårsrapportering. De NGM som används är i mycket stor
utsträckning unika för varje bolag. Det är en större förekomst av NGM i texter
än i en delårsrapports inledande punkter.

Om en jämförelse görs av frekvensen för NGM-användande bolag per
noteringslista visar det sig att det är lägst antal bolag som nyttjar NGM på O-
listan övriga (77 %), användningen är något högre för Attract-40 listans bolag
(80 %), och betydligt högre för bolagen på de båda A-listorna (tillsammans ca 89
%, som högst för A-listan övrigas bolag där 13 av 14 bolag nyttjar NGM vilket
är ca 93 % frekvens).

Det finns några bolag (spritt över noteringslistor och branscher) som i större
utsträckning än andra använder helt unika NGM. Rensat för dessa bolag
framkommer att de 74 av 91 bolag i urvalet som använder NGM gör det i
genomsnitt med 4,2 olika NGM vardera. De 74 NGM-användande bolagen

197 De börsbolag, listade hos Stockholmsbörsen 2004-12-30 (Officiell kurslista för aktier
m.m., Stockholmsbörsen 2004), som omfattats av genomgången fördelade per bransch
och med angivande av noteringslista framgår av bilaga 5. För stratifierat urval se kapitel 2
Metod.
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redovisar brutto 378 NGM. Netto, när mått som används av mer än ett bolag
räknas bort, används 242 olika slag av NGM. Det visar sig att 185 NGM är helt
unika och bara redovisas av ett bolag.

Redovisning av NGM i punkter i delårsrapportering är mest förekommande i
branscherna Detaljhandel, IT-konsulter och Övriga finansiella tjänster. Bland IT-
konsulterna är det ca 50 % av bolagen som också redovisar NGM framträdande.
Ett liknande mönster finns hos bolagen i branschen Övriga finansiella tjänster.
Vad gäller NGM i texter med framträdande redovisning är det också IT-bolagen
som är dominerande. Bolag i branschen Övriga finansiella tjänster och
Mediebolag förefaller också ha ett behov av att redovisa NGM framträdande i
sina texter.

På samma sätt som i undersökningen av årsredovisningar har förekomsterna av
NGM i delårsrapportering sammanställts i kategorier (se avsnitt 9.1.5). De
kategorier och slutsatser som framkom i avsnitt 9.1.5 bekräftas av delårs-
rapportsstudien. Exempel på NGM i kategorierna ges i bilaga 8.

Den totala förekomsten av NGM beskrivs i avsnitt 10.1.1, förekomst av unika
NGM i 10.1.2 och NGM uppdelat i kategorier i 10.1.3. En genomgång av NGM
nedbrutet på Stockholmsbörsens noteringslistor finns i avsnittet 10.1.4. NGM
uppdelat på branscher framgår av avsnitt 10.1.5 och NGM i delar av delårs-
rapporterna finns i avsnitten om resultaträkningen (10.1.6), punkter (10.1.7) och
texter (10.1.8).

10.6.2 NGM I DELÅRSRAPPORTERING JÄMFÖRT MED I ÅRSREDOVISNING

I jämförelser mellan bruket av NGM i årsredovisning och delårsrapporter fram-
kommer följande resultat:

 det är vanligare med NGM i resultaträkningsuppställningar i delårsrap-
portering än i årsredovisning,

 samma begreppsförvirring förekommer avseende nettoomsättnings-
begreppet, och

 samma mönster för bruket av NGM i resultaträkningar och resten av
rapporten förefaller finnas för både delårsrapportering och årsredo-
visning: om ett NGM redovisas i resultaträkningen finns det även NGM
i resten av rapporten.

Enligt sammanställningen är det i 34 fall så att skillnaden mellan årsredo-
visningens bruk av NGM jämfört med delårsrapporterna för ett bolag ändrar sig
under året. För ett eller flera kvartal kan det förekomma för ett bolag att ett
NGM används som sedan inte finns i årsredovisningen.

För jämförelse av bolagens inkonsekvens i begreppsanvändning se avsnitt 10.2.1,
redovisningens utformning i resultaträkningen (10.2.2) och utanför resultat-
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räkningen i rapporternas mjukdelar (10.2.3). För en redogörelse av i vilken
omfattning utformning av NGM skiljer sig åt mellan ett bolags kvartalsrapporter
och årsredovisning se avsnitt 10.2.4.

10.6.3 FRAMTRÄDANDE REDOVISNING AV NGM

Det finns tydliga inslag av att NGM redovisas mer framträdande jämfört med
GAAP. Av alla de 91 studerade bolagen är det knappt 30 % som redovisar
NGM framträdande i minst en kvartalsrapport under 2004. Sammanställningen
av delårsrapporterna visade att nästan alla av de 30 % av bolagen i urvalet som
redovisar NGM i resultaträkningen gör det framträdande.

Redovisningen av NGM framträdande relativt GAAP förekommer i genomsnitt
i ca 50 % av fallen när måtten finns i de inledande punkterna. Av de bolag som
redovisade NGM framträdande i punkter (vilket 27 av de 47 bolagen gjorde) var
det bara 6 st. som ändrade nyttjandet av sitt NGM mellan kvartalen. Antingen
ändrades måtten från att vara framträdande redovisade till att inte vara det, eller
till att bli framträdande när de inte tidigare rapporterats på ett framträdande sätt.

40 bolag redovisade sina NGM mer framträdande än GAAP-måtten i textavsnitt
i minst ett av kvartalen under året. Förändringen av framträdande redovisning av
NGM i texterna hade en relativt sett högre andel av förändringar under året
jämfört med redovisningen i punkter: 12 av de 40 bolagen ändrade under året (ca
30 %), jämfört med 6 av 27 (ca 22 %). Det är något vanligare att bolagen ändrar i
rapporteringen så att begreppen går till eller från att redovisas framträdande i
texterna än i punkter.

För framträdande redovisning av NGM i resultaträkning se avsnitt 10.3.1, i en
delårsrapports inledande punkter 10.3.2 och i texter 10.3.3.

10.6.4 ANVÄNDBARHET OCH KVALITATIVA EGENSKAPER

Jämförbarheten mellan bolagen är låg när NGM används. Dessutom är
redovisningen över de fyra kvartalen 2004 för bolagen tämligen inkonsekvent.
NGM förändras och byts ut från ett kvartal till ett annat (i större utsträckning i
texter än i punkter och resultaträkning). Det förefaller också vara så att bolag i
delårsrapportering i större utsträckning än i årsredovisning använder sig av
NGM. Framför allt gäller det redovisning direkt i resultaträkningen.

Om en summering görs av det antal NGM som nyttjas av 2 bolag eller fler för
alla noteringslistorna är antalet som delas 57 stycken. Det är tydligt att det är få
NGM som delas av så många bolag att jämförelser dem emellan kan göras i
någon större utsträckning. Om det dessutom beaktas att NGM-användande
bolag i genomsnitt använder sig av ca 3,3 olika slags NGM och i genomsnitt ca
2,5 helt unika NGM är slutsatsen uppenbar: den kombination av NGM som ett
bolag använder sig av är förmodligen helt unik och går inte att jämföra med ett
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annat bolags rapporterade NGM. Något eller möjligen två NGM kan sannolikt
användas för jämförelse med ett annat noterat bolag.

Avseende redovisningen i delårsrapporters punkter uppvisade de 47 bolag som
använde NGM i punkter viss inkonsekvens. 18 av 47 bolag ändrade på sitt bruk
av NGM i punkter, från att ha NGM till att inte ha det eller vice versa, under
årets 4 kvartalsrapporter.

För NGM i texter i delårsrapporter uppvisade de 74 bolag som redovisade
NGM i texter större konsekvens jämfört med bolagens förändringsbenägenhet i
de inledande punkterna. Bara 9 bolag förändrade sin redovisning under året från
att ha till att inte ha NGM i texter eller tvärt om. 64 bolag hade NGM i texterna
alla de 4 kvartalen.

Förutom att 18 av 47 NGM-upprättare som använder NGM i punkter antingen
börjar eller slutar redovisa verksamheten med hjälp av NGM under året ändrar
många av dessa upprättare på sitt nyttjande av NGM i punkter. 33 av 47 bolag
förändrar sitt bruk av NGM i punkter i någon av de 3 kvartalsrapporter som
följer efter q1-rapporten. Ca en tredjedel av de studerade bolagen förändrar ett
eller två NGM i punkter mellan kvartalsrapporterna under ett år. Samma analys
utförd för förekomsten av förändrad redovisning av NGM i texterna förstärker
resultatet. Det byts NGM och de formuleras om tämligen ofta. En användare
kan inte till fullo följa resultatet eller utformningen från ett kvartal till ett annat
genom de NGM som redovisas. Totalt, avseende förändringar i både punkter
och texter, förändras redovisningen av hälften av de NGM som bolagen nyttjar
på något sätt i delårsrapportering. Ca 57 % av bolagen i det studerade urvalet är
förändringsbenägna.

Det är få bolag som definierar och stämmer av NGM mot GAAP. Ungefär en
tredjedel av ”NGM-användarna” definierar begreppen åt läsaren och bara 15 %
av bolag som rapporterar NGM stämmer av samtliga mått i varje kvartal.
Ca hälften av bolagen använder NGM i sina punkter i kvartalsrapporter under
året. I varje kvartal redovisas NGM framträdande i punkterna i ca 25 % av
rapporterna. Det är ännu vanligare med framträdande redovisning i texterna i
delårsrapporterna än det är i punkter. Slutsatsen är därför att tillförlitligheten är
låg eftersom användaren har svårt att förstå det definitionsmässiga innehållet i
NGM och veta vilka belopp som ingått i dem när de inte är möjliga att härleda
till resultaträkningen. Analysen har visat att det är mycket sällan som bolagen
motiverar sina NGM i delårsrapportering. Endast i ett par enstaka kvartals-
rapporter går det att finna bolag som diskuterar varför de använder NGM och
på vilket sätt det ger nytta för användaren.

För jämförbarhet mellan och inom bolagen se avsnitten 10.4.1 – 10.4.4, för
definitioner avsnitt 10.4.5 och avstämningar avsnitt 10.4.6.
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10.6.5 MÖJLIG EARNINGS MANAGEMENT

Exempel på tekniker inom earnings management genom utformning (”pro
forma” och ”strategisk påminnelse”) presenteras i kapitlet. Genomgången av
delårsrapporterna visar också i likhet med genomgången av årsredovisningarna
att det är nio kategorier av NGM som generellt används av upprättarna. Flera av
kategorierna innehåller NGM som är upprättade genom att en eller flera av
teknikerna i earnings management genom utformning tillämpas. På samma sätt
som konstaterades i kapitel 9 går det dock inte genom dokumentstudierna att
påvisa att företagsledningar gjort avsiktliga val för att de tror sig vinna något på
valet av utformningsprincip. Teknikerna kan användas utan ett earnings
management-motiv.

För exempel på tillämpning av utformningstekniken pro forma se avsnitt 10.5.1
och för strategisk påminnelse 10.5.2.
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11 RESULTAT AV INTERVJUSTUDIEN
I kapitlet presenteras och analyseras de intervjuer med redovisningsansvariga på
noterade bolag på Stockholmsbörsen som genomförts för att besvara
avhandlingens andra forskningsfråga: Varför redovisar bolagen på Stockholmsbörsen
NGM?

Strukturen i kapitlet utgår från de slutsatser som framkom i avhandlingens
referensram. Det är därför uppdelat i tre avsnitt som vart och ett presenterar en
möjlig förklaring till varför upprättarna redovisar NGM: användbarhet, earnings
management och avsaknad av övergripande motiv. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av slutsatserna från analysen av intervjuerna.

11.1 MÖJLIG FÖRKLARING: ANVÄNDBARHET

11.1.1 ANVÄNDBARHET OCH UTVÄRDERING

Det fanns få av normgivning och lag angivna resultatmått för börsbolags
redovisning 2004. Eftersom få GAAP-mått fanns var variationsmöjligheten för
utformning av ett bolags resultaträkningsmässiga prestation i enlighet med
GAAP mycket begränsad. Kvantitativa undersökningar där NGM jämförts med
GAAP-mått visar att NGM förefaller ha ett högre informationsvärde, se kapitel
3. I kapitel 4 visades att utgångspunkterna för normgivarna är ett redovisnings-
perspektiv där kapitalmarknadsteori och användbarhetskriteriet styr
utformningen. Finansiella rapporter ska ge användarna, vilka avgränsas till dem
som har kunskap, intresse och tid till att studera rapporterna, användbara
informationsunderlag för att fatta ekonomiska beslut. I kapitel 3 och 6 beskrevs
att ett resultat också kan användas för att utvärdera en företagslednings
förvaltning av ett bolag, s.k. stewardship. Avsikten med analysen i det här
avsnittet är därför att få insikt i om upprättarna vill underlätta för användare att
fatta ekonomiska beslut genom redovisningen av NGM och om det är motivet
till att redovisa NGM.

Ett flertal upprättare angav i sina intervjusvar att de redovisar NGM för att det
ska vara till nytta för analytiker och andra användare när de värderar bolaget.
NGM ger i deras tycke bättre information jämfört med GAAP. Dessa upprättare
önskar generellt presentera sin verksamhet på ett sätt som sägs avspegla
”generisk tillväxt” utan valutakurseffekter och jämförelsestörande poster som
omstruktureringar, förvärv eller avyttringar i koncernstrukturen, och vissa
speciella ”smällar” som t.ex. stämningar. Dessa upprättare tycker att konsekventa
mått som visar trender i ett rörelseresultat, där jämförelsestörande poster har
exkluderats, är ett riktigare sätt att se på verksamheten och därför ger bättre
information till analytiker. GAAP-mått är för fyrkantiga. Det är den under-
liggande rörelsen, enligt upprättarna, som är intressant för en användare att få
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information om, det är den som ska värderas. Upprättarna anser med något
undantag att både GAAP och NGM behövs. De mått som anses vara nöd-
vändiga förutom olika resultatbegrepp inom resultaträkningen är kassa-
flödesmått. Dock är det några bolags representanter som menar att de är mindre
bra på att själva förstå och därför rapportera kassaflödesmått jämfört med mått
från resultaträkningen.

Resultatmått som efterfrågas av analytiker ska enligt upprättarna användas för att
jämföra ett bolag med andra över tiden. Erfarenheten är att jämförbarhet över
tiden är viktigt för att analytiker ska värdera bolag korrekt. Ett omsättningsmått
rensat från valutakurseffekter anses därför t.ex. möjliggöra en bättre utvärdering
av hur den underliggande försäljningen går och om företagsledningen gör ett bra
arbete eller inte. NGM ska förhoppningsvis vara ett bättre sätt att presentera
verksamheten jämfört med GAAP då måtten kan visa s.k. organisk tillväxt om
upprättaren t.ex. tar bort valuta- och avyttrade enheters effekter. NGM anses
därför ge mer renodlade siffror; de alternativa resultatbegreppen underlättar att
följa företaget och ger underlag för trendanalys. Redovisningen av NGM
uppfattas ge bättre jämförbarhet över tiden än GAAP för verksamheter inom
samma bransch eftersom NGM är upprättade från en mer jämförbar grund,
branschspecifika företeelser kan justeras i måtten.

En respondent framförde att egentligen är inte jämförelsestörande poster eller
extraordinära händelser skäl för att redovisa NGM. Det som ska göras är att
informera användaren om beloppen och hjälpa dem genom att ha räknat ut det
som efterfrågas, vilket görs av upprättarna genom olika NGM. En respondent
som företräder ett telekombolag på Mest omsatta listan anger att NGM är ett
mer effektivt och enkelt sätt att redovisa verksamheten på. Det är mycket svårt
att bara göra det i text med ord.

”… egentligen handlar det här om kommunikation faktiskt. Du kan avstå
från att kommentera poster som inte är riktigt konsekventa i sitt
uppträdande eller avstå från att ha särskilda mått som räknar bort, men
vad du drabbas då av är att du ändå på något sätt vill för omvärlden, oavsett
om det är en analytiker eller en vanlig aktieägare, på något sätt begriplig-
göra, hur gick det? Om du avstår från att ha ett särskilt mått så kan du få
väldigt komplicerade texter och beskrivningar… hela tiden påpeka för
läsaren, jamen, så ingick det där i år och det där ingick förra året och så
vidare, det blir väldigt konstigt. Det andra sättet är det vi har valt då, att ha
ett mått, och det är egentligen det vi kommenterar. ” (2005-09-09)

En respondent från ett bolag inom branschen Biotech som inte använder NGM
anger att GAAP-måtten i deras fall fyller syftet med effektiv och enkel
kommunikation utan att behöva skriva långa förklaringar i text. Allt en analytiker
behöver förstå för utvärdering av verksamheten, enligt bolagsföreträdaren, är
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hur mycket kassamedel som konsumeras i forskningen.

Det framförs också en uppfattning om att NGM behövs för att till analytiker
tydligt kunna kommunicera förändringar från en period till en annan. Det är som
en service för att de ska kunna se trender och tillväxt. Flera bolag använder
därför alternativa begrepp främst i flerårsöversikter medan andra lägger till extra
rader i resultaträkningen och förklaringar i texter för att påtala förändringar.

En respondent påpekar att NGM används när det behövs för att de ska ge en
bättre (och här avser upprättaren inte skönmålning) bild åt användaren,
redovisningen skulle annars inte avspegla bolagets egentliga utveckling:

”… en av posterna som har varit, SPP-pengarna, tycker jag är en form av
jämförelsestörande post. Vi hade även ett bud på en konkurrent och plöjde
ner väldigt mycket pengar i det och så blev det ingenting av den affären. Det
kostade rätt många miljoner och det blir också en typ av jämförelsestörande
post. Däremot … skulle det vara så att vi sa upp hundra man på grund av
sämre konjunktur, det är liksom inte jämförelsestörande.” (2005-09-08 A)

En upprättare från Bygg- och anläggningsbranschen anger att de troligen skulle
redovisa fler jämförelsestörande poster och resultat före-begrepp om det var
tillåtet i GAAP, av anledningen att:

”… vi skulle försöka använda de begrepp som vi tror förklarar vår
verksamhet bäst. Sen finns det alltid en risk att man använder begreppen
som passar för det året eller den perioden man precis ska rapportera.”
(2005-09-08 A)

I kapitel 3 presenterades tre resultatkoncept från Barker (2004): 1, rörelse, 2,
poster av engångskaraktär och 3, kontroll. Diskussionen visade att de är omöjliga
att definiera och använda konsekvent. Resultaten från intervjuerna visar dock att
de tillämpas i praktiken. Tillämpningen ger dock ingen ledning för motivet
bakom upprättarnas redovisning av NGM. Koncepten kan tillämpas vare sig
motivet är användbar information, earnings management eller något annat.

En del av intervjuerna visar att det utifrån ett användbarhetskriterium finns en
ambition att redovisa ett rörelseresultat utan inslag av engångseffekter (resultat-
koncept 1 och 2). Men företagsledningar vill även redovisa mått som uttrycker
deras prestation, och vill därför exkludera resultatposter de inte kunnat påverka
(resultatkoncept 3). En del av upprättarna anser att NGM redovisas eftersom det
ger underlag för att bedöma företagsledningens egentliga prestation (koncept 3).
För t.ex. försäljningsinsatser på utländska marknader justerar därför en del
upprättare omsättningsmått från påverkan av utländska valutakurser. Det
vanligaste motivet utifrån resultatkoncept är, utöver att upprättarna anser att det
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speglar företagsledningens egentliga prestation, att redovisningen av NGM ger
en bättre bild av rörelsens eller verksamhetens underliggande utveckling jämfört
med GAAP (koncept 1 och 2).

Motivet från de upprättare som anger att de redovisar NGM som en service för
att användare inte ska behöva räkna ut dem själva kan också hänföras till de olika
resultatkoncepten. Det finns också en vilja hos upprättarna att förklara varför
det sker förändringar i resultatposter från år till år. Det utrycks ofta som
”tydlighet”. Respondenter har även påpekat att GAAP-mått främst används för
att kunna fastställa den finansiella ställningen och möjligheten till utdelningar
men att de inte ger bra underlag för att värdera bolag. Analytiker eftersträvar
trendserier för tillväxt och resultat och flera upprättare framför att analytikerna
blir hjälpta av att engångsposter eller jämförelsestörande poster är exkluderade i
ett NGM. Ett bolag på Mest omsatta listan som verkar som telekomoperatör
påtalar, förutom de redan nämnda skälen till sina NGM, även att jämförbarhet är
viktigt för att utvisa hur rörelsen går:

”Sen handlar det om att detta verkligen är jämförbart över tid och visar hur
verksamheten går. Sen kan jag personligen ha synpunkter på det här med
excluding non recurring items. Det är vi, helt själva, som bestämmer vad det
är. EBITDA i sig… det finns en generell definition att det är before interest
och taxes, depreciation och amortization… Jag kan personligen ha syn-
punkter på att man tar bort avskrivningar och sådant, de är ju ganska
recurring om man säger så. (2005-09-09)

Det förs också resonemang om att NGM där vissa jämförelsestörande poster tas
bort ger ett bättre underlag för användaren. En företrädare för ett bolag inom
bygg- och anläggningsbranschen exemplifierar på följande sätt:

”Alltså, ska jag svara helt ärligt så är det att en annan graf skulle se helt fel
ut i förhållande till vår egentliga utveckling, att man skulle ta med SPP-
pengarna… så skulle det se ut som vi hade mycket sämre resultat än vad vi
hade för många år sen… vi tycker att det helt enkelt ger bättre bild för
läsaren… när man ändå har valt att lägga dem som jämförelsestörande så
har man gjort det av den anledningen att man tycker att de inte hör hemma i
ett modernt resultat. Att redovisa ett provisoriskt resultat inklusive den typen
av poster ger ju en mindre beskrivande bild, en bättre eller sämre bild på det
sättet av hur utvecklingen i bolaget har varit… det är inte så att vi går så
långt som analytiker att man försöker ta bort varenda extraordinär intäkt
eller kostnad. Men de här som vi i enlighet med god redovisningssed har
betraktat såsom jämförelsestörande tycker vi att vi bör ta bort… jag kan
inte säga att vi har någon definition att det här och det här är jämförelse-
störande men… där lutar vi oss, så att säga, mot god redovisningssed. De
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rekommendationerna som finns om vad som är jämförelsestörande.” (2005-
09-08 A)

Det är intressant att intervjurespondenter i en del fall hänvisar till rekom-
mendationer avseende vad jämförelsestörande poster är när begreppet inte finns
definierat i GAAP. Som beskrivs i Barker (2004) är själva problemet med poster
av engångskaraktär som utgångspunkt för ett resultatkoncept att det inte finns
någon bra definition på vad som är återkommande normala transaktioner i en
verksamhet, och inte heller vad som är övergående tillfälliga jämförelsestörande
transaktioner.

11.1.2 INFORMATIONSASYMMETRI OCH KOMPROMISS MELLAN

KVALITATIVA EGENSKAPER

Upprättarna är medvetna om den informationsasymmetri som finns mellan
upprättare och användare och dess innebörd. I intervjuerna framkommer
resonemang om både negativt urval och moralisk risk. Det diskuteras av
upprättarna i samband med den kompromiss mellan olika kvalitativa egenskaper
i redovisningen som de har att ta ställning till. Negativt urval diskuteras t.ex. av
upprättarna på så sätt att de förstår kritiken mot att de använder begrepp som
jämförelsestörande poster. De anser ändå att det ger den bästa informationen för
användaren att ”rensa” för vad som kan betraktas som engångshändelser.
Relevansen är här viktigare än egenskaperna jämförbarhet och tillförlitlighet.
Moralisk risk beaktas av upprättarna genom konsekvent tillämpning av NGM
och genom att samma NGM används internt i bolagen för olika bedömningar.
Upprättare säger sig vara väl medvetna om att de väljer måtten, och t.ex. vad
som är jämförelsestörande poster, men anser att redovisningen är öppet
beskriven och att all information finns tillgänglig för användaren.

En upprättare som representerar ett bolag på A-listan beskriver asymmetrin som
en diskussion främst inom företaget då dess divisioner är mycket stora.
Avseende extern kommunikation från större koncerner till användare finns
tendenser där negativt urval kan vara ett problem. Moralisk risk är möjligtvis ett
problem när företagsledningen önskar att det är den prestation de själva utför
och kan påverka som bör kommuniceras. En företrädare för ett IT-konsultbolag
ger i intervjun uttryck för förekomster av båda aspekterna eftersom det finns en
klar tendens att upprättarna generellt väljer mått som framställer bolagets
prestation i bättre dager; företagsledningen justerar resultatbegrepp för negativa
händelser men sällan för positiva händelser.

En upprättare från ett bolag som är underleverantör till bilindustrin, noterat på
A-listan övriga, betonar att NGM eller extra rader är till för att tydliggöra vissa
poster, att det är en service. Det är även av betydelse att måtten ska fungera
internt för att styra beteende, det är t.ex. därför man valutajusterar omsättningen.
En intervjurespondent från en vitvaruproducent tror inte att det är fruktbart att
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ändra på definitioner och försöka med ”trixande”, det skapar bara irritation hos
de kunniga användare som bolaget har som målgrupp.

Bolagen är mycket väl medvetna om att de har mer information om vad som
hänt i bolaget än vad mottagarna har kännedom om. Något som beskrivs som en
del av en senare utveckling på marknaden är att börsbolagen kommunicerar mer,
det gäller både bra och dåliga saker:

”… mer och mer en öppenhet i att man visar oavsett om det är positivt eller
negativt, så visar man vad det är för faktorer som har påverkat bolaget. Det
är väl egentligen över hela branschen eller marknaden… Alla börsbolag har
gått den vägen. Sen är det de här förändringarna, det är de jämförelse-
störande posterna, det är väl den enskilt största ändringen… mycket mer
restriktivt, där man egentligen tar bort dem… ” (2005-09-08 A)

Upprättare tror även att analytiker ser igenom NGM, och dessutom har mindre
nytta av dem då de har sina egna modeller, men att småsparare inte gör det:

”En analytiker ser säkert igenom det här, ifrågasätter, och om man
[analytiker] får ett tillfreds svar då är man genast med, men en aktieägare
som läser det här han kan nog förledas att tro att det egentligen är mycket
bättre än vad det i själva verket är.” (2005-09-07 A)

Ett biotechbolags redovisningsansvarige uttrycker sig på ett sätt som indikerar
försök till minskad asymmetri genom öppen och informativ redovisning. Bolaget
redovisar inte jämförelsestörande poster eller extraordinära poster för att driva
en egen agenda. De informerar om kassaflödesbaserade mått eftersom man själv
styr så och uppfattar att det är det som efterfrågas av analytiker.

Ett bolag på Mest omsatta listan vill redovisa rörelseresultat exklusive jämförelse-
störande poster. Det är nämligen så företagsledningen styr internt, använder för
belöningar och anser visar rörelsen på bästa sätt. Respondenten från bolaget tror
även att det är så analytiker vill ha informationen:

”Den här… nedläggningen… då kan man ju fråga sig: är det en hjälp för
analytikerna att det helt plötsligt står minus ett antal hundra miljoner i
resultat på USA i alla våra uppställningar, nej det är väl bättre att man
lyfter undan det.” (2005-09-15 B)

11.1.3 JÄMFÖRBARHET

Jämförbarhet nämns av ett antal respondenter som viktig, framför allt på
branschnivå. Upprättarna påtalar även vikten av konsekvens i resultat-
rapporteringen. Inom branscher sker en del benchmarking av mått och
rapporteringsformat. Det framkommer även att GAAP är betydelsefullt för
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jämförbarhet. Det är dock inte alla som anser att jämförbarhet mellan bolag är
viktigt, snarare handlar det om jämförbarhet över tiden för det specifika
företaget. Några respondenter berör inte jämförbarhet alls som en viktig faktor.

En representant för Biotechbranschen säger att om det var krav i normgivningen
på att bolagen skulle redovisa flera resultatmått skulle det också behöva omfatta
ett krav på att samma uppsättning mått från en period till annan redovisades,
annars skulle inte jämförbarhet mellan bolag finnas: ”För annars blir det att man
alltid lyfter fram det som är bra och mörkar det som är dåligt.” (2005-09-07 A)

En respondent skulle önska att upprättare kunde redovisa begrepp före av-
skrivningar och exkludera jämförelsestörande poster och eller extraordinära
händelser. Det skulle dock vara bra med definitioner och avstämningar. Om
NGM skulle tillåtas ansågs det behövligt med reglering från normgivare
eftersom:

”Det blir så subjektivt för då tar man förmodligen bara fram det som är
trevligt. Så då måste man, tycker jag, om det ska gå mot likformighet, så
borde man nog reglera det där annars kommer man nog ta fram mått som är
kul för läsaren och skryta lite så struntar man i de andra. Det blir så svårt
att jämföra dem.” (2005-09-07 A)

Det påpekas av flera intervjuade att användaren tydligt ska kunna se hur upp-
rättaren byggt upp ett alternativt mått (det ska vara en service till läsaren av
rapporten):

”… vad ska vi kalla det för, en service, för visa operating income måste vi.
Men återigen då, för att folk ska ha lite lättare att följa vad som är
underlying business operations, så låt oss visa då det här, det vi har räknat
bort, de här nogsamt redovisade engångsposterna, så det är en service det
handlar om.” (2005-09-09)

Det nämns i förbigående i flera intervjuer att NGM kan användas för andra
syften är att ge jämförbar information om den underliggande rörelsens
prestation. En respondent förklarar att samtidigt som den del av företags-
ledningen som upprättar de finansiella rapporterna önskar förklara vad som
utgör den jämförbara prestationen, har de även ett behov av att kunna visa att
bolaget går lite bättre än vad det gör resultatmässigt. Det finns även åsikter om
att det är positivt med den reglering man har idag jämfört med för 5-10 år sedan:

”… tror jag att många bolag biter sig själva i svansen i slutet av 90-talet,
man ändrade begrepp och man ändrade uppställningsformer och man
strukturerade om verksamheten och det blev i princip omöjligt för analytiker
att följa verksamheten. De bolagen fick så småningom en smäll på sin
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värdering, på grund av att de ansågs vara oseriösa… tycker jag att det är
bättre som det är idag att det inte finns den minsta möjligheten att hålla på
och ändra i sina uppställningsformer…” (2005-09-08 A)

11.1.4 TILLFÖRLITLIGHET

Alla respondenter kan tänka sig att stämma av NGM och definiera dem. Det
påpekas dock från några respondenter att en norm inte får reglera vilka NGM
som blir tillåtna att använda, det måste få vara företagsspecifikt. Möjligen kan det
för branscher accepteras att ett branschorgan ger rekommendation om lämpliga
NGM, ungefär på samma sätt som för nyckeltal. Någon respondent kan även
tänka sig att tre vanligt förekommande NGM borde rapporteras av alla bolag,
men därutöver ska det vara fritt att välja fler. Det påpekas att det inte får finnas
en rekommendation som tillåter att olika NGM används vid olika tillfällen,
eftersom en upprättare i så fall skulle välja det som ger den bästa bilden vid var
tillfälle. Om en rekommendation anger vissa NGM för nyttjande ska den även
reglera hur de måtten ska vara beräknade.

De positiva effekter som ett krav på avstämning och definitioner skulle medföra
är ökad jämförbarhet, mindre möjlighet att dölja vad som exkluderas ur mått,
underlättad extern kommunikation och tydligare samband mellan resultaträkning
och NGM för en användare av finansiella rapporter. En IT-konsult som var
positiv till avstämning eftersom NGM genom avstämning kan härledas ur den
formella resultaträkningen och även ge kontinuitet angav:

”Men det är klart att med det regelverk vi har haft tidigare, då har det varit
upp till vart och ett bolag att se till att man har kvalitet på informations-
givningen, om man ger ett resultatmått ska man också förstå varifrån det
kommer. Om man hittar på ett helt nytt mått så anser jag att man ska
kunna härleda det tillbaka till en standardresultaträkning, och då kan man
så klart göra det i en not… Om man bygger ett logiskt resonemang i
informationsgivning på ett resultatmått som man inte kan hitta någonstans
då behövs det en not för att förklara… och sen behövs det också en
kontinuitet så att man förstår hur det har förändrats över tiden. Annars så
ger det ingen information.” (2005-09-15 A)

Samma respondent angav dock angående sitt bolags mått EBITDA och möjlig
avstämning mot resultaträkningen att det inte skulle bli en presentabel
årsredovisning om all avstämningsinformation presenterades: ”Det får man läsa
och slå [beräkna] själv… Den [årsredovisningen] går ju inte att läsa annars.” (2005-09-
15 A) Det förefaller balansera åsikten att avstämning är bra med ett nytto-
perspektiv: kostnaden av att producera och att ta del av informationen får inte
överstiga dess nytta. Resonemanget visar på svårigheten med den kompromiss
som det innebär att försöka redovisa resultatbegrepp som ska vara både
relevanta och tillförlitliga. En ökad relevans påverkar tillförlitligheten och tvärt
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om. Ett försök att balansera de två egenskaperna kan som respondenterna
framför möjligtvis göras genom avstämningar och definitioner men sådana
upplysningar kan kollidera med ett av kriterierna i föreställningsramen för
rapporteringen; kostnaden för att redovisa informationen får inte överstiga
nyttan med den. De kvalitativa egenskaperna är svåra att tillfredställa i lika stor
utsträckning och det är inte uppenbart för en upprättare vad de betyder och hur
de ska tillämpas. När det saknas en specifik norm för rapporteringen av resultat
är det upp till upprättaren att tolka utgångspunkterna i normgivarens före-
ställningsram. Upprättaren måste tolka de kvalitativa egenskaperna och hantera
kompromissen.

11.1.5 RELEVANS

Ett av de motiv till NGM som framförs av upprättarna skulle kunna betecknas
som den kvalitativa egenskapen relevans (att GAAP saknar relevans i motsats till
NGM). Det sammanlagda intrycket av intervjuerna med upprättarna är att de
olika kvalitativa egenskaperna behöver balanseras om informationen till
användarna ska bli så användbar som möjligt. Det finns tydliga inslag i
respondenternas svar som visar att den informationsasymmetri som föreligger
nyttjas för upprättarnas egna syften, inte alltid i syfte att ge den mest användbara
informationen till användaren. Samtidigt framkommer lika tydliga motiv där
upprättarna verkligen avser att ge så beslutsrelevant information som möjligt till
användarna och på ett balanserat och öppet sätt försöker förklara skillnader i
resultat mellan två eller flera redovisningsperioder.

11.1.6 RESULTATPOSTER I RESULTATRÄKNING OCH EGET KAPITAL

Ingen respondent har framfört att de redovisar NGM mot bakgrund av att de
anser att poster redovisas i fel räkning. Få upprättare har specifika åsikter om att
transaktioner borde redovisas i den ena eller andra räkningen (resultaträkningen
kontra eget kapital). Några respondenter framför att det är ett problem att
förändringar i den totala förmögenheten redovisas antingen i resultaträkningen
eller i förändringar av eget kapital. Anledningen till det upplevda problemet är att
det kan bli svårt att få förståelse för resultatet för en period. Poster som
redovisas direkt mot eget kapital kan även användas i något sammanhang till att
”rädda” resultatet i resultaträkningen eftersom den transaktion som redovisas
över eget kapital inte kommuniceras likvärdigt. Flera respondenter har svarat att
de gärna skulle se endast en räkning med alla förmögenhetspåverkande
transaktioner i, i likhet med den reviderade IAS 1.

En grundläggande idé som framkom i intervjustudien är att det som har
samband med själva rörelsen, utan närmare definition, ska redovisas i resultat-
räkningen. Poster som konkret diskuteras av några av upprättarna avser vad de
betraktar som rörelsefrämmande och extraordinära, de skulle kunna redovisas
direkt i det egna kapitalet och inte i resultaträkningen. Upprättarna framför även
att en del valutaomräkningsdifferenser som redovisas i det egna kapitalet borde
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vara resultatpåverkande. Det finns även några åsikter som utgår från en
värderingsprincip med historisk anskaffningskostnad och realiserade vinster som
grund för vilka poster som ska redovisas i resultaträkningen; orealiserade värde-
förändringar borde redovisas i det egna kapitalet medan realiserade värde-
förändringar borde redovisas i resultaträkningen.

Åsikterna är delade när det gäller användandet av NGM som exkluderar olika
jämförelsestörande poster. En åsikt som delas av flera respondenter, och
sammanfaller med normgivningen i RR 4 och URA 10 (se kapitel 5), är att det
anses för svårt att definiera vad som är jämförelsestörande och att det därför inte
borde användas i en resultaträkningsuppställning. Man tycker att det ger
möjlighet till vilseledande redovisning eftersom det inte går att säga vad som är
jämförelsestörande. När en verksamhet är av en viss storlek kommer det alltid
att finnas ”jämförelsestörande” poster som återkommer. Även om en definition
togs fram av en normgivare skulle företag i alla fall vilja redovisa något som
avspeglar just det de önskar kommunicera och då kommer andra NGM att
användas.

Många upprättare framför att de vill visa upp en sorts underliggande rörelse. Det
leder dock till problem eftersom det är svårt att bestämma vilka intäkter och
kostnader som ska ingå. Det rapporteringsformat ett bolag har i resultat-
räkningen, kostnadsslag eller funktioner, påverkar också hur ett sådant
resultatbegrepp kan skapas. Den här gruppen av upprättare anser att förklaringar
till varför belopp eller poster förändras mellan perioder är viktiga, men att
upplysningar om detta ska lämnas i texter utanför resultaträkningen.

En IT-konsultsföreträdare anger att bolaget följer regelverk och revisorers
åsikter och därför inte längre redovisar jämförelsestörande poster. De anser inte
att sådana rader är bra då det alltid kommer att finnas poster som betraktas som
jämförelsestörande i olika fall och det till slut inte går att säga vad det riktiga
resultatet är. Den här upprättaren anser därför att jämförelsestörande poster ska
kommenteras i texter och inte genom redovisning i resultaträkningen; det finns
annars en klar chans att en upprättare förskönar resultat om resultatbegrepp med
före och efter jämförelsestörande poster tillåts. Bara om det är otvetydigt ska det
poängteras i rapporter. Respondenten anger att det finns en tendens att:

”Det man lyfter fram som jämförelsestörande poster, det är alltid… Det är
nästan uteslutande en del negativa poster av olika slag, och genom att då
rensa bort det, ha det [redovisa resultatet] före jämförelsestörande poster.
Ja, då förskönar man ju resultatet lite grann. Det finns helt klart en sådan
tendens.” (2005-09-12)

En annan respondents åsikt, som är av samma slag, uttrycks på följande sätt:
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”… i en så här stor verksamhet, det blir väldigt få år som du skulle ha
någonting som du kallar för extraordinärt, eller speciellt. Det är liksom en
del av verksamheten att det faktiskt händer någonting, du säljer något bolag,
du åker på någon smäll någonstans, eller vad det nu är. Och då tycker vi att
det är bättre att man tar med det i den verbala beskrivningen av verksam-
heten, vad hände det året?” (2005-09-08 A)

Den motsatta åsikten som också delas av ett flertal av de intervjuade är att man
förstår svårigheten med en entydig definition av vad jämförelsestörande är. Det
borde dock inte hindra en redovisning i en resultaträkning om den är öppen,
tydlig och konsekvent. Det ger nämligen bättre information till användaren.
Resultaträkningen kan t.ex. visa rörelseresultat både före och efter den jäm-
förelsestörande posten och därigenom också själva rörelseresultatet enligt
GAAP. Flera upprättare tycker att en resultaträkning enligt GAAP ger dålig
framåtriktad information. Användaren erhåller bara historisk information utan
prognosvärde och kan egentligen inte använda den finansiella rapporten till mer
än att informera sig om den finansiella ställningen.

Det poängteras dock att det ska vara ”verkligen” jämförelsestörande poster;
väldigt många transaktioner är relaterade till händelser i vanlig affärsverksamhet
och ska därför inte justeras bort ur ett rörelseresultat. I några fall framförs att
tröskelvärden, väsentlighetsbelopp, används för att en post ska redovisas som
jämförelsestörande, men det finns inte absoluta belopp.

11.2 MÖJLIG FÖRKLARING: EARNINGS MANAGEMENT

Ett antal respondenter har svarat att det istället för användbarhet för användaren
snarare handlar om vad bolaget vill kommunicera och att upprättare inte
egentligen eftersträvar möjligheten till en kvalitativt bättre värdering av bolaget.
Avsnittet redogör inledningsvis för de resultat från intervjuerna som stödjer att
earnings management genom utformning är motivet till upprättarnas redovisning
av NGM. Därefter redogörs för resultat från intervjuerna när teknikerna inom
earnings management genom utformning diskuterats med upprättarna.

11.2.1 INFORMATIONSASYMMETRI OCH NEGATIVT URVAL

I avsnittet om den möjliga förklaringen användbarhet diskuterades informations-
asymmetri mellan upprättare och användare (negativt urval och moralisk risk)
och den kompromiss som en upprättare har att hantera mellan de olika
kvalitativa egenskaperna (se avsnitt 11.1.2). Flera upprättare beaktar avvägningen
mellan olika kvalitativa egenskaper och försöker hantera asymmetrin utifrån
motivet att ge användbar information. Analysen av intervjuerna visar att negativt
urval förekommer i en del fall. Bolagen kommenterar och förklarar mer i sin
rapportering när en händelse lett till en negativ effekt på resultatet jämfört med
när en händelse gett en positiv effekt:
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”… man kan säga så här, antingen ska det se positivt ut eller också att det
inte ska sticka ut, kan man undvika att man får någon grej som behöver
synas eller sticka ut så man kan paketera in det i någonting eller smeta ut,
då är det bra… Vi hade ju åt andra hållet för några år sedan då, då
dollarn for upp i 11 pix, ja då klart pratar man väl mindre om det då.”
(2005-09-07 B)

Analysen av intervjuerna visar att upprättarna är noggrannare att informera om
verksamheten när den visar sämre resultat än i tidigare perioder eller i jämförelse
med förväntat resultat. T.ex. berättade den ansvarige för koncernens finansiella
rapportering hos en tillverkare av tunga maskiner att respondentens grupp för
upprättande av finansiella rapporter är noggrannare med att förklara hur
resultatet uppstår i verksamheten när bolagets resultat är mindre bra. I de fallen
diskuteras det internt i bolaget i stor utsträckning om verksamheten presenteras
på ett korrekt sätt.

”Periodvis diskuterar vi väldigt mycket… vi här på ekonomisidan… är
detta rätt? Beskriver vi rätt… Beskriver vi verksamheten på rätt sätt genom
att prata om det? Ja, det gör vi, och kanske inte i uppgång. För då tycker
man allting är så positivt. Resultatet blir bättre. Utan snarare när det
kanske börjar vika och det börjar bli lite jobbigt. Då kanske man börjar
fundera, beskriver vi verksamheten på rätt sätt? Anledningen till att det går
ned beror ju på valutor. Borde vi inte lyfta [fram] valutor? Borde vi inte…
vad det nu kan vara.” (2005-09-21)

11.2.2 OPPORTUNISM

Flera av upprättarna framför flera motiv för sin rapportering av NGM. Motiven
varierar över tiden och är olika för olika NGM. En respondent diskuterar t.ex.,
utifrån det EBITA-begrepp som används i rapporteringen, att transparens (se
avsnitt 1.1.5 i inledningskapitlet) är motivet. Deras EBITA i delårsrapportens
punkter hänger därför ihop med resultaträkningen. Men anledningen till
redovisningen är även att EBITA är ett etablerat begrepp i IT-branschen.
Dessutom är det så att: ”går bolaget dåligt resultatmässigt sett, klart man vill framställa
bolaget som att det går lite bättre…”(2005-09-12). Det NGM som bolaget redovisar i
sin rapportering är i det fallet även det begrepp som internt används för att följa
upp verksamheten. Ett ytterligare motiv som nämns av samma upprättare är att
användaren ska få en ”true and fair view” av bolaget och kunna jämföra det med
andra bolag i branschen. När bolagets läge ändras blir det även intressant att byta
resultatbegrepp i kommunikationen till användaren som ska se att det skett en
förändring. Under en expansionsfas med mycket goodwill användes EBITA.
När det började bli positiva resultat i bolaget blev det mer fokus på resultat efter
skatt. Som motiv för redovisningen av det alternativa resultatbegreppet EBITA
före engångsposter anger samma upprättare jämförbarhet som skäl och inget av de
andra motiven.
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Som påpekades i avsnitt 11.1.1 ovan leder den praktiska tillämpningen av de
resultatkoncept som beskrevs i kapitel 3 inte till att ett specifikt motiv bakom
upprättarnas redovisning av NGM bekräftas. Koncepten kan användas för att
rapportera NGM som ger användbarhet. Men det finns även tydliga samband
mellan de tre sätten av earnings management genom utformning och resultat-
koncepten. Varje utformningsteknik (pro forma, resultatutjämning och strategisk
påminnelse) kan motiveras utifrån ett eller flera av de tre resultatkoncepten. T.ex.
kan ett NGM som upprättaren använder för att utforma ett resultatbegrepp som
om en specifik händelse aldrig inträffat, pro forma, motiveras utifrån att resultat-
begreppet avspeglar hur den underliggande rörelsen egentligen går (koncept 1),
att det var en engångshändelse som det skulle vara felaktigt att inkludera i
värdering av bolaget (koncept 2) eller att det var en händelse utanför företags-
ledningens kontroll och därför inte ska användas för att utvärdera
företagsledningens prestation (koncept 3). På liknande sätt kan de andra
formerna av earnings management genom utformning härledas till de tre
resultatkoncepten.

11.2.3 EARNINGS MANAGEMENT GENOM PRO FORMA

Upprättarna diskuterar sällan pro forma som utformningsmöjlighet när det avser
en hel resultaträkningsuppställning. På öppna frågor kring önskad redovisning
och olika format, om det stod upprättaren fritt, nämns oftast inte pro forma.
Bara ett par respondenter diskuterar en sådan form av redovisning och de anger
att det ska vara något mycket speciellt för att en pro forma-uppställning ska
redovisas. Ett exempel som nämns av en respondent är ifall de skulle förvärva en
koncern som var lika stor som deras egen. En annan respondent påtalar att pro
forma kan förekomma när man redovisar segment men inte för koncernens rap-
portering som helhet. Andra upprättare framförde att pro forma kanske kan
användas men då ska uppställningen presenteras i not. Pro forma är t.ex.
användbart för att kunna visa generisk tillväxt.

Generellt ansåg upprättarna att händelser som man önskar poängtera bäst fram-
kommer med textmässiga beskrivningar och med hjälp av NGM där jämförelse-
störande poster exkluderas. Åsikterna om vad bolag borde få redovisa i den av
lag och norm reglerade resultaträkningen är delade. En åsikt är att GAAP-
formaten borde tillåta fler resultatbegrepp och rader. Utformningen borde få
vara öppnare så länge det framgår vad upprättaren gjort och redovisningen är
konsekvent. Den motsatta ståndpunkten kan representeras av följande
resonemang från en företrädare för en IT-konsult:

”… om det finns poster som helt otvetydigt är jämförelsestörande. Då kan
jag säga, ja jag förbättrade mitt resultat med 20 % jämfört med fjolåret för
att jag har t.ex. en stor engångsvinst från försäljning av någon rörelsegren.
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Då bör man poängtera det i rapporten. Men däremot inte som en separat
rad i resultaträkningen, det är min uppfattning.” (2005-09-12)

Upprättarna är måna om att utvärderas utifrån resultatbegrepp som innefattar
händelser som är inom deras kontroll och det är därför de önskar kommunicera
vissa NGM. Samtidigt anser de att dessa NGM även är de som ger bäst
information om bolaget för en extern part. Företagsledningen vill påvisa hur den
underliggande rörelsen går över tiden på ett jämförbart sätt och när det händer
något som de inte själva kan påverka198 i bolagets resultat vill man påpeka det.
Där ser upprättarna ingen konflikt, resultatbegreppen som kommuniceras
åskådliggör företagsledningens prestation och förklarar samtidigt hur den under-
liggande rörelsen presterar vilket är det intressanta för användaren. Resultat-
begreppen ska visa företagets prestation utan omvärderingar. Upprättarna vill
visa verksamheten för mottagarna på ett sätt som är i överensstämmelse med
hur företagsledningen styr och utvärderar den. Det finns ett klart samband
mellan earnings management i form av olika pro forma-mått och
resultatkoncepten rörelse och kontroll.

11.2.4 EARNINGS MANAGEMENT GENOM RESULTATUTJÄMNING

Den andra tekniken för earnings management genom utformning som beskrevs i
kapitel 3 är att reducera variationen i resultatet över tiden (resultatutjämning).
Upprättarna framför i intervjuerna att det är önskvärt att användare (analytiker)
ska kunna finna konsekvent redovisade trender i de finansiella rapporterna.
Trenderna ska inte störas av jämförelsestörande poster. Upprättarna vill
framföra det som anses som den underliggande rörelsen, och den ska vara jäm-
förbart redovisad över tiden. Därför exkluderas ej återkommande poster
(uttrycks i intervjuerna som engångsposter eller jämförelsestörande poster), som
upprättarna inte anser har med den underliggande rörelsen att göra, från
resultatet. Det är vanligare att NGM är justerade för kostnader jämfört med
intäkter. Även i ett fall när en respondent uttrycker att det inte finns ett syfte att
resultatutjämna framkommer det i intervjun att när det inträffat händelser som
negativt påverkar resultatet och anses ge en sämre jämförbarhet justeras bolagets
resultat för de kostnaderna.

198 Om utgångspunkten för upprättandet är kvalitativa egenskaper i normgivningen är
resonemanget självklart svårt. Hur tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet ska kunna
balanseras i ett sammanhang, där det troligen är mycket svårt att definiera konsekvent
vad som är händelser en företagsledning inte har kontroll över, finns det inget direkt svar
på. Det finns en uppenbar kompromiss mellan egenskaperna för upprättaren att
balansera. Om redovisningen av NGM däremot sker av opportuna skäl är det enklare att
förhålla sig till händelser utanför bolagsledningens kontroll som argument för
redovisningen. Då sker valet av vilka händelser som är skäl för justeringar utifrån teorin i
kapitel 6 om att företagsledningen tror sig vinna någon fördel av valet.
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11.2.5 EARNINGS MANAGEMENT GENOM STRATEGISK PÅMINNELSE

Det är uppenbart att det finns rapporteringsstrategier hos bolagen på
Stockholmsbörsen. Företagsledningarna vill redovisa ett rörelseresultat som ska
vara konsekvent definierat över tiden där valutaeffekter, reavinster från bolags-
försäljningar eller verksamhetsgrenar o. dyl., omstruktureringskostnader och
andra specifika engångskostnader exkluderas. Upprättarna vill beskriva verk-
samheten utifrån vad som anses som den underliggande rörelsens prestation,
och därigenom även företagsledningens prestation, och justerar därför för ej
återkommande poster som inte anses tillhöra rörelsen. Företagsledningar vill
förklara varför det sker förändringar mellan redovisningsperioder i olika poster
och segment. Användaren ska kunna se trender för vad som av upprättarna i
intervjuerna ofta kallas organisk eller generisk tillväxt och få förklarat vad som
hänt mellan åren.

Åsikterna går isär vad gäller påverkan på användarens tolkning. Ungefär hälften
av de intervjuade anser inte att de kan eller att de försöker påverka användaren.
Den enskilde osofistikerade aktieägaren (ofta uttryckt av respondenter som
”småsparare” eller liknande) kan dock påverkas. Företagen anser att de inte har
behov av att försöka påverka användaren. De är mer måna om att beskriva sin
verksamhet i text och att förklara sina resultat utan någon specifik önskan om
hur det ska tas emot. ”… vi vill inte alls ha några hemsnickrade mått. Utan orsaken till
att vi har haft de här justerade resultatmåtten är att för att ge en bättre information faktiskt.”
(2005-09-15 A) Ett par bolag påpekar att de utformar sin redovisning med
hänsyn till att de vet hur affärspress tar emot den.

De respondenter som uttrycker att de önskar påverka användaren gör det bl.a.
genom justeringar när analytiker eller andra intressenter inte förstått vad bolaget
önskat kommunicera. Några respondenter är tydliga med att de vill att analytiker
ska få en så bra bild som möjligt av bolaget och minimera feluppfattningar.

“… för man vill visa hur bra företaget gick i övrigt bortsett från den här
kostnaden för avveckling … så klart det är en kommunikationsgrej, vad vill
man visa? Det är klart man då vill visa att vi är duktiga, men just det här
gick åt pipsvängen.” (2005-09-07 B)

Bolagen är medvetna om att det är de som väljer vad som anses som ej åter-
kommande poster: ”… vad du kommunicerar i en enskild rapport har att göra med, vad
har hänt under det här kvartalet och vad vill du lyfta fram, och vad är det för guidance du vill
ge för framtiden.” (2005-09-09)
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Ett bolag har en mer tydlig opportun strategi199 vilket framkommer genom att
det byts från alternativt mått (EBITA) till GAAP (resultat efter skatt) när
utvecklingen i bolaget lett till möjligheten att redovisa ett positivt resultat i
resultaträkningen. Den företagsledningen var medveten om att resultatet såg
bättre ut med ett NGM än med bara GAAP. Vidare önskade man visa
jämförbarhet mellan perioder utan att saker som inträffat tidigare (rättelser av
gamla fel) skulle påverka redovisningen av det aktuella resultatet man presterat:

”… eftersom vi precis då hade fått näsan ovanför vattenytan resultatmässigt
sett, så tyckte vi att det var väldigt orättvist eller fel att den bilden skulle
störas av att vi hade en kostnad som avser 2003 och därför poängterade vi
det här med jämförelsestörande poster under 2004.” (2005-09-12)

Företagsledningen för ett bolag inom Health care equipment and supplies
noterat på O-listan vill gärna betona, genom att använda separata extra rader i
resultaträkningen, vad som anses som jämförelsestörande kostnader.
Respondentens svar på en fråga om varför en post har betraktats som
jämförelsestörande och en annan inte under samma tidsperiod var att:

”… jämförelsestörande poster varje år, det kan man inte ha. Jag är en enkel
tjänsteman här och företagsledningen har kanske en annan bild av vad som
är viktigt att visa upp men här tror jag revisorerna drev tesen hårdare för vad
man kan göra och då supporterade de mig… den här [en viss teknologi]
har forskats fram här nere av oss själva och vi har gått ut med den och det
har anställts mycket forskare för att göra det här och utveckla den under
flera års sikt, det är ju en del av vår löpande verksamhet. [En annan
teknologi], det var ju en licens som vi köpte in som till övervägande delen
var, vi hade lite kostnader för att avveckla ett par tre personer, två i [visst
land] och en i [visst annat land]. Det gjorde att den kunde klassas in där
[som jämförelsestörande] på något sätt.” (2005-09-07 B)

Upprättaren som representerade det O-listenoterade bolaget är den enda som
konkret uttryckt att ett earnings management-motiv föreligger i utformningen av
rapporten, företagsledningen vill ofta: ”visa hur bra företaget gick i övrigt bortsett från
den här kostnaden” och har som strategi:

”… det där vill man gärna anpassa till att det ska se så bra ut som möjligt,
för stunden, utan att man funderar så mycket på det… då handlar det om
att få det att se så bra ut som möjligt. (2005-09-07 B)

Det är NGM i kategorin jämförelsestörande (se analysen av NGM i kategorier i

199 Med strategi för redovisningen av NGM avses genomgående i avhandlingen att en
upprättare har en övergripande målsättning med sin rapportering av NGM.
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kapitel 9 och 10) upprättarna önskar att användarna ska fokusera på; oftast olika
varianter av det alternativa resultatbegreppet rörelseresultat exklusive jämförelse-
störande poster. Målet är att: ”… man vill visa hur bra företaget gick i övrigt bortsett från
den här kostnaden för avveckling… ” (2005-09-07 B) Upprättarna framför att de inte
ändrar på NGM från en period till en annan utan eftersträvar konsekvens och en
jämn utveckling som beskrivits tidigare. En respondent utgör ett undantag,
bolaget ville i ett tidigt skede att användare av deras rapporter skulle fokusera på
EBITA för att sedan, när bolaget började visa positiva resultat, få användaren att
fokusera på resultat efter skatt. Idén är att få användaren att uppmärksamma sådant
som av upprättaren betraktas som jämförelsestörande eller extraordinära
poster.200 Ett alternativ till att formulera NGM (där en resultatpost exkluderats)
är att lägga till rader i resultaträkningen och att förklara i texter och punkter.

Det står klart att en del upprättare vill att användarna fokuserar på ett NGM
som upprättarna själva har möjligheten att justera så att det passar deras
informationsstrategi. Justeringen som bolagen rår över är vad de från en period
till en annan betraktar som jämförelsestörande. Två av respondenterna anger att
de har en definition av vad som anses som jämförelsestörande i sin
årsredovisning. De definitioner som finns är dock, vilket framkommit i
dokumentstudien av årsredovisningar, mycket svåra för en användare att tolka.
Användaren vet inte trots definitionen vad som betraktas som
jämförelsestörande intäkter eller kostnader. Exempelvis nämner en respondent
begreppet omstruktureringskostnad som en typisk jämförelsestörande post men
det går inte att i respondentens bolags årsredovisning läsa ut vilka kostnader som
från en period till annan anses ingå i begreppet, det är upprättaren som
bestämmer vad innebörden i det begreppet är och vilka kostnader som omfattas.

De flesta av bolagen koncentrerar sig på den aktuella perioden och inte på den
tidigare, de poängterar t.ex. kostnader som inträffat i den aktuella perioden när
de ”stör” jämförelsen med den föregående periodens resultat. Exempelvis
framgår det i en intervju att respondentens bolag är fokuserat på den aktuella
perioden och interna diskussioner handlar om att företagsledningen vill ex-
kludera och förklara poster som ger negativa effekter i den aktuella perioden.
Respondenten anger att bolagsledningen är dålig på att ha en plan för hur
redovisningen i nästa rapportperiod ska relatera till justerade händelser.

”… jag vet att det har varit önskemål om: vad kan man göra åt resultaträkningen
här då? Min bild är att, det där är lite devalveringseffekt, det kan vara varmt och
skönt en liten stund, men man lurar sig själv, efter ett år så står man där igen och
ska förklara mot något som är korrigerat, det blir väldigt svårt att reda ut det…”
(2005-09-07 B)

200 Flertalet respondenter gör ingen skillnad på de två begreppen.
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11.3 MÖJLIG FÖRKLARING: AVSAKNAD AV ÖVERGRIPANDE MOTIV

Det framkommer i intervjuerna att det ibland begås rena semantiska fel och det
är därför olika begrepp redovisas när de egentligen avser att uttrycka samma sak:
”… Det blir en tautologi där … Det är helt enkelt fel när det står så.” (2005-09-15 B) En
respondent kan inte förklara varför bolagets finansiella rapporter tämligen ofta
redovisas genom olika resultatbegrepp. Upprättargruppen hos företaget har en
skiftande uppfattning om redovisningen och utformningen diskuteras ofta.

Upprättarna kommunicerar även mått som de upplever efterfrågas av analytiker
och tillåts av revisorer. De påverkas av börsavtal och av flera andra faktorer. Det
verkar vid en första anblick som att flera olika incitament till redovisningen av
NGM samvarierar. I intervjuerna framkommer dock att sådana faktorer är
underordnade de huvudsakliga motiven till att redovisa NGM. Det som också
framkommer är att det finns en grupp upprättare i avhandlingens urval som inte
har vare sig användbarhet eller earnings management som utgångspunkt. Vilken
är den huvudsakliga förklarande faktorn till att denna grupp av upprättare
redovisar NGM?

Det totala intrycket av intervjuerna är att den grupp av upprättare som inte har
något av motiven användbarhet eller earnings management saknar en
genomtänkt övergripande målsättning med redovisningen av NGM. De kan från
tid till annan styras av olika faktorer, och inte heller är det samma för de olika
upprättarna. Det är bolag som har mindre resurser för den finansiella
rapporteringen och som är noterade på O-listan som förekommer i den här
gruppen av upprättare. Avsnittet redogör för intervjurespondenternas svar på
frågor kring vilken påverkan olika tänkbara omständigheter har på deras redo-
visning av NGM.

11.3.1 BRANSCH

I det studerade urvalet av upprättare från den totala populationen börsbolag går
det att se vissa gemensamma bransch- och listkännetecken för bolagens valda
resultatbegrepp.201 De samband som finns förefaller dock framför allt följa de
noteringslistor på vilken upprättarnas bolag återfinns. Redovisningsansvariga
från de bolag som är noterade på A-listan Mest omsatta framför de mest
genomtänkta idéerna för hur de nyttjar jämförelsestörande, och även andra,
poster i sina NGM. De upprättarna definierar också sina NGM och stämmer
även av dem mot GAAP. Några respondenter framför att de redovisar NGM
eftersom de anses som branschpraxis och är accepterade och används av

201 Mot bakgrund av urvalets omfattning, 10 respondenter ur en population på 262 bolag
vilka representerar 7 olika branscher, går det inte att uttala sig generellt om bransch-
variationer för hela populationen. Intervjuerna har dock inte givit något resultat som
förändrar synen på de branschfenomen som konstaterats i genomgången av finansiella
rapporter i kapitel 9 och 10.
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analytiker. Slutsatsen är dock att det är det individuella bolagets företagslednings
kommunikationsbehov som styr nyttjandegraden av NGM.

Företrädare för IT-bolagen använder EBITA-mått men också individuellt
anpassade mått. Upprättare som representerar två bolag inom branschen tunga
maskiner (båda bolagen är verksamma inom fordonsindustri, antingen som
fordonstillverkare eller underleverantör) använder båda ett rörelseresultatsmått
som justeras för engångs- eller jämförelsestörande poster. Det är även så, som
redogjorts för tidigare, att de bolag som är noterade på A-listan Mest omsatta
alla önskar kommunicera ett rörelseresultat som är justerat för jämförelse-
störande poster så att det avspeglar en underliggande rörelses jämförbara
prestation.

Upprättare från bolagen inom Biotech och Health care equipment and supplies,
samtliga noterade på O-listan, tenderar att mer fokusera på sina GAAP-mått och
då framför allt på rörelseresultatet. De justerar inte sina resultatbegrepp i samma
utsträckning som de andra bolagen. Bolagen inom Biotech koncentrerar sig
främst på kassaflödesmåtten; de är ännu inte resultaträkningsmässigt lönsamma
utan befinner sig med produkterna i en forskningsfas. Upprättarna anser därför
att det framförallt är intressant för en användare, och för företagsledningarna, att
veta hur länge kassan räcker.

Det är dock det individuella bolagets affärsmässiga läge och behov av kom-
munikation snarare än bransch som påverkar hur upprättaren ser på nyttjandet
av NGM. Som beskrivits tidigare i kapitlet framför en företrädare för ett
Biotechbolag på O-listan att de inte har behov av att visa några NGM eftersom
de har en väldigt okomplicerad verksamhet och därför saknar anledning att
redovisa den på något annat sätt än med GAAP. En annan representant för
samma bransch anger att generellt är mer information bra, bara den är enkel och
tydlig. Därför är de ”traditionella måtten” bra ur ett perspektiv och ska redovisas
men de räcker inte för att förklara verksamheten ur ett annat perspektiv, t.ex. när
den som i Biotechbranschen är så styrd av kassaflöden. Det behövs därför vissa
NGM som tydligare visar på kassaflödeseffekter. Motivet till ett resultatbegrepp
utan goodwillavskrivningar var sålunda enligt en respondent i branschen att det
ger en:

”… bättre bild av verksamheten, gör det enklare att se hur företaget verkar,
går, hur resultatet ser ut. Eftersom de där kostnaderna inte hade några
kassaflöden…
MS202: – Var det här någonting man var helt överens om internt: så här
ska vi göra?

202 MS är här en förkortning för intervjuarens namn vilket används för att beskriva när
intervjuaren är citerad och ställer en fråga.
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Respondent: – Ja.
MS: – Det var ingen som tyckte att, så där kan man inte göra, det är fel?
Respondent: – Nej, den enda diskussionen som var, var att: är det
acceptabelt att göra det? Alla var överens om att ge en bättre bild.
MS: – Var det någon som också var drastisk och sa att: ska vi inte ha ett
resultat före goodwillavskrivningar och ett resultat efter, och visa upp det på
det sättet?
Respondent: – Jo, det resonerades väl kring det också men… det var väl
att gå lite för långt i så fall. Nej, det är väl inte acceptabelt eller, uppfattas
inte som bra redovisning.
MS: – Du tänker på regler och rekommendationer eller på god redovisnings-
sed som perspektiv?
Respondent: – Ja.
MS: – Var det begränsningen här?
Respondent: – Ja, för vi ska fortfarande ha en schysst och acceptabel
redovisning.
MS: – Om jag ställer frågan så här: om ni hade känt att god redovisnings-
sed tycker att det är ok att presentera resultat före och efter goodwill?
Respondent: – Då hade vi gjort det, absolut” (2005-09-08 B)

11.3.2 ANVÄNDARE

Respondenterna anger nästan uteslutande att informationen som lämnas i
rapporterna ska användas av analytiker och investerare. Rapporteringen är inte i
första hand riktad mot småsparare eller mindre aktieägare, de får ta hjälp för att
förstå. Den generella idén hos upprättarna förefaller vara att tillfredställa
analytikers informationsbehov (vilket av de mindre bolagens upprättare anses
som mycket stort). Informationen i de finansiella rapporterna ska vara relevant
för analytiker som lätt ska kunna använda den och t.ex. se vilka poster upp-
rättaren exkluderat i ett NGM och själv kunna återlägga dem ifall ett annat
resultatbegrepp önskas. Det ska vara enkelt för analytiker att hitta önskvärt
material, avseende t.ex. olika trender, tillväxt och förändringar i poster mellan
åren, använda det och slippa räkna ut resultatbegrepp själva. Många anger att
informationen ska vara framåtriktad och förklara verksamheten eftersom den
primärt ska användas till en värderingsanalys av bolaget. Det uttrycks också som
att användare203 ska kunna bedöma om de ska investera i bolaget eller inte.
Användaren av de finansiella rapporterna ska också kunna utvärdera den
prestation som utförts av bolaget.

Analytiker efterfrågar konkret vissa mått genom analytikerträffar eller enskilda
kontakter med bolagen. Men upprättarna framför också att om man inte lyfter
fram t.ex. en extraordinär post kan det drabba framför allt småsparare:

203 Användare är i flera intervjuer uttryckt som aktiemarknaden vilket vid uppföljande
fråga innebär analytiker eller aktieägare och presumtiva aktieägare.
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”… den ordningen vi sätter bullitsarna på… det gör att om det har varit,
som i det här fallet, en stor extraordinär post ett år och man inte lägger den
som jämförelsestörande, och sen så hade man kommunicerat året efter när
man inte har den posten så kommer det bli: ’[bolagsnamn] backar’… då
kan man säga att det gagnar inte en aktieägare att få se sin aktie gå ner fem
sex spänn och några paniksäljer för att sen vända tillbaka när analytikerna
har sagt att: ’nej det är ingen fara det är ett jättebra resultat’. Men de
aspekterna lever vi med och då blir kommunikationerna viktiga, att
resultatet och omsättningen och alltihopa är bättre än föregående år, det är
det man vill visa.” (2005-09-08 A)

Det finns även ett flertal upprättare som anger att det helt och hållet är bolaget204

som har bestämt vad som är en bra presentation av bolaget med hjälp av NGM.
Andra respondenter anger att vissa NGM har beräknats och redovisats eftersom
de anses allmänt accepterade och efterfrågade av analytiker. Flera bolag får åter-
kopplingar från sina analytiker för sina valda resultatbegrepp men det är endast
undantagsvis som upprättarna ändrar p.g.a. detta. Ett antal respondenter
framhåller att de redovisar vissa NGM eftersom de upplevs som efterfrågade av
analytiker medan andra NGM framförs utifrån bolagets perspektiv; de anses ge
den bästa bilden av bolagets prestation. Något bolag beskriver det som ”Jag
menar jag skulle bedöma det som 60/40. Att det är [respondentens företag] som vill
belysa.” (2005-09-27) En respondent svarar att de vill förmedla en korrekt bild av
hur verksamheten går och inte få oönskade effekter, påverkan på värdet av
bolagets aktie, i kommande perioder för att de som upprättare inte påpekat en
händelses resultateffekt i den aktuella perioden. Det finns även respondenter
som påpekar att vad bolaget anser som ett korrekt sätt att presentera
verksamheten på sammanfaller med vad analytiker önskar.

”Det är en ganska stor krets, olika intressenter. Men de som kanske är
mest drivande och mest ifrågasättande… det är de analytiker och ekonomi-
journalister som följer bolaget. Det är de som ifrågasätter och ställer frågor.
En vanlig läsare, en vanlig aktieägare som inte själv är ekonom eller
redovisningsekonom, de ställer aldrig några frågor av den här typen… vår
målsättning är att med våra rapporter ge en bild av bolaget som gör att om
ingenting speciellt händer… så ska en duktig analytiker kunna gaffla in sig
ganska väl hur bolaget bör gå, och det gör de ju med hjälp av den
informationen vi lämnar. Märker vi då att de har tolkat vår information fel,
så är vi lyhörda för det och, så att säga, försöker ändra vår rapportering så
att de ska förstå det vi vill ha sagt på ett bättre sätt… alltid efterfrågar viss
information, ett visst begrepp. Det är klart att då överväger vi också att vi

204 Här avser uttrycket ”bolaget” den grupp inom bolaget som tillsammans utgör upp-
rättare. Det var ingen intervjuad respondent som helt på egen hand upprättade den
finansiella rapporteringen.
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kanske ska ha med det där nyckeltalet eller vi kanske ska omnämna det
där i texten eller vad det nu är för någonting. Det är uppenbarligen
intresse… från marknaden.” (2005-09-08 A)

En redovisningsansvarig hos ett vitvaruproducerande bolag på A-listan Mest
Omsatta säger att de inte fått någon direkt efterfrågan från analytiker.
Redovisningen av NGM drivs mest av bolaget internt men upprättaren tror att
det även är rätt information för analytiker. Bolaget får kommentarer från
analytiker men inte direkt angående resultatbegreppen. Det handlar snarare om
att det kan bli krångligt att följa bolaget när det är stora omstruktureringar som
analytikerna måste förstå. ”… det är ju så här, i och med att det är en kvalificerad
målgrupp vi vänder oss till så… Du vet det behövs inte mycket trixande heller för att det
skapar irritation där ute. Det försöker vi att undvika.” (2005-09-15 B)

En IT-konsult noterad på O-listan anger att behovet av NGM i de finansiella
rapporterna framkommer genom diskussioner med och de frågor som analytiker
ställer.

”Vi har fått den uppfattningen att de som analyserar bolaget är intresserade
att se ett resultat före engångskostnader… det framkom när man pratar med
analytiker. När vi har släppt en rapport så händer det för det mesta att
analytiker ringer till mig för att fråga varför det är stora förändringar. Så
därför har vi lyft ut det. Sen kan man ju presentera det på olika sätt.”
(2005-09-15 A)

Tre respondenter svarar att redovisningen av NGM enbart är driven av
analytiker. I ett av dessa fall påpekar upprättaren att regler begränsar
redovisningen av det som ibland efterfrågas. En annan respondent framför att
det mått som efterfrågas av analytiker också används internt för styrning och
uppföljning.

Ett Biotechbolag använder inte NGM eftersom de tror att analytiker gör sina
egna modeller och att NGM inte är till någon nytta för de mindre sofistikerade
användarna.

”… aktieägarna har väldigt svårt att ta till sig fikonspråket… ekonomiska
biten, jaha, säger de, det ser säkert bra ut, men vilken stor förlust ni
gjorde… aktieägarna, mormor Åsa i Motala, de läser, tycker att det ser väl
bra ut, mycket svåra ord och vilken jätteförlust det här är…” (2005-09-07
A)

Följande citat uttrycker det samlade resultatet av intervjuerna med avseende på
vem som enligt upprättarna ska ha vilken information och i vilken utsträckning
som den är relevant:
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” … våra intressenter… tar man en gammal anställd som äger några aktier
och som får årsredovisningen varje år. De fattar inte mycket av års-
redovisningens siffror. Men analytiker, ju mer information de får,
strukturerat och likformigt, desto bättre.” (2005-09-08 A)

Den ovan citerade respondenten har också åsikten att den professionella in-
vesteraren är betydligt bättre på att analysera information utan att låta sig på-
verkas av hur den utformas jämfört med en osofistikerad användare (jämför
avsnitt 8.1.1 och 8.2.2). Mot bakgrund av vem ett rörelseresultatbegrepp
exklusive jämförelsestörande poster är tänkt för uttalades: ”Jag tror man har byggt
det måttet egentligen mycket för en mera oinvigd läsare.” (2005-09-08 A)

Någon respondent framför i sammanhanget att man inte tror att alla upp-
lysningar som lämnas i noter är till nytta för mottagarna ”det känns som en skriv-
bordsprodukt ibland. Lite grand som att det är framtaget för att det är nå’t organ som har
föreskrivit att det ska framtas.” (2005-09-12)

11.3.3 AFFÄRSPRESS

Det är bara ett fåtal bolag vars resultatredovisning påverkas av hur affärspress
skriver om resultatet. De flesta respondenterna nämner det inte under intervjun
som en faktor som påverkar rapporteringen. De bolag som blir påverkade tar
framför allt hänsyn till detta när punkter i delårsrapporteringen utformas, efter-
som punkter ofta tas direkt in i ett nyhetsreferat. Rapportering med NGM anses
ge en mer korrekt bild av den egentliga utvecklingen och om upprättaren inte
redovisat NGM kan det få konsekvenser för hur resultatet uppfattas i en kom-
mande period. Nyhetsbyråer använder nämligen ofta ”copy and paste” (2005-09-08
A) från en rapports punkter. Om bolaget inte har en förklaring tidigt i rapporten
tolkar byrån periodens resultat jämfört med föregående period utan att beakta
någon förklaring och sätter en rubrik i sitt reportage eller referat utifrån sin egen
analys. En upprättare exemplifierar genom att påpeka att det som företags-
ledningen vill kommunicera ut måste framgå väldigt tidigt och enkelt i
rapporteringen annars missförstås det: ”… journalister som de är, du vet… Jag måste
få fram budskapet i första sekunden för annars så tappar de bort det” (2005-09-09)

Ett bolag är medvetet om konsekvenser, men ändrar inte på sina begrepp för
det. Däremot tar man bort inaktuella skrivningar i begrepp eftersom journalister
annars kan missförstå. Står det t.ex. resultat exklusive goodwillavskrivningar tror
läsaren kanske att goodwillavskrivningskostnader är exkluderade trots att det inte
längre finns någon goodwill att skriva av på. Begrepp behöver sålunda upp-
dateras för att inte missförstås.

11.3.4 ÖVRIGA FAKTORER OCH ORSAKER

I den refererade litteraturen (tidigare forskning, utredningar och rapporter i
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kapitel 6) beskrivs ett antal olika faktorer som påverkar företags redovisningsval.
En tidigare identifierad orsak, som angetts av intervjuade experter i en uppsats
från 2004 (Fridblad och Glücksman), till att bolag redovisar NGM är posten
inkomstskatt. Ingen intervjuad upprättare nämner dock skatt som en påverkande
faktor.

En annan tidigare framförd faktor som påverkar redovisningen av NGM är för-
hållandet till regler. Analysen av intervjuerna bekräftar att redovisningsregler
(lagstiftning och normering) är viktiga men även att avtalet med Stockholms-
börsen påverkar principval. Det är dock framför allt befintliga regler som
beaktas och diskuteras. Kommande regler framförs inte i lika stor utsträckning
som en viktig faktor. Det är anmärkningsvärt med tanke på att de intervjuade
upprättarnas bolag vid intervjutillfället var på väg att byta till IFRS från tidigare
svenska redovisningsnormer. Ett antal av de NGM som identifierats i
dokumentstudierna kan vid en övergång till IFRS ha varit föremål för diskussion
av upprättarna. Bland de intervjuade fanns ett flertal vars företag i sina
koncernredovisningar redovisade goodwilltillgångar och i sina finansiella
rapporter redovisade NGM med justeringar av goodwillavskrivningar. I ett
sådant fall är det möjligt att det inte blir lika intressant att redovisa EBITDA eller
EBITA när det inte längre förekommer linjär avskrivning på goodwill (enligt
standarden IAS 38). De substansvärdemått som används av investmentbolag
borde på samma sätt bli mindre aktuella att redovisa eftersom IFRS tillåter
betydligt fler tillgångar att bli värderade till verkliga värden.

Lagstiftning och normer är viktiga och bildar bolagens utgångspunkter, men det
gäller framför allt för de delar av en finansiell rapport som regleras av GAAP.
För utformning av andra delar i en års- eller delårsrapport anser upprättarna att
det är korrekt att nyttja de NGM som önskas. Upprättarna tillser att GAAP är
uppfyllt men använder därutöver NGM för att kommunicera vad de själva anser
är t.ex. ett verkligt jämförbart resultat över tiden.

En upprättare från ett IT-bolag säger att regler styr utformningen i de formella
regelstyrda delarna. Texter, punkter, och även delårsrapporters uppställningar
anses inte styrda av GAAP. Här är det snarare så att avvikelser som inte får
rapporteras enligt GAAP ska framkomma. Det står en fritt: ”… historieskrivningen
av vad som har hänt under året den får man ta i förvaltningsberättelsen eller i texten till
delårsrapporten. Om vi vill förtydliga det med en tabell så står det ju fritt för oss att lägga till
en tabell.” (2005-09-15 A)

I tidigare forskning har det framkommit att rutiner, traditioner och tidigare
erfarenheter är av betydelse för företags utformningsval. Analysen av inter-
vjuerna visar att upprättandet till stor del styrs av gruppbeslut där VD har stort
inflytande. Flera bolag är känsliga för kritik och justerar sin redovisning utifrån
det. En majoritet av bolagen har fastställt vissa NGM och GAAP-mått, som
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därefter används p.g.a. rutin och tradition, och det är sällan man ändrar. En
faktor som kan göra att det sker ändring i redovisade NGM är byte av VD.

Andra i litteraturen identifierade faktorer som påverkar bolags upplysningar är
externa parters omgivning och andra institutioner utöver lagstiftning och regler,
som t.ex. bolagens marknad, konsulter, revisorer, nätverk mellan bolagen och
branschnormer. Alla intervjuade respondenter är tydligt påverkade av
institutioner i sin omgivning. En klar majoritet av de intervjuade framhåller
också branschkutym och benchmarking. Upprättarna läser konkurrenternas
finansiella rapporter: ”vi stjäl friskt” (2005-09-15 A). Revisorer framhålls som
viktiga när det gäller upplysningar och utformning av de finansiella rapporterna.
Något bolag använder i sin rapportering nästan uteslutande GAAP-begrepp och
respondenten hänvisar då till normgivning och revisorer som motiv till
redovisningen. Följande citat är ett exempel på att flera av de ovan diskuterade
faktorerna påverkar upprättares principval:

”… man upplever att det faktiskt finns ett regelverk, och jag menar att det
lever vi upp till, det är inte mer med det. Där följer man lag och regler… om
det är en lag eller om det är typ IFRS eller om det är börsen, enligt
registreringskontraktet… eller någonting annat… det är bara att lyda.
Valet kommer till de här rensade måtten, eller vad vi ska kalla dem för…
det handlar om att på något sätt hitta något som är begripligt d.v.s. vad vi
kan ägna krutet på att kommunicera, det är vad vi faktiskt har gjort i
verksamheten och lägga undan sådana här udda saker som att vi har sålt av
saker och ting… Att det sedan blev EBITDA det handlar mer om att det
är det [NGM] branschen använde och de [bolag] som gick på börsen före
oss. Att vi överhuvudtaget började tala om den har mycket att göra med
börsen, att det helt plötsligt dök upp krav från så många andra intressenter,
inte längre en aktieägare utan så många intressenter att förklara det här
för…” (2005-09-09)

11.4 SAMMANFATTNING

Intervjustudien undersöker möjliga förklaringar till upprättarnas redovisning av
NGM och ger till viss del stöd för de två i referensramen diskuterade huvud-
sakliga motiven: upprättare vill redovisa användbar information eller tillämpar
earnings management genom utformning. Men, ett ytterligare resultat av inter-
vjuerna är att det finns upprättare som inte har vare sig användbarhet eller
earnings management som utgångspunkt. Andra faktorer som diskuterats i
referensramen påverkar i olika utsträckning vid olika tillfällen. Det är inte heller
alltid det finns en tydlig påverkande faktor bakom redovisningen av NGM.

De upprättare som inte har något av motiven användbarhet eller earnings
management saknar övergripande motiv för sin redovisning av NGM. De kan
från tid till annan styras av olika faktorer utan något mönster av samvariation
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mellan faktorerna eller upprättarna. Det är bolag som har mindre resurser för
den finansiella rapporteringen och som är noterade på O-listan som förekommer
i den här gruppen av upprättare.

Ingen av de tre möjliga förklaringarna dominerar i resultatet från intervjuerna av
det gjorda urvalet av upprättare. Förklaringarna från upprättarna jämförs i
avhandlingens sista kapitel med resultaten från undersökningen av de finansiella
rapporterna.
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12 ANALYS, SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL
VIDARE FORSKNING

I det här avslutande kapitlet diskuteras och analyseras avhandlingens empiriska
resultat (kapitel 9-11) i förhållande till tidigare kunskap i referensramen (kapitel
3-8). Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om och förståelsen av börs-
bolags redovisning av alternativa resultatbegrepp, s.k. NGM. En diskussion
kommer därför att föras om vad den möjliga innebörden och konsekvensen är
av resultaten i kapitel 9-11. De slutsatser som framkommer jämförs med tidigare
litteratur som finns inom problemområdet.

En sammanfattande bild av avhandlingens resultat och slutsatser finns i figur
12.1. Den forskningsdesign som presenterades i kapitel 1 (figur 1.3) har här
kompletterats med resultat och slutsatser från de undersökta årsredovisningarna,
delårsrapporterna och de genomförda intervjuerna.

Inledningsvis beskrivs i kapitlet det rådande forskningsläget om NGM och den
metodik som dominerat. Innebörden av den omfattning av olika NGM som på-
träffats och hur de redovisas av upprättare i årsredovisningar och delårs-
rapporter, kapitel 9-10, analyseras därefter. Analysen av upprättares redovisning
och utformning av NGM integreras i efterföljande avsnitt med resultaten från
intervjuerna i kapitel 11. Förutom att avhandlingen kan slå fast den faktiska före-
komsten av olika utformning av NGM i finansiell rapportering framkommer
också att upprättarna kan ha två olika övergripande motiv för redovisningen av
NGM. Upprättare kan dock även sakna ett övergripande motiv för
redovisningen av NGM. En diskussion om avhandlingens bidrag i förhållande
till tidigare forskning avslutar kapitlet.

I samband med att resultaten i avhandlingen jämförs med tidigare forskning
framkommer också outforskade områden inom problemområdet. Därför fram-
förs i kapitlets sista avsnitt förslag på vidare forskning.
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Figur 12.1 Sammanfattande bild av avhandlingens forskningsdesign och
resultat
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12.1 TIDIGARE FORSKNING

Det första avsnittet i kapitlet beskriver i korthet vad som är känt från tidigare
forskning om NGM och om earnings management av redovisat nettoresultat.
En viktig skillnad finns mellan forskning om earnings management och
forskning om NGM. Ibland är dock skillnaden otydlig.

I litteraturen benämns forskning som undersöker om företagsledningar medvetet
justerar redovisat nettoresultat som earnings management. Ofta har det handlat
om att använda kvantitativa metoder för att studera om, av företagsledningen
medvetet, justerade periodiseringsposter i balansräkningen kan sättas i samband
med någon eller några faktorer, t.ex. låga GAAP-resultat, svag styrning av
bolaget etc. Men justeringarna kan även ha motivet att ge bättre information om
ett företags resultat, så att en värdering inkluderar information som är dyr att
förmedla på annat sätt. Det riskerar att tappas bort när denna forskning
benämns earnings management. Det begreppet avser nämligen ofta i
redovisningslitteratur att företagsledningen avsiktligt manipulerar ett netto-
resultat för att företagsledningen ska göra en personlig vinning av principvalet.
Schipper uttrycker det t.ex. som: ”By ‘earnings management’ I really mean ‘disclosure
management’ in the sense of a purposeful intervention in the external financial reporting process,
with the intent of obtaining some private gain (as opposed to, say, merely facilitating the neutral
operation of the process).” (Schipper, 1989, s. 92). Men företagsledningar som
avsiktligt justerar ett redovisat nettoresultat för att förbättra informationen till
användarna kan ha ett annat motiv än personlig vinning.

Det är också av vikt att göra skillnad mellan redovisningen av ett nettoresultat
och utformningen av redovisade NGM i en finansiell rapport. Som beskrevs i
introduktionskapitlet kan en företagsledning välja principer dels för att avgöra
när en transaktion ska redovisas och till vilket värde, dels för hur denna
transaktion ska kommuniceras i ett resultatmått ingående i en finansiell rapport
för perioden. Dessa benämndes i kapitel 1 nivå ett och två. Det fenomen som i
litteraturen benämns earnings management handlar nästan uteslutande om nivå
ett, avsiktligt valda principer av företagsledningen för att påverka ett redovisat
nettoresultat. Avhandlingens fokus är på den andra nivån, utformningen av
resultatmått, NGM, i den finansiella rapporten. Att benämna forskning om
NGM som earnings management är därför av två skäl felaktigt. För det första
behöver inte upprättares motiv till att utforma redovisningen på ett visst sätt
vara personlig vinning. För det andra är det inte samma principval som studeras.

I den här avhandlingen görs därför följande distinktioner: utformning av NGM
kan bero på earnings management men kan också bero på ett informations-
perspektiv där användbarhet är motivet. Dessutom visar avhandlingens analys att
det finns ytterligare förklaringar till redovisningen av NGM. Studier om
redovisning av NGM innebär därför inte nödvändigtvis att det är earnings
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management som studeras. I avhandlingen studeras motiven till att redovisa
NGM och hur en redovisning utformas som innehåller NGM, och inte
företagsledningars avsiktliga principval vilka påverkar storleken av redovisat
nettoresultat. För att åskådliggöra denna skillnad inleds genomgången nedan
med en kort översikt av kunskapsläget inom forskningen om earnings
management. Därefter kommenteras kunskapsläget om redovisningen av NGM.

12.1.1 TIDIGARE FORSKNINGS OM EARNINGS MANAGEMENT AV REDOVISAT

NETTORESULTAT

Tidigare forskning med kvantitativa metoder, företrädesvis regressionsanalys, har
visat att earnings management av redovisat nettoresultat förekommer. Det är
dock inte klarlagt varför det sker (Aljifri, 2007, Schipper, 1989). Två förklaringar
till att företagsledare gör principval för att påverka resultatet dominerar: företags-
ledningen försöker påverka redovisat resultat genom olika principval för att nå
någon vinning av det, antingen p.g.a. opportunism eller p.g.a. effekten av
ingångna kontrakt (se sammanställningar av forskningslitteraturen av t.ex. Healy
och Wahlen, 1999, Nilsson, 2003). Det finns också studier, dock färre, vars
slutsats är att företagsledningar väljer principer som leder till att nettoresultatet
ger en ”riktigare” bild av verksamheten. Ökad information till användaren är
anledningen till de valda principerna (Aljifri, 2007, Bernard och Skinner, 1996,
Subramanyam, 1996).

De flesta studier om earnings management visar att företagsledningar tillämpar
earnings management av opportunistiska skäl. Men det är inte alltid ett tydligt
samband mellan de studerade sambanden och en sådan slutsats. Ett exempel är
de kvantitativa studier som undersöker hypotesen om ett samband mellan en
situation med svag styrning av företaget och förekomst av earnings management.
En vanlig slutsats är att påvisade samband mellan låg kvalitet på bolags-
styrningen och förekomst av godtyckliga principiella justeringar av resultatet
innebär opportunism hos företagsledningen. Bowen et al. (2008) visar dock att
justerat redovisat resultat även i sådana sammanhang faktiskt verkar ge
användbar information till användaren. Det verkar inte vara möjligheten till
opportunism p.g.a. svag styrning som är upprättarnas motiv till redovisningen.
Deras tolkning är att användare kan få nytta av företagsledningens justerade
resultat eftersom justeringarna kan signalera att företagsledningen, trots den
svaga bolagsstyrningen, är kompetent eller önskar kommunicera information om
företagets framtida prestationer. Det är dock så med denna studie, i likhet med
andra kvantitativa studier som undersöker earnings management, att analysen
egentligen inte ger något direkt stöd för att påvisa vilket motiv en
företagsledning har för earnings management.

12.1.2 TIDIGARE FORSKNING OM NGM

Tidigare forskning om NGM förekommer i betydligt mindre omfattning än
forskning om earnings management. Även i forskning om NGM är kvantitativa
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metoder med tillämpning av regressionsanalys dominerande. Inom forskning om
redovisning av NGM har utgångspunkten i många studier varit att företags-
ledningar tillämpar earnings management, med innebörden att redovisningen är
ett uttryck för opportunism. Anledningen till denna utgångspunkt har i stor
utsträckning varit anekdotisk och ett antagande i artiklar i finanspress att det
förhåller sig på detta vis (Abarbanell och Lehavy, 2007).205 I forskningen om
redovisning av NGM har det på senare tid börjat framkomma forskningsresultat
som visar att företagsledningars motiv kan vara att ge läsarna av finansiella
rapporter mer användbar information (Abarbanell och Lehavy, 2007).

Hittills genomförda studier av NGM har egentligen undersökt hur väl redo-
visningen av NGM förklarar ett värde på företags aktier i jämförelse med GAAP
och inte vad upprättarnas motiv är för redovisningen. Marknaden, uttryckt i
form av prissättning på företags aktier, ska enligt dessa studier reagera starkare
på överraskande resultat206 när det aktuella resultatet är uttryckt i NGM jämfört
med GAAP-resultatmått. Det som då i stor utsträckning har undersökts är om
användare förefaller nyttja NGM, när de måtten visar ett högre resultat än
GAAP, och övervärderar företag207 eller om det är så att NGM innehåller mer
relevant information för värdering av företag än GAAP vilket gör att användare
använder dessa mått som underlag för sin värdering (se t.ex. Bhattacharya et al.,
2003, Lougee och Marquardt, 2004) Det föreligger en debatt kring resultaten
(Abarbanell och Lehavy, 2007, Bowen et al., 2008).

I stort sett saknas kvalitativ forskning som undersöker upprättarnas motiv. Det
finns några få kvalitativa studier som undersökt företagsledningars incitament till
frivilliga upplysningar i finansiella rapporter (se Graham et al., 2005, och Gibbins
et al., 1990). Det är intressant att studien av Graham et al. inte stödjer
hypoteserna inom positiv redovisningsteori som många tidigare kvantitativa
studier gjort. Graham et al. visar genom enkäter och intervjuer med
företagsledare att värdet på företagets aktie och företagsledares personliga rykte
är viktigare faktorer än utfallet av kontrakt enligt positiv redovisningsteori. Det
har med andra ord visat sig att kvalitativ forskning når delvis andra resultat än de
kvantitativa hypotesprövande studierna. Kritik har också riktats mot den
forskning som har bedrivits om NGM (Abarbanell och Lehavy, 2007). Kritiken
diskuteras vidare i avsnitt 12.4.2.

Förutom att det saknas forskning om motiven till redovisning om NGM saknas
också i stor utsträckning forskning som specifikt betraktar utformning av NGM:

205 För artiklar från svensk press som visar på fenomenet, 10 år tidigare än de exempel
som Abarbanell och Lehavy refererar till, kan hänvisas till Gandemo (1990).
206 Överraskande resultat innebär att ett resultat för ett företag avviker från
prognostiserat resultat. Resultatet kan vara uttryckt antingen som ett mått definierat av
GAAP eller som ett NGM.
207 Genom s.k. ”functional fixation”. Begreppet förklaras i kapitel 8.
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när måtten redovisas, vilka intäkter och kostnader de består av, och i vilka
sammanhang de redovisas. Det är av vikt att beakta utformning eftersom det
påverkar användare (se t.ex. Andersson och Hellman, 2007, Bazerman, 1994,
Bowen et al., 2005, Elliot, 2006, Frederickson och Miller, 2004, Godfrey et al.,
2003, Henry, 2008, Krische, 2005). Även antalet förekomster av företag som
redovisar NGM är av vikt; om NGM inte förekommer i någon större
utsträckning är ämnet mindre intressant att studera eftersom förekomster av
NGM i ett sådant fall borde ge liten effekt på en total kapitalmarknad. Enskilda
förekomster kan dock fortfarande vara intressanta med avseende på den
påverkan utformningen kan ha på användare i det individuella fallet.

12.2 AVHANDLINGENS SLUTSATSER OM HUR NGM REDOVISAS AV

UPPRÄTTARE

Eftersom tidigare studier (Andersson och Hellman, 2007, Bowen et al., 2005,
Frederickson och Miller, 2004, Godfrey et al., 2003, Henry, 2008, Krische, 2005)
visar att utformning av redovisningsinformation kan påverka användaren är be-
skrivningar av hur NGM utformas och förekommer i börsbolagens finansiella
rapporter intressanta. Som beskrevs i inledningskapitlet är en del av syftet med
avhandlingen att skapa förståelse av hur börsbolag redovisar NGM. Sådan
forskning saknas i stor utsträckning. I de kommande två avsnitten analyseras
omfattningen och redovisningen av NGM. Analysen av redovisningen innefattar
dels utformningen av NGM, dels var i en finansiell rapport och i vilken om-
fattning måtten redovisas. Hänvisningar görs i varje avsnitt till detalj-
beskrivningarna av NGM i kapitel 9 och 10. Förekomsterna relateras också, i
förekommande fall, till tidigare forskning om NGM.

12.2.1 OMFATTNINGEN AV REDOVISADE NGM

Omfattning av NGM i hela det studerade urvalet

NGM förekommer i stort antal, används av de flesta upprättare och är i stor
utsträckning unika för varje företag. De bolag som är större till sin storlek och
vars aktier handlas mer frekvent, d.v.s. tillhör A-listan, redovisar i högre grad
NGM i sina finansiella rapporter. Bolag som är noterade på listan för mindre
börsbolag förklarar dock sin verksamhet med hjälp av många NGM i vissa
speciella fall.

Att större koncerner i högre grad än mindre redovisar NGM beror delvis på att
det oftare i en större koncern, p.g.a. fler verksamhetsområden och fler
transaktioner, inträffar händelser vars effekt på resultatet företagsledningen
önskar förklara. Storleken kan därför vara en faktor bakom mängden av NGM
och dess frekvens i redovisningen. Mindre bolag har färre verksamhetsgrenar
och färre stora affärshändelser som kräver förklaringar av företagsledningen
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genom redovisning av NGM. Koncerners storlek och verksamhet är dock bara
en förklaring till förekomsten av NGM. Som framgår av avhandlingens analys
under kommande avsnitt 12.3 påverkas även redovisningen av företags-
ledningens motiv.

Användare behöver vara medvetna om att NGM i de flesta fall är unika för olika
bolag och innehåller summeringar av olika intäkts- och kostnadsposter. Det kan
också vara fallet även om mått har samma namn. Jämför med exemplifieringen i
kapitel 9 och 10 av olika innehåll i vanligt förekommande NGM som EBIT,
EBITA och EBITDA. Innehållet i, och definitionen av, NGM i det enskilda
företaget förändras även över tiden. Beroende på hur svårt det är att förstå
innebörden av måtten kan de ha olika effekt på användares bedömning av
företags värde. Frederickson och Miller (2004) visar i en artikel att osofistikerade
användare lättare påverkas av rapporters utformning. Det visar även resultaten
av hur NGM betonas i Elliot (2006). Andersson och Hellman (2007) och
Krische (2005) visar däremot att utformningen påverkade oavsett kategori av
användare. Eftersom NGM förekommer i stor utsträckning innebär det att totala
effekter på den svenska marknaden kan vara väsentliga.

Omfattningen av redovisade NGM framgår av avsnittet 9.1.1 för års-
redovisningar och 10.1.1 - 10.1.2 och 10.1.4 för delårsrapporter. Detaljer om hur
måtten EBIT, EBITA och EBITDA utformas i bolags finansiella rapporter
återfinns tillsammans med exempel i avsnitt 9.2.6. och 10.1.3.

NGM i Branscher

I en undersökning av årsredovisningar från bolag i åtta länder inom EU
(PricewaterhouseCoopers, 2007), var det media- och underhållningsbolag till-
sammans med informations- och kommunikationsbolag som använde NGM
mest. Finansbolag gjorde det i minst utsträckning. En kartläggning av före-
komsten av NGM i pressreleaser i USA (Bhattacharya et al., 2003) påvisade att
det var vanligast förekommande i tjänste- och högteknologibranscher.

Min analys av delårsrapporter har visat att Mediebolag och IT-konsulter är mest
benägna att använda NGM. Om bolag som har ett stort antal unika NGM
exkluderas från analysen208 och jämförelsen dessutom begränsas till de NGM-
användande bolagen framträder Papper- och skogsbolagen som främsta nyttjare.
Att avgöra vilken bransch som har näst störst benägenhet att använda NGM är
svårt när hänsyn tas till bolag med många egna unika NGM. Branscherna IT,
Media, Tunga maskiner och Fastigheter är frekventa användare av NGM. Gruv

208 Som beskrevs i kapitel 10 är avsikten med borttagandet av dessa bolag att redovisa ett
genomsnittsvärde av hur många NGM som förekommer i bolagens redovisning när inte
unika och ovanliga affärshändelser inträffat.
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och metall och Elektronisk utrustning och instrument är de branscher som
sammantaget i genomsnitt för alla bolag i urvalet och för de NGM-användande
har minst antal nyttjade NGM. Dessutom måste det beaktas att genomgången
inte visar någon större samvariation av redovisningen av NGM hos bolagen i
någon bransch 2004 på Stockholmsbörsen. Det är snarare fråga om bolagets
affärsmässiga läge, t.ex. att det befinner sig i en tidig utvecklingsfas, än dess
bransch som påverkar redovisningen av NGM. Det gör att det är svårt att påstå
att en viss bransch nyttjar NGM på ett visst sätt och även förklara varför.
Däremot går det att summera antalet förekomster av NGM i de undersökta
rapporterna och därmed visa vilka branscher som är frekventa användare av
NGM. En jämförelse av en sådan sammanställning med den europeiska
kartläggningen och förekomsterna i USA uppvisar skillnader. Frekvensen av
NGM i olika branscher skiljer sig åt mellan studierna. Det betyder att branscher
på olika marknader har olika sätt att redovisa resultat.209

Det är bara två branscher, enligt avhandlingens sammanställning av NGM, som
visar tydliga gemensamma drag i redovisningen av NGM. Det gäller investment-
och fastighetsbolag som uttrycker sin verksamhet genom alternativa upp-
ställningsformer i resultaträkningarna i årsredovisningarna. Övriga bolag ut-
trycker sin verksamhet främst utifrån sina speciella förutsättningar. Det har dock
visat sig i en studie av Baik et al. (2008) att när det finns branschvägledning för
NGM och när en avstämning av NGM görs mot närmaste GAAP-resultatmått
ökar informationsvärdet. När det förekommer branschinitiativ med syftet att
minska manipulation i redovisningen visar deras studie att förekomsten av
rapporter med resultat som når eller överskrider analytikers förväntningar
minskar. Branschvägledning för redovisning av NGM minskar enligt Baik et al.
företagsledares opportunism. Resultatet visar också att användare upplever lägre
grad av manipulerad redovisning och högre tillförlitlighet till redovisningen.
Kapitalmarknaden skulle därför kunna förbättras av om branscher tog egna
initiativ till att ge vägledning för upprättarnas redovisning av NGM, något som
inte finns idag i Sverige.

Detaljer från sammanställningen av NGM i branscher redovisade i års-
redovisningar och delårsrapporter finns i avsnitt 9.1.4 (inklusive exempel) och
10.1.5.

12.2.2 REDOVISNINGEN AV NGM

Många NGM redovisas utan att det upprättande bolaget definierar
resultatbegreppets innehåll och det är vanligt att en läsare av en rapport inte kan
se hur ett NGM beräknats. Ett bolags redovisning av NGM förändras även över

209 Det kan dock finnas en metodologisk problematik i sammanhanget beroende på att
branschdefinitionerna i PricewaterhouseCoopers (2007) och Bhattacharya et al. (2003)
och de definitioner som avhandlingen använder sig av kan skilja sig åt.
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året i stor utsträckning. Från en delårsrapport till en annan händer det ofta att
NGM kommer till, upphör att bli redovisade och även att definitionen
förändras. Problemet med definitioner är inte bara att bolag utvecklar NGM
utan att definiera dem utan också att både GAAP-definierade mått och andra
vedertagna NGM uttrycks på många olika sätt. Årets resultat för en koncern kan
uttryckas som nettoresultat, årets resultat, årets nettoresultat, resultat, koncernens
helårsresultat efter skatt, resultat efter skatt, etc. Det leder till oklarhet för användaren
som kan tolka informationen felaktigt.

I kapitel 3 drogs slutsatsen att det är svårt att påstå att det finns ett resultat-
begrepp som är det enda rätta. Enligt Linsmeier et al. (1997) behövs
komponenter inom ett totalresultatmått för att prognostisera framtida total-
resultat.210 Framtida totalresultat ger enligt redovisningslitteratur det teoretiskt
korrekta värdet av ett bolag. De allra flesta bolagen på Stockholmsbörsen
redovisar NGM som består av olika sammanställningar av komponenter inom
ett totalresultat.

Om ett resultatbegrepp ska användas för att beräkna värdet på ett bolag, ett av
flera möjliga användningsområden för ett redovisat resultat (se Hendriksen och
Van Breda, 2001, i avsnitt 3.5.1), behöver användaren enligt Cornell och
Landsman (2003) få olika resultatbegrepp vid olika tidpunkter för olika bolag så
att en korrekt värdering kan göras. Det borde därför stå bolagen fritt att sätta
ihop finansiella data som de bäst tror tillfredställer användarens informations-
behov. Men sammansättningen ska då utgå från tydlighet och olika nivåer i
resultaträkningen, så att användaren själv kan plocka ihop ett mått utifrån de
olika beståndsdelarna.

Cornell och Landsman menar också att eftersom NGM inte har någon precis
definition och förändras över tiden ska upprättaren förklara vad som skiljer
redovisade NGM från GAAP. Det ska framgå vad som lagts till eller dragits
ifrån de av normgivningen definierade resultatmåtten. Om definition av NGM
ändras över tiden ska upprättaren beskriva förändringen och påpeka för
användaren att måttet förändrats. Dessutom ska det beskrivas hur förändringen i
NGM påverkar periodens och tidigare periods rapportering av resultat.

Det står klart från genomgången av årsredovisningar och delårsrapporter att
börsbolagen inte följer hela uppmaningen från Cornell och Landsman. Bolagen
redovisar NGM som förändras över tiden men inte med den önskvärda
tydligheten. Som diskuteras vidare under 12.3.1, om det möjliga motivet
”användbarhet” som grund för upprättarnas redovisning av NGM, finns det
kanske också en kompromiss mellan olika kvalitativa egenskaper i ett NGM. Ska

210 Motsvarande engelska begrepp är t.ex. ”comprehensive income” eller ”clean-surplus”,
Se kapitel 3.
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måttet vara relevant kan det bli svårt att kombinera med jämförbarhet och
tillförlitlighet.

Detaljer om:

 i vilken utsträckning bolagen definierar NGM finns i avsnitt 9.2.1
(årsredovisningar) och 10.4.5 (delårsrapporter),

 hur jämförbara NGM är finns i avsnitt 9.2.5 - 9.2.6 (årsredovisningar)
och 10.4.1 - 10.4.2 (delårsrapporter),

 avstämningar av NGM med GAAP finns i avsnitt 9.2.2 (års-
redovisningar) och 10.4.6 (delårsrapporter)

 exempel på avsaknad av definitioner, avstämningar och motiv finns i
avsnitt 9.2.4.

Nio kategorier av NGM

En systematisering av NGM i årsredovisningar och delårsrapporter har resulterat
i nio kategorier. Kategoriseringen är gjord utifrån de olika användningsområden
måtten har och de motiv som är uppenbara vid redovisningen av ett NGM.
Kategorierna har tagits fram genom en sammanställning av de vanligast
förekommande justeringarna som görs i NGM jämfört med GAAP. Sam-
manställningen utgår från vilket slags justering eller korrigering som bolagen gör
i det alternativa resultatbegreppet.211

Måtten i kategorierna kan jämföras med iakttagelser i en rapport från
PricewaterhouseCoopers (2007) om redovisning av NGM i EU. Det som
specifikt kan jämföras är om bolag på Stockholmsbörsen är lika benägna att
redovisa EBITDA-liknande mått och mått som exkluderar ej återkommande
poster212 i resultaträkningen. P.g.a. institutionella faktorer som varierar mellan
länderna borde det finnas skillnader i hur redovisningen upprättas (Fagerström,
2002, ss. 29-32).

Avhandlingen visar att bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar NGM på

211 Med utgångspunkt från den kategori som innehåller flest antal förekommande NGM
är de nio kategorierna:
1. Resultat justerade för jämförelsestörande poster
2. Resultat som ska möjliggöra jämförelse av en enhet över tiden
3. GAAP-mått med ett tillägg
4. Resultat exklusive goodwill
5. Mått som kombinerar två eller flera av kategorierna
6. Resultat exklusive avskrivningar
7. Förändring i substansvärde
8. Resultat justerade för omstruktureringskostnader
9. Resultat justerade för valutaeffekter
212 ”Non-recurring items”
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likartat sätt som bolag gör på andra marknader inom EU. I båda under-
sökningarna är det vanligt med NGM där avskrivningar exkluderats och NGM
där resultatet justerats för ej återkommande poster. Fem av de nio NGM-
kategorier som framkommit i avhandlingen innehåller NGM där resultatmått
justerats för ej återkommande poster och tre kategorier innehåller mått där av-
skrivningar exkluderats. Bolagen i EU-länderna liksom i Sverige redovisar sällan
NGM direkt i resultaträkningen.

En slutsats i studien om redovisning av NGM i EU är också att det är svårt att
jämföra resultatbegrepp som ”underliggande resultat” med ”resultat före en-
gångsposter” eller ”aktuellt rörelseresultat”. Frågan är om de betyder samma sak.
Det är inte heller lätt för en användare att veta om ”underliggande resultat” i ett
företag är detsamma som ”underliggande resultat” i ett annat. Avhandlingens
genomgång av definitioner, jämförbarhet och avstämningar visar att samma
problem finns på Stockholmsbörsen.

Kategorierna av NGM beskrivs i detalj i kapitel 9, se avsnitt 9.1.5. De diskuteras
och exemplifieras även i kapitel 10, se avsnitt 10.1.3 och bilaga 8.

Resultatkoncept i litteraturen jämfört med identifierade kategorier av NGM

De nio identifierade NGM-kategorierna har jämförts med de tre vanliga
definitionerna av resultatbegrepp som Barker (2004) beskriver. De tre s.k. kon-
cepten innebär att exkludera poster eller transaktioner som: (1) är utanför
företagsledningens kontroll, (2) kan betraktas som engångshändelser och (3) inte
tillhör rörelsen.

Det visade sig att tre av de nio kategorierna inte direkt passade in på något av
koncepten (1) – (3). De NGM som exkluderar kostnader för avskrivningar, se
kategori 4 och 6, och de NGM som uttrycker förändring av substansvärden,
kategori 7, saknar direkt samband med de försök till att konceptuellt definiera
resultatbegrepp som Barker beskriver. NGM i de här kategorierna har exkluderat
poster vilka inte är utanför företagsledningens kontroll, där effekten inte är en
engångshändelse och där posten tillhör rörelsen. NGM som exkluderar olika
avskrivningar är dessutom vanligt förekommande.

En annan slutsats av denna analys är att ett antal av NGM-kategorierna passar in
på flera koncept samtidigt. NGM i kategori 1 kan t.ex. ingå i alla tre koncepten
beroende på företagsledningens uppfattning om vad som är utanför ledningens
kontroll, vad som är engångshändelser och vad som anses som en del av
rörelsen. Slutsatsen i kapitel 3 att resultatkoncepten är svårtillämpbara för att
hävda tillämpningen av ett ”korrekt” resultatbegrepp bekräftas därmed av
analysen av NGM i årsredovisningar och delårsrapporter. De NGM som
redovisas av upprättarna är i likhet med resultatkoncepten subjektivt kon-
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struerade utifrån olika parters uppfattningar om vad ett resultat ska användas till
och informera om.

Det problem som diskuteras i kapitel 3 i samband med de tre resultatkoncepten
(se tabell 3.1) är att det är mycket svårt att hitta entydiga definitioner av
koncepten över tiden. Intervjustudien har inte heller kunnat påvisa att det finns
policies eller principer för vad som definierar och styr bolagens justeringar av ett
resultatbegrepp trots att upprättarna ofta hänvisar till liknande koncept som i
Barker. Genomgången av bolagens redovisning av NGM i årsredovisningar och
delårsrapportering stärker denna bild. Det är ofta som definitioner av
resultatbegrepp förändras för ett och samma bolag över tiden, vilket framgår när
flera på varandra följande delårsrapporter studeras. De olika NGM som bolagen
använder är inte heller likadant formulerade och definierade,213 vilket fram-
kommer när bolagens redovisade NGM jämförs med varandra. Slutsatsen är lik
den som framkom när avhandlingens resultat jämfördes med en kartläggning av
NGM hos noterade bolag i EU (PricewaterhouseCoopers, 2007): det är svårt för
en användare att jämföra bolags NGM och veta vad de består av för intäkts- och
kostnadsposter.

Kategoriernas avstämning med resultatkoncepten framgår i detalj i kapitel 9, se
avsnitt 9.1.5 och tabell 9.3.

Kvalitativa egenskaper

Avhandlingen har nyttjat de normativa kvalitativa egenskaperna som beskrivits i
kapitel 4 för att undersöka graden av användbarheten i bolags redovisning av
NGM. En förutsättning för att bedöma nyttan med NGM på detta sätt är dock
att de önskvärda egenskaperna också ger den information som användaren
önskar. Egenskaperna är normativa och inte understödda av någon teori om att
det är dessa specifika egenskaper som ger användbarhet (Riahi-Belkaoui, 2000,
Schuster, 2008). I avsaknad av ett teoretiskt ramverk har de normativa
egenskaperna använts för att undersöka användbarheten ur ett upprättar-
perspektiv. De NGM som redovisas av bolagen förefaller brista i ett antal av de
kvalitativa egenskaper som är grundläggande för finansiell rapportering enligt ett
normativt ramverk. Analysen visar att jämförbarhet och tillförlitlighet är
egenskaper som ofta saknas i redovisade NGM. Relevansen av NGM skulle
därför kunna vara låg om en användare av en finansiell rapport inte fullt ut kan
förstå och lita till innehållet i ett NGM. Den effekten uppstår vid låg förekomst
av egenskaperna validitet och neutralitet. De sammanställningar och den analys
som ligger bakom slutsatsen att många av normgivningens kvalitativa egenskaper
inte är uppfyllda presenteras nedan.

213 Ofta saknas också definitioner.
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Tillförlitlighet och relevans

De kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och relevans ger användaren förståelse
och nytta av det NGM som redovisas (Cornell och Landsman, 2003, Kam,
1990). För att undersöka de kvalitativa egenskaperna i de finansiella rapporterna
eftersöktes i empirin sammanställningar av vilka NGM som redovisas, om det
fanns motiv till valda NGM, och om bolagen informerade om hur de gör när de
sätter samman och räknar ut sina NGM. Det är utifrån egenskaperna tillförlitlighet
och relevans därför av vikt att analysera om NGM är definierade, om det finns
beräkningar av måtten beskrivna för läsaren och om det finns numerisk avstämning
mot GAAP-mått i de finansiella rapporterna.

Dokumentstudien av årsredovisningarna visade att ca en tredjedel av bolagen
definierar sina NGM. Studerade delårsrapporter visar på samma förekomst av
definitioner och att bolagen konsekvent håller sig på denna låga nivå. Det är få
bolag som ökar eller minskar antalet definitioner från en kvartalsrapport till en
annan.

Även om bolagen definierar sina NGM är det inte alltid lätt att förstå hur de
räknats fram eftersom avstämning mot GAAP ofta saknas. Knappt 10 % av de
NGM-upprättande bolagen stämmer av sin NGM mot GAAP.

Jämförbarhet och konsekvens

Det är svårt att hävda att det går att jämföra bolag utifrån den redovisning av
NGM som används i årsredovisningar och delårsrapporter. Många bolag redo-
visar för dem helt unika NGM. Det är få NGM som delas av så pass många
bolag att jämförelser dem emellan kan göras i någon större utsträckning.

Det förespråkas dock av respondenter i intervjuundersökningen (se avsnitt
11.1.3) att det inte är jämförbarheten mellan bolagen inom t.ex. en bransch som
är av intresse utan jämförbarheten av ett bolag över tiden. I delårs-
rapportsstudien undersöktes därför hur jämförbara bolagens NGM är över de
fyra kvartalsrapporterna 2004. Resultatet blev att NGM används inkonsekvent
av bolagen. Redovisningen av resultatbegreppen varierar på olika sätt. I ett kvar-
tal kan det t.ex. redovisas ett NGM för att i nästa inte redovisas. Resultat-
begreppen formuleras också om vad gäller ordalydelse och innehåll från en
kvartalsrapport till en annan. Bolagen visade större förändringsbenägenhet i den
inledande punktvisa informationen än i texter i delårsrapporteringen. Analysen
har också visat att det ofta finns ett visst NGM i en årsredovisning för ett bolag
som inte redovisats i bolagets delårsrapporter. Samma fenomen gäller det
omvända förhållandet även om frekvensen då är något lägre.

Även om NGM sorteras i kategorier är de svåra för användaren att använda för



294

att jämföra bolags resultat. Det beror på att måtten finns på olika nivåer i
resultaträkningen. Måtten kan sålunda vara sammansatta av intäkts- och
kostnadsposter som enligt GAAP placeras högt upp i en resultaträkning och t.ex.
utgör ett justerat rörelseresultat, eller av poster som enligt GAAP redovisas
längre ned i en resultaträkning. Dessutom används NGM för att justera
resultatet för olika företeelser som i många fall är bolagsspecifika. De justeringar
som görs är dock i många fall inte förklarade utan redovisas under generella
beteckningar som t.ex. jämförelsestörande poster. I flera fall är även redovisade
NGM sammansatta av flera olika justeringar från de nio identifierade
kategorierna av NGM. Vad den här analysen visar är att även när NGM
reduceras till nio kategorier, utifrån slag av transaktioner eller händelser som
upprättaren önskar exkludera eller lägga till ett resultatmått, är de svåra att
använda för att jämföra bolags resultat.

Det är naturligt att olika NGM används av bolagen för att beskriva det unika i
verksamheten. Det kan även tyckas naturligt att olika NGM används över tiden
för att beskriva olika händelser. Relevansen av ett mått är högt om det innehåller
information för användaren som inte kan förmedlas genom GAAP. Dock sker
det enligt analysen ofta på bekostnad av den kvalitativa egenskapen jäm-
förbarhet. Varför NGM formuleras om mellan två kvartal utan att det sker en
affärshändelse är svårare att förstå. Någon relevans borde en sådan förändring
inte ha med undantag för det fall att det är en rättelse som sker av ett tidigare
felaktigt utformat NGM. Kompromissen mellan olika kvalitativa egenskaper
diskuteras längre fram i kapitlet.

Detaljredogörelser för jämförelseproblematiken med NGM finns i avsnitt:

 10.4.1 för jämförelser mellan bolag, innefattande jämförbarhet när
NGM sorterats i kategorier,

 10.4.2 - 10.4.3 för jämförelser över tiden inom bolag,

 10.4.4 för exemplifieringar av förändringar i utformning av NGM från
en kvartalsrapport till en annan,

 9.2.5 för exemplifieringar av inkonsekvens i redovisade NGM i bolags
årsredovisningar.

Innebörden av varierande utformning

En slutsats av dokumentstudierna är att jämförbarhet inom och mellan bolag är
låg med avseende på NGM. I en ny standard från IASB, IFRS 8 Operating
segments, poängteras att redovisningen av olika segment i en fullständig
finansiell rapport ska göras utifrån företagsledningens syn på verksamheten.
NGM, ”ett resultatmått”, som används av ett bolags ”högste verkställande
beslutsfattare” internt för uppföljning och styrning ska redovisas externt till
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användarna.214 Det förhållandet skulle kunna vara ett argument för att normen
jämförbarhet enbart avser ett bolag över tiden och att det är mindre intressant
med jämförelse mellan bolag. Det skulle dessutom kunna argumenteras för att
det är NGM som är intressanta och inte GAAP-resultatbegrepp. Men de
kvalitativa egenskaperna jämförbarhet och tillförlitlighet omfattas av standarden.
Enligt IFRS 8 ska nämligen avstämningar av NGM med GAAP utföras och
redovisas för användaren av årsredovisningen.215

Så här långt i analysen har det konstaterats att det förekommer många olika slag
av NGM och att de är unika för många bolag. Osäkerhet beträffande vad måtten
innehåller för intäkts- och kostnadsposter och förändringen av innehållet i
måtten över tiden leder till att redovisade NGM är svåra att jämföra inom och
mellan bolag. Men det kan också leda till ytterligare konsekvenser. Informations-
asymmetri, kontraktskostnader, kostnader för allokering av kapital, risk för
negativt urval och moralisk risk hos upprättare minskar nyttan i redovisade
NGM för användare (Scott, 2006, Oxelheim, 2006, Barth och Schipper, 2008).

Informationsasymmetri mellan upprättare och användare (se avsnitt 6.1.3) leder
till en möjlig brist i nyttan216 med redovisning av NGM. Asymmetrin
uppkommer p.g.a. brister i kvalitativa egenskaper hos NGM. Med hjälp av
avstämningar och definitioner, beskrivna motiv och konsekvent tillämpning kan
upprättare kommunicera NGM som de anser lämpliga som grund för
utvärdering av deras prestationer och för att värdera bolaget. Härigenom borde
användaren uppleva minskad risk för negativt urval från företagsledningen.217

Upprättaren borde också kunna påvisa att den moraliska risken är låg.218

Informationsasymmetrin mellan upprättare och mottagare skulle kunna minska.
Ursprunget till de kvalitativa egenskaperna är dock normativt, och för att kunna
uttala sig om ifall de identifierade bristerna i kvalitativa egenskaper faktiskt ger
någon påverkan behöver användarna undersökas. Det är därför detta föreslås som
ett område för framtida forskning sist i kapitlet.

Låg jämförbarhet och tillförlitlighet ger som beskrivits ovan upphov till
informationsasymmetri mellan upprättare och användare219 och därför lägre
nytta av den finansiella rapporteringen. För att få ökad nytta av den finansiella

214 Se i ”basis for conclusions” till IFRS 8, punkten 7, och IFRS 8 punkten 23.
215 Se punkten 27 i standarden.
216 Informationsvärdet som kan kommuniceras till användaren.
217 Att insiders i bolaget nyttjar informationsövertaget de har på bekostnad av an-
vändarna. Upprättare väljer utformning av redovisningsinformation utifrån egen vinning.
218 Att företagsledningen (agenten) inte gör sitt bästa för företaget. Intressenten till
företaget kan inte direkt observera ledningens insatser och sambandet mellan insatserna
och företagets prestation och resultat.
219 Vissa intressenter i en affärstransaktion har ett informationsövertag relativt andra par-
ter, se Scott (2006) i kapitel 6.
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rapporteringen, minskade kostnader i kontrakt mellan upprättare och användare,
minskade kostnader p.g.a. informationsasymmetri och även potentiellt re-
ducerade externaliteter,220 borde upprättare förbättra de kvalitativa egenskaperna
hos NGM. Det skulle kunna göras genom avstämningar av NGM med GAAP,
definitioner av NGM, motiv till upprättandet av NGM och även genom
konsekvent redovisning av NGM från en redovisningsperiod till en annan.
Sådana tekniker används i liten utsträckning av de börsnoterade bolagen. Avsnitt
9.2.6 som behandlar de vanligt förekommande NGM EBIT, EBITA och
EBITDA, ger exempel på att definitioner och avstämningar är av vikt för att
användaren ska få tillförlitlig, relevant och jämförbar information och därmed
full nytta av rapporteringen. Troligen ökar nyttan av de finansiella rapporterna
när kostnaderna för analys minskar. Det borde bli fallet om användaren kan ta
del av en härledning från GAAP till de redovisade NGM och om användaren
kan minska behovet av redovisningsexperter för att tolka informationen (Scott,
2006, Barth et al., 2003). Elliot (2006) visar i en experimentell studie att om
NGM stäms av mot GAAP så minskar osofistikerade användares felaktiga
övervärdering av ett företag. Samma studie visar dock att en till synes förbättrad
kvalitativ egenskap, avstämning av NGM mot GAAP som ger högre
tillförlitlighet, kan verka i en oväntad riktning. Sofistikerade användare bedömde
att de, i studien avsiktligt högre än GAAP, redovisade NGM-resultaten var mer
tillförlitliga när en avstämning mot GAAP redovisades. Därför höjde de
sofistikerade användarna sin värdering av det rapporterande företaget jämfört
med när det inte fanns en avstämning.

När användaren vet vilka poster som ingår i ett NGM, med vilka belopp och när
måttet är konsekvent redovisat från en tidsperiod till en annan skulle nyttan för
användaren av NGM i värderingar av bolag och i utvärderingar av
företagsledningar kunna öka. Om upprättaren framför en motivering till
redovisningen av NGM ges ytterligare information om bolaget till användaren
vilket skulle kunna minska informationsasymmetrin dem emellan ytterligare.
Genomlysningen av bolaget skulle därmed förbättras och informations-
perspektivet221 inom positiv redovisningsteori bli en positiv drivkraft till att
kommunicera NGM.

I likhet med att tillämpning av IFRS leder till en ökad öppenhet skulle också
NGM kunna göra det. Men det finns, som Bild och Schuster (2006) påpekar,
kostnader för att få den ökade öppenheten. Vilka är kostnaderna i det här fallet?

220 Informationen som ett NGM utgör kan förmedla information både till nytta och till
kostnad för parter utanför bolaget. För en kapitalmarknad som samhällsfunktion kan det
innebära kostnader när ett bolag producerar NGM för att maximera företagsledningens
eller bolagets nytta men inte marknadens (samhällets) maximala nytta.
221 Informationsperspektivet innebär att NGM ger värde till användaren eftersom måttet
förmedlar information som inte kan kommuniceras av upprättaren på annat sätt utan att
det uppstår väsentliga kostnader, se avsnitt 6.1.5.
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I och med att NGM är olika från ett bolag till ett annat och kan vara svårför-
ståeliga blir det kostsamt att använda den tillkommande informationen för att
effektivt allokera kapital mellan bolag. Något som skulle kunna minska
kostnaderna och öka nyttan med NGM, som öppenhetsfaktor i bolags infor-
mationsgivning, vore att definitioner och avstämningar ges ökad omfattning.
Om det inte sker på bekostnad av en minskad relevans ger ökad tillförlitlighet
ökad nytta i informationen till användaren. Jämför dock med resonemangen i
avsnitt 4.4 om att en balans behövs mellan olika kvalitativa egenskaper; nytta kan
inte enbart nås utifrån tillförlitlighet, det måste balanseras med andra egenskaper.
Flera kvalitativa egenskaper i redovisningen av NGM behöver förbättras till-
sammans för att ge ökad nytta (se Barth et al., 2003).

Detaljer om i vilken utsträckning NGM är unika finns i avsnitt 9.1.3, års-
redovisningar, och 10.1.2 för delårsrapporter. Exempel på inkonsekvent
redovisade NGM finns i avsnitt 9.2.5

NGM i olika delar av finansiella rapporter

NGM är vanligast i en årsredovisnings mjukdelar och förvaltningsberättelse och
i en delårsrapports texter och inledande information i punkter, däremot mer
sällan i resultaträkningen. Det är dock vanligare att NGM redovisas direkt i en
resultaträkning i delårsrapportering än i årsredovisning. Samma mönster för
redovisningen av NGM finns i både delårsrapportering och årsredovisning: om
NGM redovisas i resultaträkningen redovisas också NGM i övriga delar av
rapporten. En slutsats som ligger nära till hands är att upprättarna anser att den
koncentrerade resultaträkningen som redovisas i en delårsrapport inte är lika
formstyrd av GAAP som resultaträkningen är i en årsredovisning. Det är därför
som fler NGM nyttjas i kvartalsrapporternas resultaträkning.

Ett NGM redovisat i resultaträkningen i en period får en tydligt mer fram-
trädande redovisning än ett NGM ingående i en text.222 Om redovisningen av
NGM i en resultaträkning är avsett att ge ett positivt intryck av enhetens resultat
kan det innebära att den framträdande redovisningen påverkar användare att
värdera företaget i positiv riktning (Henry, 2008). NGM i en resultaträkning kan
ge en större påverkan på användaren än om måttet enbart beskrivs i rapportens
texter. En användare av redovisningsinformationen ska därför vara medveten
om att förekomsten av NGM i en resultaträkning eller i de inledande punkterna i
en delårsrapport innebär en potentiellt större effekt på den bedömning som görs
än om måttet enbart förekommer i textdelar. Ett framträdande redovisat mått
kan även uppfattas som en tydlig signaleffekt från företagsledningen (jämför
informationsperspektivet inom Positiv redovisningsteori, avsnitt 6.1.5).

222 Bowen et al. (2005) betraktar dock placeringen av NGM i inledande texter i en press-
release som mer framträdande än om måttet redovisas senare, d.v.s. längre in i rapporten.
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Samtidigt bör användaren beakta avhandlingens resultat som diskuteras i 12.3.3:
det är inte säkert att upprättaren har haft en avsikt att signalera något specifikt
om verksamhetens resultat genom redovisningen av ett NGM. Det innebär
istället att graden av s.k. ”brus”223 i redovisningen ökar och nyttan av infor-
mationen i den aktuella finansiella rapporten för att förutsäga bolagets framtida
resultat minskar (Scott, 2006). Det är samma effekt som uppkommer när en
företagsledning praktiserar earnings management genom utformningen av den
finansiella rapporten och redovisningen av NGM.

För en redogörelse i detalj om förekomsten av NGM i olika delar av de
finansiella rapporterna se för årsredovisningar avsnitt 9.1.2 och för delårs-
rapporter 10.1.6 - 10.1.8. Detaljer om likheter och skillnader mellan års-
redovisningar och delårsrapporter, med avseende på var i rapporterna NGM
redovisas, återfinns i avsnitten 10.2.2 - 10.2.4.

Innebörd av framträdande redovisning av NGM i kombination med låg jämförbarhet

Det är vanligt att bolagen i sina delårsrapporter redovisar NGM på ett mer fram-
trädande sätt relativt GAAP-måtten. De bolag som redovisade NGM fram-
trädande var tämligen konsekventa i detta beteende. Enligt Gibbins et al. (1990)
påverkas upplysningar i finansiell rapportering av om företagsledningen kan styra
över upplysningarnas ”synlighet”. Upplysningar kan t.ex. styras genom att dölja
känslig information i mångordighet, lyfta fram goda nyheter, eller genom att
upplysningar inte enbart är av deskriptiv natur utan ges positiva eller negativa
nyanseringar och explicita attribut (men uttryckta i förbigående). Det är uppen-
bart att företagen nyttjar möjligheterna att signalera resultateffekterna av olika
händelser och faktorer i delårsrapporteringen. Det sker genom att bolagen väljer
vad de önskar redovisa framträdande i en rapport.

I ett sammanhang där jämförbarheten är låg, och det dessutom saknas
definitioner och avstämningar, innebär en framträdande redovisning av NGM
att vissa av de kvalitativa egenskaperna försämras ytterligare.224 Det skulle kunna
tänkas att jämförbarheten för NGM inom en bransch generellt var högre jämfört
med det totala undersökta urvalet. Undersökningens resultat visar dock svaga
tendenser på att bolagen i en bransch använder jämförbara NGM. Låg
jämförbarhet, att bolagens redovisning är inkonsekvent, de ändrar i sin
redovisning av NGM, och att NGM ofta redovisas framträdande jämfört med
GAAP-mått, stämmer väl med tidigare forskning och studier som diskuterats i
kapitel 7. Se PricewaterhouseCoopers (2007), Bradshaw och Sloan (2002) och

223 Uttrycks som ”noice” i anglosaxisk redovisningslitteratur.
224 Den kvalitativa egenskapen relevans kan förbättras genom framträdande redovisning.
Men användaren behöver förstå måttet för att relevansen ska öka. Om den totala nyttan
ska öka för användaren får inte relevansen öka på bekostnad av försämringar i andra
egenskaper. Se resonemang i avsnittet ovan.
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Andersson och Hellman (2007).

Framträdande redovisning av NGM kan innebära utökad informationsasymmetri
mellan upprättare och användare, eftersom användaren troligen fokuserar än
mer på det alternativa resultatbegreppet när det redovisas framträdande. Den
slutsatsen kan dras eftersom tidigare studier visar att användare påverkas av
redovisningens utformning (Andersson och Hellman, 2007, Bazerman, 1994,
Bowen et al., 2005, Elliot, 2006, Frederickson och Miller, 2004, Godfrey et al.,
2003, Krische, 2005). Om bolagen redovisar sina specifikt utformade
resultatbegrepp framträdande borde effekten bli större, allt annat lika. Bowen et
al. (2005) har i en studie av pressreleaser på den amerikanska marknaden mellan
2001 och 2002 kunnat dra just sådana slutsatser. Deras undersökning visade att
bolag med en historik av förluster redovisade NGM mer framträdande relativt
GAAP-resultatmått och att bolag betonade det mått som avspeglade den bästa
prestationen. Om rapporteringen betonade NGM så reagerade marknaden
starkare på överraskningar i ett sådant rapporterat resultat. Elliot (2006) visar att
betoningen av NGM påverkar osofistikerade användare att använda måtten i
sina värderingar. Det har dessutom visat sig i Henry (2008) att användare på-
verkas av hur företags pressreleaser skrivs och utformas. Språkliga nyanser i
redovisningen av ett företags resultat påverkar användaren. Ett resultat som
beskrivs i positiva ordalag har samband med onormal avkastning för företaget.
Pressreleaser, vilka till stora delar i sin retoriska utformning liknar årsredo-
visningar, uppvisar enligt Henry potentiellt ett tvåfalt syfte: information och
marknadsföring. Henry frågar sig också om de val företag gör när de verbala
delarna av resultatinformation är relativt oreglerade framför allt är av oppor-
tunistiskt slag, t.ex. genom att maximera positiva tongångar i en pressrelease.
Anekdoter förefaller dock visa att så inte är fallet (Henry, 2008, ss. 397-398).
Studier av ekonomisk information presenterad i grafer i finansiell rapportering
visar att utformningen av grafer ger en fördelaktig bild av företagets prestation.
Det är dock inte säkerställt om motivet till utformningen är opportunism eller
beror av något annat motiv, t.ex. att företagsledningen vill visa den
underliggande ekonomiska prestationen hos företaget. Godfrey et al. (2003) visar
i en studie, som kombinerar en undersökning av earnings management av
redovisat nettoresultat och förekomsten av fördelaktiga eller ofördelaktigt
utformade grafer, vissa underlag för att utformningen av grafer skulle vara
opportunistisk. Undersökningen har dock samma metodologiska problem som
andra studier av earnings management, hur det kan fastställas att
företagsledningen varit godtycklig i sin redovisning av periodiseringsposter (se
diskussion i avsnitt 12.4.2).

Min analys av delårsrapporterna visar att framträdande redovisning av NGM är
tämligen vanligt. Den framträdande redovisningen av NGM ger också intrycket
av att den ska förmedla ett positivt intryck av enhetens resultat. Det resultatet,
att NGM avsiktligt betonas relativt GAAP-resultatmått, överensstämmer med
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Bowen et al. (2005). De kom fram till att framträdande redovisning av NGM
vare sig var slumpmässig eller resultat av standardtexter. Det betyder, om Henrys
(2008) resultat är korrekta, att den framträdande redovisningen påverkar
användare att värdera företaget i positiv riktning. Det potentiella tvåfaldiga syftet
med en rapport, information om och marknadsföring av företaget, praktiseras
således av många företag på stockholmsbörsen.

Detaljer om framträdande redovisning av NGM relativt GAAP finns i avsnitt
10.3 uppdelat på delarna i delårsrapporten: inledande punkter, resultaträkning
och texter.

Ger normering av NGM ökad nytta för användaren?

Analysen av kvalitativa egenskaper visar att börsnoterade bolag i Sverige inte
redovisar NGM på det sätt som kommit att rekommenderas av SEC och
CESR.225 Låg förekomst av avstämningar och definitioner skulle kunna bero på
avsaknad av normering och att upprättare inte upplever att användare har ett
behov av informationen. I intervjustudien framkommer emellertid att upprättare
ofta påverkas av feedback från användare, både direkt och indirekt.226 I kapitel 5
redogjordes för normgivning och börsens noteringsavtal avseende NGM med en
framträdande redovisning relativt GAAP-mått. Noteringsavtalet med börsen
föreskriver att bolagen ska inleda en delårsrapport med en redovisning i
punktform av vissa redovisningsmått. Avtalet stipulerar vidare att rapporterna
får innehålla fler mått än de begärda och att måtten inte behöver vara definierade
av GAAP eller avstämda mot GAAP. Däremot ska de NGM som används inte
ges en mer framträdande plats än de GAAP-mått som börsen anger ska
redovisas först. SEC- och CESR-rekommendationerna om hur NGM ska
redovisas i en finansiell rapport visar på en upplevd betydelse av de kvalitativa
egenskaperna. SEC har reglerat användningen av NGM p.g.a. att de, i rapporter
på den amerikanska marknaden, ofta redovisas mer framträdande relativt
GAAP-resultatmått och därför kan vilseleda användaren.

En effekt av SEC-normeringen var att upprättare minskade användningen av
NGM och att även NGM med framträdande redovisning minskade. Dess-
förinnan hade finansiella rapporter innehållande NGM med framträdande redo-
visning blivit allt vanligare på de amerikanska börserna (Entwistle et al., 2006,
Nyberg, 2004). Motiven till rekommendationerna från CESR och SEC skulle

225 CESR rekommenderar sedan oktober 2005 avstämning, beräkning, definition och
konsekvent användande av NGM för att uppnå jämförbarhet. SEC införde normering av
NGM på den amerikanska marknaden 2003.
226 I flera intervjuer säger upprättare att de ändrar i sin redovisning beroende på respons
från användare. Men vid närmare frågor om feedback från användare är det flera upp-
rättare som inte kan ge ett svar på hur man vet vad användaren önskar och hur
responsen uttrycks.
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kunna vara argument för normering av NGM även på den svenska marknaden.
När olika tillåtna alternativ i redovisningen minskar kan det förbättra kvaliteten i
redovisningen. Det kan inträffa eftersom färre alternativ minskar en företags-
lednings möjligheter att opportunistiskt välja belopp i redovisningen. När redo-
visningen bättre avspeglar ett bolags ekonomiska situation, vilket den förutsätts
göra när företagsledningen inte av opportunistiska skäl kan välja utformning för
sitt bolags redovisning, kan informationen i en finansiell rapport ge bättre
underlag till användare för beslut om investeringar (Barth et al., 2007).

Reglering likt den som SEC infört har också inneburit att företagsledningar
förändrar sin utformning av både mått och finansiella rapporter i enlighet med
uttalade krav. I sammanhanget får det inte glömmas bort att NGM bara är en
del av informationsgivningen hos ett företag. Önskemål om fler normer kan ha
sitt ursprung i en önskan att direkt kunna jämföra företag och uttala sig om dem.
Men det behövs sannolikt alltid djupare analyser av företag för att kunna jämföra
dem. Tidigare händelser, olika branscher, olika finansiella och operationella
risker påverkar en jämförelse. Det är tveksamt om normering skulle förändra
företagens beteende att vilja redovisa dessa skillnader och vad som är unikt för
det enskilda företagets situation. Ett alternativ kan istället vara att användaren får
mer specificerad information om vissa poster i resultaträkningen, t.ex. för olika
slag av kostnader (Gandemo, 1990). Forskning om normering av NGM har
dessutom visat att konsekvensen kan bli att företagsledningen i en sådan process
justerar andra mått än de som specifikt regleras i en norm. De mått som förän-
dras p.g.a. regleringen visar försämrad värderelevans för användaren (Kolev et
al., 2008). Det som kanske vinns i ett avseende med reglering av NGM får
negativa följdeffekter. Följdeffekterna neutraliserar den förbättrade infor-
mationen som var avsikten. Slutresultatet kan bli att den finansiella rapportens
användbarhet totalt sett inte ökar om redovisning av NGM normeras.

12.3 AVHANDLINGENS SLUTSATSER OM UPPRÄTTARES ANLEDNINGAR

TILL REDOVISNINGEN AV NGM

Tidigare forskning och teori har fört fram två huvudsakliga motiv och för-
klaringar till upprättarnas redovisning av NGM: förbättrad information till
användaren (användbarhet) och earnings management. Avhandlingens kom-
bination av en genomgång av studerade finansiella rapporter och intervjuer med
upprättare visar dock att det också finns upprättare vilka saknar ett övergripande
motiv för redovisning av NGM. De kan från tid till annan styras av olika
faktorer utan något mönster av samvariation mellan faktorerna eller upprättarna.
Dessutom visar det sig att en del upprättare med förbättrad information som
motiv inte fullt ut klarar att redovisa NGM som tillfredställer underliggande
normativa kvalitativa egenskaper (jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans).
Grunden för problemområdet är den informationsasymmetri som finns mellan
upprättare och användare. Figur 12.2 visar avhandlingens slutsats om upp-
rättarnas anledningar till redovisning av NGM.
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Figur 12.2 Upprättarnas anledningar till redovisning av NGM

Gibbins et al. (1990) kom i en studie fram till att de finansiella upplysningar som
bolag lämnar beror av framför allt två saker. Antingen har bolaget som utgångs-
punkt de regler och normer som gäller för deras situation eller så är anledningen
opportunism där upplysningarna i en finansiell rapport styrs av möjligheten att
nå speciella egna mål. Gibbins et al. påvisade också att upplysningar till stor del
är händelsestyrda samt att företagsledningar i viss utsträckning påverkas av ett
antal andra faktorer (historisk tradition, tidigare erfarenheter om effekter av
principval, intern politik i företaget, rutiner och strukturer i företaget).

Att upprättarna kan ha motivet användbarhet förefaller logiskt mot bakgrund av
slutsatsen i Bhattacharya et al. (2003): parter på marknaden upplever att NGM är
mer relevanta som mått jämfört med GAAP för att uttrycka vad som är ett
bolags egentliga rörelseresultat.227 En mindre fallstudie av svenska börsbolag från
2004 nådde slutsatsen att upprättarna ansåg att GAAP inte gav beslutsrelevant
information till kapitalmarknaden. Det gör att företagsledningar kan ha ett behov
av att kommunicera NGM, men också att det kan finnas en efterfrågan från
analytiker (Berlin och Karlsson, 2004). Många av de studier som refererats i
avhandlingens referensram är utförda med kvantitativa metoder. Ofta testas då
om ett samband finns mellan förekomst av NGM och vad ett resultat enligt
GAAP är för en period. Forskningen kan i de fallen ofta konkludera om det
förefaller finnas något samband eller inte och dra vissa slutsatser utifrån det.
Resultaten kan t.ex. visa att redovisningen av NGM förefaller vara strategiskt228

beslutad av företagsledningen. Men anledningarna till varför upprättarna
redovisar NGM förklaras sällan. Det är troligtvis anledningen till att tidigare
utförd kvantitativ forskning till viss utsträckning stämmer överens med, eller i
alla fall inte motsäger, två av de möjliga förklaringarna som även avhandlingen
visar: användbarhet och earnings management. Bradshaw och Sloan (2002) drar
t.ex. slutsatsen att NGM drivs av rapporteringsstrategier hos företagsledningar
snarare än av ett externt tryck från analytiker. Slutsatsen i avhandlingen, att tre

227 Det uttrycks av Bhattacharya et al. som ”core earnings”.
228 Att företagsledningen har en specifik övergripande målsättning med redovisningen av
NGM.
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möjliga förklaringar finns för upprättarnas val att redovisa NGM, kan även
jämföras med Lougee och Marquardt (2004). De fann inga bevis för att NGM
uteslutande redovisas för att antingen vilseleda eller informera användare. Det
stämmer väl med avhandlingens slutsats att flera möjliga förklaringar finns. Ett
resultat som framkommit i avhandlingen är att bolagsstorlek och upprättarnas
tillgängliga resurser för arbetet med rapporterna påverkar om det finns ett
övergripande motiv för redovisningen av NGM eller inte. Resonemanget
återkommer i avsnitt 12.3.3 där en diskussion förs om den tredje möjliga
förklaringen till att upprättare redovisar NGM.

Upprättare berättar i intervjuerna att öppenhet i rapporteringen är viktig. Jämför
det med resonemangen om genomlysning av företag i kapitel 1. Genomlysning
av företag, eller öppenhet, kan definieras som tillgången till bolagsspecifik
information för dem som står utanför ett bolag när aktier i bolaget är tillgängliga
för publik handel. NGM är värdefulla när de ökar företags öppenhet. Det sker
när upprättares insiderinformation genom redovisningen av NGM kom-
municeras till användare (Scott, 2006). En sådan ökad öppenhet ökar
effektiviteten i resursallokering på en marknad vilket även ökar nivån för
potentiell tillväxt (Oxelheim, 2006). Det är dock tveksamt om en sådan öppenhet
som upprättarna förmedlar i intervjuerna är en korrekt beskrivning av hur
verksamheter redovisas i de finansiella rapporterna. Undersökningen av de
finansiella rapporterna har visat att det till övervägande del är svårt att förstå hur
bolagens NGM hänger ihop med resultaträkningen enligt GAAP och vad
resultatbegreppen faktiskt innebär. Användaren vet inte vilka intäkts- och
kostnadsposter som ingår i ett NGM. Användaren vet inte heller hur företags-
ledningen för ett visst företag definierar vad som t.ex. är en engångshändelse och
vars resultateffekt därför inte borde ingå i ett resultatmått som ska användas för
att bedöma företagets värde. Det framkom när jag undersökte förekomsten av
definitioner och avstämningar. Bara i 4 av 262 undersökta årsredovisningar har
bolag beskrivit sina motiv för redovisningen av NGM (se kapitel 9). Det
förefaller märkligt att intervjurespondenter i flera fall har uppgett att deras NGM
ska ses som en service till läsaren och att måtten ska vara tydligt och öppet
redovisade. En del av en sådan tydlighet borde vara att visa för användaren hur
det alternativa resultatbegreppet räknats fram genom en avstämning med GAAP.
Eftersom nästan inga bolag beskriver sina motiv till redovisningen av NGM fås
inga förklaringar och användaren får själv spekulera och bilda sig sina egna
uppfattningar. Kontrasten mellan vad upprättarna säger i intervjuerna och vad
som framgår av undersökta finansiella rapporter stärker avhandlingens slutsats
att flera olika förklaringar ligger bakom upprättarnas redovisning av NGM.

De tre kommande avsnitten redogör för avhandlingens analys som leder fram till
slutsatsen att det finns tre förklaringar till redovisningen av NGM och inte bara
två som framförts i tidigare litteratur.
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12.3.1 ANVÄNDBARHET

Intervjuerna med upprättare har analyserats för att få en förståelse av vilken
betydelse de normativa kvalitativa egenskaperna har vid upprättandet av de
finansiella rapporterna. Enligt forskningsdesignen, se figur 12.1, jämfördes
svaren från upprättarna med sammanställningen av tillämpade kvalitativa
egenskaper i redovisningen av NGM. Slutsatsen är att det finns upprättare som
har användbarheten som utgångspunkt men att de som grupp inte utgör en
majoritet. Gruppen av upprättare som har användbarhet som motiv kan vidare
delas upp i två undergrupper. Den första undergruppen (”Fullgoda kvalitativa
egenskaper” i figur 12.2) kombinerar motivet användbarhet med en utformning
av redovisningen där NGM har de kvalitativa egenskaper som krävs för att
användare ska få maximal nytta av måtten. Den andra undergruppen (”Brister i
kvalitativa egenskaper” i figur 12.2) har också motivet användbarhet men redo-
visningen av NGM uppvisar brister i de kvalitativa egenskaperna. Redovisade
NGM i finansiella rapporter från den sistnämnda gruppen har brister i
definitioner, avstämningar och jämförbarhet och borde därför ge lägre nytta till
användaren.

Informationsvärde i NGM

Avhandlingens användbarhetsbegrepp handlar om informationsvärde229 i redo-
visningen. Den användbarhet som användaren ska få av NGM kommer från den
information som måttet ger användaren och som denna kan använda för att
bättre än med bara GAAP värdera företaget. Att det finns informationsvärde i
NGM230 är i en del studier, som refererats i kapitel 8, bekräftat på så vis att
användare ändrar sin värdering av företag beroende på en finansiell rapports ut-
formning. Det är därför relevant att diskutera användbarheten av NGM ur ett
informationsperspektiv.

Nyttan av den information som redovisningen av NGM ger en användare har i
avhandlingen operationaliserats genom att tillämpa kvalitativa egenskaper från
normativa ramverk.231 Redovisning ska enligt ramverken uppvisa vissa kvalitativa
egenskaper för att vara användbar. Egenskaperna relevans, tillförlitlighet och
jämförbarhet har därför testats. Det har gjorts genom att studera definitioner,
avstämningar, placering av NGM i rapporter, förändringar av NGM mellan

229 Uttrycks ofta som ”information content” i litteraturen som undersöker hur väl ett
mått kan förklara värdet på ett företag.
230 Diskussionen om NGM:s informationsvärde i det här sammanhanget handlar inte om
ifall periodiseringar av intäkter och kostnader ger mer information för att förklara ett
företags värdering än kassaflöden vilket har varit föremål för många studier (se t.ex.
Schipper, 1989). Här avser diskussionen ifall utformningen av NGM och redovisningen
av dem i finansiella rapporter påverkar ett företags värdering.
231 Se ramverken från FASB, IASB och Redovisningsrådet och genomgången i kapitel 4.
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kvartalsrapporter och hur jämförbara NGM är i olika bolags utformning av
finansiella rapporter. Om NGM uppfyller de kvalitativa egenskaperna borde de
vara mer användbara för användare eftersom det innebär bättre information, allt
annat lika. Samtidigt borde en tillämpning av de kvalitativa egenskaperna i
redovisning av NGM minska möjligheten till earnings management eftersom
informationsasymmetrin mellan upprättare och användare minskar. Om asym-
metrin är eliminerad finns inte längre någon grund för earnings management
(Schipper, 1989). Om justeringarna som gjorts av GAAP för att redovisa ett
NGM är tillräckligt tydliga kan användaren enkelt ta bort justeringarna och
erhålla företagets resultat redovisat enligt GAAP. Därigenom elimineras den
tänkta effekten som var grunden för upprättarens redovisning: ett oppor-
tunistiskt försök att påverka användarens värdering av företaget, eller, enligt
positiv redovisningsteori, utfallet i ett kontrakt. Det förutsätter dock att
användaren inte blivit påverkad av den initiala utformningen där t.ex. ett NGM
kan ha redovisats på ett framträdande sätt.

Ett enkelt exempel är att ett resultatmått justeras för en engångskostnad. Det
beräknade NGM ger då, förutsatt att den exkluderade posten enligt en objektiv
bästa bedömning är en ej återkommande händelse, användaren den bästa
relevanta informationen för att förutsäga vad kommande perioders resultat
kommer att bli. Dessa prognostiserade resultat används för att beräkna ett värde
på företaget. Men, för att användaren ska kunna få ännu relevantare information,
och även få andra kvalitativa egenskaper i redovisningen tillgodosedda, kan fler
saker göras av en upprättare. Om upprättaren definierar måttet ökar förståelsen
av det och därigenom relevansen. Om måttet stäms av mot GAAP-mått i
resultaträkningen uppnås en högre grad av tillförlitlighet. Användaren kan se hur
måttet är framräknat och vet vilken kostnad som exkluderats. Om upprättaren
behåller samma definition av måttet över tiden för flera rapporter blir måttet
dessutom jämförbart över tiden och ökar därigenom möjligheten att använda det
för värdering av företaget. Asymmetrin som finns mellan upprättare och
användare är med en öppen redovisning av måttets utformning reducerad. Om
innehållet i den post som måttet justeras med dessutom definieras minskar
asymmetrin ännu mer. Asymmetri p.g.a. en finansiell rapports utformning, s.k.
intrycksstyrning (se Godfrey et al., 2003), kan dock bli kvarstående.

I det s.k. informationsperspektivet, där NGM redovisas för att det minskar
blockerad kommunikation (se avsnitt 6.1.5) mellan upprättare och användare,
finns ett problem. Det är att tillförlitligheten i måtten när de används för att
beräkna värde på företag minskar. För att få den nytta av NGM som
kommunikationen av insiderinformation232 ger användaren utan att samtidigt

232 T.ex. utformningen av en redovisning där NGM i motsats till GAAP visar en trend
som företagsledningen anser ger den bästa informationen om företagets resultat och där
det skulle vara för dyrt att förklara det på annat sätt i kommunikationen till användaren.
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förlora nytta p.g.a. den minskade tillförlitligheten, behövs en redovisning där
utformningen av måttet framgår för användaren. Om ett NGM är avstämt mot
GAAP, och användaren därigenom kan se vilka intäkts- och kostnadsposter som
ingår i beräkningen, kan måttet användas av upprättaren för att kommunicera
insiderinformation utan att det försämrar möjligheten för användaren att utnyttja
redovisningen för att prognostisera framtida resultat i bolaget. Det här är en
anledning till att de kvalitativa egenskaperna är viktiga för användaren om NGM
används av upprättaren för att undvika blockerad kommunikation. Slutsatsen av
analysen av de NGM som börsbolagen redovisar är att även när upprättarna har
motivet att ge förbättrad information till användaren finns det sådana brister i de
kvalitativa egenskaperna att nyttan med redovisningen kan ifrågasättas. Genom
att förbättra öppenheten i rapporteringen borde målsättningen med
redovisningen av NGM bättre kunna uppfyllas av upprättarna. Det kan ske
genom att bolagen visar beräkningar av NGM öppet, definierar måtten och
motiverar dem.

Möjligheten att uttrycka motiv till NGM nyttjas sällan

En slutsats från intervjustudien i kapitel 11 var att upprättare kan ha använd-
barhet eller earnings management som motiv till sina NGM, men att upprättare
även kan sakna ett övergripande motiv. Vissa upprättare hänvisade bl.a. till att en
redovisning med NGM ger den bästa bilden av hur bolaget egentligen presterar
och att det är den sortens information som användaren har behov av.
Användbarhetskriteriet är i detta fall motivet till redovisningen av NGM. Det är i
det sammanhanget anmärkningsvärt att enbart 4 bolag motiverar redovisningen
av NGM i årsredovisningen. Motivet till att redovisa NGM behöver dock inte
enligt någon redovisningsnorm framföras i en finansiell rapport, men av-
saknaden av motiv gör att användaren inte vet orsaken till att NGM redovisas.

Verksamhetens natur och struktur påverkar utformningen

En slutsats som kan dras från genomgången av de studerade årsredovisningarna
är att mängden NGM förefaller samvariera med hur komplex och
omsättningsmässigt stor verksamhet en koncern har. Ett stort antal dotterbolag
och verksamheter inom en koncern, med olika förutsättningar och utfall som
inte samvarierar, leder till ett stort förklaringsbehov. Det förefaller då som att
NGM nyttjas av upprättaren för att kommunicera förklaringar till användaren.
En slutsats är att de bolag som förefaller ha syftet att förklara sin verksamhet
genom redovisningen av olika resultatbegrepp tydligt anpassar begreppen efter
sina speciella förutsättningar. Exempel på en sådan anpassning är de större
industrikoncerner som har verksamhet i flera länder och p.g.a. detta valuta-
effekter. Ofta finns i dessa koncerners finansiella rapporter omsättningsmått
som möjliggör jämförelse mellan åren efter att valutaeffekter rensats bort. En
annan vanlig justering i omsättningsmåttet är att exkludera omsättningsökning
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som uppstår p.g.a. att en förvärvad verksamhet tillkommit. Motivet är här
uppenbart: att visa hur verksamheten egentligen växer utan effekterna från
valutakurser eller förvärvade enheter. Denna slutsats stöds också av intervju-
studien i just detta avseende.

Det står också klart att bolag som är i en tydlig utvecklingsfas och ännu inte har
någon egentlig omsättning av varor eller tjänster har ett lågt behov av att
redovisa NGM. En anledning skulle kunna vara att företag med stora inslag av
immateriella tillgångar (som kanske inte är balansgilla, t.ex. egenutvecklade patent
från grundforskning i bioteknikindustri) vill att fokus ska flyttas från redo-
visningsmått till andra sätt att mäta framgång eller utveckling. Med en sådan
strategi saknas behov av att redovisa NGM. Denna hypotes testades av Walker
och Louvari i en studie om brittiska företag (se avsnitt 7.3) men kunde då inte
bekräftas. Lev och Zarowin (1999) har dock presenterat forskning som stödjer
tesen. Sammanställningen av NGM redovisade av bolagen på Stockholmsbörsen
bekräftar Lev och Zarowins slutsats, utvecklingsbolagen redovisar i liten ut-
sträckning NGM. Intervjuer med upprättare som representerar utvecklingsbolag
visar att det är viktigare för bolagen att informera om en periods kassaflöde än
att diskutera ett resultat. Det beror av att det i många fall handlar om att
informera om hur länge kassan i bolaget räcker innan ny finansiering måste till.
NGM redovisas bara undantagsvis och används då för att framför allt påpeka
vilka avskrivningskostnader som ingår i ett resultat. Det rör specifikt av-
skrivningar vilka inte anses motsvara kommande års utflöde av medel för åter-
investeringar i anläggningar, t.ex. goodwillavskrivningar.

De samband som förefaller finnas mellan enskilda bolags verksamhet och affärs-
utveckling och redovisning av NGM stödjer förklaringsfaktorn att upprättaren
vill visa hur verksamheten presterar, d.v.s. ge användbar information i den
finansiella rapporten. Samtidigt visar dock analysen av rapporterna att de
kvalitativa egenskaperna som enligt normer ska ge användbarhet är eftersatta i
redovisningen.

Upprättarnas syn på kvalitativa egenskaper och användbarhet

Användbarhet nämns av en grupp av respondenter i intervjustudien som motivet
för deras redovisning av NGM: användarna har mer nytta av NGM än GAAP
när de ska värdera ett bolag och dessa upprättare strävar efter att redovisa
information som är användbar i detta avseende. Upprättarna vill framföra det
som upplevs som specifikt unikt med deras verksamhet. Det kan inte en rapport
med enbart resultatbegrepp enligt GAAP tillgodose. De underliggande
kvalitativa egenskaper som är nödvändiga för att uppnå användbar information
(se figur 4.1 i kapitel 4) är dock bristfälligt tillgodosedda med avseende på NGM.
Tekniker i redovisningen som kan användas för att nå jämförbarhet,
tillförlitlighet och relevans diskuteras av upprättarna i intervjustudien som
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nödvändiga och viktiga. Det framförs att konsekvent tillämpade NGM,
definierade NGM och avstämning med GAAP är viktigt för att användarna ska
ha nytta av rapporterna. Det påpekas av upprättarna i den grupp som utgår från
normgivningens användbarhetskriterium att det inte får finnas en rekom-
mendation som tillåter att olika NGM används vid olika tillfällen. En upprättare
skulle i så fall välja det NGM som ger den bästa bilden vid varje tillfälle. Om en
rekommendation anger vissa NGM som upprättare kan redovisa ska den även
reglera hur resultatbegreppen ska vara beräknade. Denna åsikt är i enlighet med
det krav på kontinuitet som finns i SEC:s Regulation G (jämför avsnitt 5.4).

Enligt upprättarna som utgår från användbarhetskriteriet ska den relevanta infor-
mationen vara enkel att använda och tydligt utformad åt användaren. Externa
parter ska förstå hur resultatet uppstår i verksamheten, varför det förändras
mellan två redovisningsperioder och hur det relaterar till företagsledningens mål-
sättningar och planer med bolagets verksamhet. Analysen av dokumentstudierna
visar dock brister i tillämpningen av de tekniker som behövs för att de kvalitativa
egenskaperna i rapporteringen av NGM ska finnas.

Respondenterna säger dock inte att en egenskap ska öka på bekostnad av en
annan, t.ex. att relevansen som ett NGM kan ge när det ändras från en period till
en annan sammantaget ger mer nytta för användaren trots att förändringen
innebär att jämförbarheten minskar. Här förefaller resultaten från under-
sökningen av de finansiella rapporterna med många förändrade NGM kon-
trastera med intervjuresultaten. Förändrade NGM från en period till en annan
indikerar att t.ex. relevans prioriteras på bekostnad av jämförbarhet.

Två grupper av upprättare med användbarhet som motiv

Avsaknaden av samstämmighet mellan de intervjurespondenter som framför
användbarhet som strategi för redovisningen av NGM och resultaten från
genomgången av rapporterna kan också innebära att upprättaren inte riktigt
klarar av att till fullo ge användbar information trots att det är utgångspunkten.
En del intervjusvar indikerar att så är fallet. Öppenhet framförs av flera av
respondenterna som en viktig del av rapporteringen. Den relevanta infor-
mationen ska vara enkel och tydlig för användaren. Tabeller och mått ger
öppenhet och den bästa bilden för användaren av hur verksamheten går. Externa
parter till bolaget ska förstå hur resultatet uppstått, varför det förändrats mellan
två perioder och hur det relaterar till bolagets målsättningar och planer. Mark-
naden ska få så fullödig information som möjligt. Det är då intressant att respon-
denter med denna utgångspunkt i ett flertal fall inte kan svara på varför NGM
förändrats mellan perioder eller är inkonsekvent redovisade och utformade inom
en och samma finansiella rapport.

Tillförlitligheten till NGM kan vara låg eftersom egenskaperna verifierbarhet och
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jämförbarhet är dåligt tillgodosedda av upprättarna i många fall. Användaren kan
ha svårt att förstå det definitionsmässiga innehållet i de redovisade NGM, veta
vilka poster, belopp, som ingår i dem när de inte är möjliga att härleda till
resultaträkningen och dessutom påfallande ofta förändras i lydelse och samman-
sättning från en kvartalsrapport till en annan. Det gör att relevansen och nyttan
som NGM har för användaren i dessa fall troligen är lägre än vad den skulle
kunna vara eftersom tillförlitligheten är så pass låg (jämför Kam, 1990).

Undersökningen visar dock att det också finns fall där innebörden av ett NGM
är tydligt redovisad för användaren. Det finns t.ex. ett antal bolag som definierar
och stämmer av sina NGM och tydligt visar hur måtten utformats. När motivet
hos upprättaren är användbarhet och redovisningen av NGM även tillgodoser de
normativa kvalitativa egenskaperna borde nyttan av NGM bli som störst.
Gruppen av upprättare som kommunicerar sådan redovisningsinformation till
användarna återfinns längst till vänster i figur 12.2. Upprättarna kan här, enligt
intervjuresultaten, hantera kompromissen mellan de olika kvalitativa egen-
skaperna. Ett NGM kan redovisas i en delårsrapport för att det ger relevans men
det kan ske på bekostnad av jämförbarhet när t.ex. samma mått inte används i
perioden före och efter den aktuella. Ett NGM kan anses vara relevant men att
skänka det full tillförlitlighet kan göra att relevansen förloras. Som en upprättare
uttryckte det i intervjustudien: ”Det får man läsa och slå [beräkna] själv… Den [års-
redovisningen] går ju inte att läsa annars.” (2005-09-15 A) Tillförlitlighet är inte
ensamt eftersträvansvärt utan måste balanseras med relevansen för att ge nytta
till användarna (Barth et al., 2003). Den andra undergruppen, näst längst till
vänster i figur 12.2, har också motivet att ge användbar information men klarar
inte kompromissen mellan de olika kvalitativa egenskaperna. Det torde innebära
att nyttan för användaren när NGM används i finansiell rapportering är lägre än
den skulle kunna vara. Speciellt mot bakgrund av att studier som refererats i
kapitel 8 visar att användare kan påverkas av redovisningens utformning. Detta
oavsett om användaren är s.k. sofistikerad eller inte.

Tydlighet avseende vad olika begrepp betyder i varje enskilt fall skulle för-
modligen göra de finansiella rapporterna mer användbara genom att den
kvalitativa egenskapen tillförlitlighet tillgodoses i högre grad i rapporteringen (se
figur 4.1 i kapitel 4), och minska risken för feltolkningar och informations-
asymmetri mellan upprättare och mottagare.

Jämförbarhet

Dokumentstudien har visat att de NGM som används av upprättarna inte är
jämförbara mellan företag. Vidare är det få bolag som i de finansiella rapporterna
har definierade NGM eller uttalade motiv till varför de redovisas. De få gånger
som motiv framförs i de finansiella rapporterna sammanfaller det med att upp-
rättarna redovisar hela pro forma-uppställningar i samband med stora struktur-
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affärer eller omorganisationer. Varför det i en del fall redovisas pro forma-
uppställningar när det inte inträffat en stor förändring i det upprättande bolagets
affärsstruktur saknar uttalade förklaringar från upprättarna.

Inte heller vid en analys av bolagen i en och samma bransch framträder någon
högre jämförbarhet. Ett ytterligare problem för jämförbarheten är att de få
NGM som skulle kunna vara jämförbara när de används av upprättare för att
hantera samma fenomen, t.ex. när en omstruktureringskostnad är exkluderad ur
ett resultat, förekommer på olika nivåer i resultaträkningen. En jämförelse-
störande kostnad kan t.ex. vara exkluderad ur ett rörelseresultat, ett resultat efter
finansiella poster eller ur ett nettoresultat. Därigenom minskar jämförbarheten.
Avsaknad av verifierbarhet och jämförbarhet i upprättarnas redovisning av
NGM gör att den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet blir mindre tillgodosedd.

Det finns upprättare som argumenterar för att traditionella GAAP-mått inte ger
tillräcklig information eller inte passar för att beskriva det enskilda företagets
prestationer. GAAP-resultatmått är dock jämförbara mellan bolag. Om de inte
anses som tillräckligt bra för att beskriva en verksamhets resultatmässiga
prestation mätt över en viss tidsperiod uppkommer ett problem. GAAP har (se
kapitel 4) som ett av sina syften att en användare ska kunna jämföra olika bolag.
En investerare, kreditgivare eller annan intressent ska kunna utvärdera sin
potentiella investering, sitt lån, eller annat utbyte med en koncern jämfört med
alternativa investeringsalternativ. Möjligheten att jämföra olika bolags resultat
förbättras inte genom NGM, det visar resultaten i kapitel 9 och 10. Redovisade
NGM är svåra att använda för jämförelser mellan bolag, de är i allt för hög
utsträckning företagsunika.

Jämförbarheten för ett enskilt bolag över tiden har också analyserats genom
jämförelse av delårsrapporterna under 2004, 4 st. för varje undersökt bolag, och
genom jämförelse av NGM mellan delårsrapporterna och årsredovisningen.
Analysen är utförd eftersom en invändning mot att analysera NGM och jämför-
barheten mellan bolag är att det skulle vara irrelevant. Det är resultatet för ett
enskilt bolag som är relevant att analysera. Analysen visar att även när jämför-
barhetskriteriet avser ett enskilt bolag över tiden är det inte en god grund för att
förorda redovisning av NGM, utformningen av måtten och även var i rapporten
måtten förekommer varierar kraftigt från en rapportperiod till en annan.

Användares informationsbehov

FASB slutförde 2002 en intervjustudie (FASB, 2002) med användare av
finansiella rapporter på den amerikanska marknaden. En analys av NGM-
kategorierna, som framkommit i avhandlingens genomgång av finansiella
rapporter (avsnitt 9.1.5), visar att bolagen på Stockholmsbörsen redovisar NGM
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som eftersöks av användarna i FASB:s studie.233 Den information som eftersöks
av användarna i FASB:s studie överrensstämmer både med vad upprättarna
uttryckt i intervjustudien och med hur upprättarna redovisar NGM, infor-
mationen ska kunna användas för värdering.

Användarna i FASB:s studie eftersökte bl.a. nyckeltal som innehåller justerat,
normalt eller operationellt resultat och ett rörelseresultatsmått. Rörelseresultat var 2004 ett
definierat begrepp i svensk GAAP som i princip alla de noterade bolagen
använde. Avhandlingens resultat visar dock att resultat och rörelseresultat som
begrepp ingår i rubriceringarna av många NGM vilka inte är jämförbara.

Användarna i FASB:s intervjustudie har uttryckt oro över bl.a. inkonsekvent och
viktad användning av proforma-mått. Användarna önskar konsekventa
klassificeringar över tiden och att skillnader mellan vad som, av upprättarna,
anses som operationella och ej operationella intäkter och kostnader framgår.
Analysen av de finansiella rapporterna har visat att NGM oftast inte är
jämförbara mellan bolagen, att de kan vara svåra att förstå innehållet i (det
saknas definitioner) och att de är svåra att utvärdera tillförlitligheten i (det saknas
avstämningar). Det finns m.a.o. anledning även för användare av de finansiella
rapporterna från Stockholmsbörsens bolag att känna samma oro som de
amerikanska mottagarna.

Kompromissen mellan olika kvalitativa egenskaper

Jämförelsen av avhandlingens resultat med studien från FASB visar på ett
problem. Även när upprättarna verkar ha användbarhet som sin utgångspunkt
återstår att hantera kompromissen mellan de olika kvalitativa egenskaperna. De
NGM som redovisas i de finansiella rapporterna är efterfrågade av användare i
FASB studie och borde därmed vara relevanta. Men det är samtidigt uppenbart
att användarna inte kan få den tillförlitlighet som efterfrågas. Resultatet i det här
avseendet stödjer avhandlingens slutsatser att det finns flera möjliga förklaringar
till upprättandet av NGM. Bristen på tillförlitlighet och jämförbarhet kan bero
på upprättarens val att relevans är viktigare än jämförbarhet. Men avsaknaden av
jämförbar information för ett och samma företag, avsaknaden av definitioner

233 Avseende olika NGM som kan betraktas som ett försök av bolagen att förmedla ett
normalt operationellt resultat så har även analysen av de 91 bolagens delårsrapporter, på
samma sätt som i årsredovisningsstudien, funnit att de ingår i den vanligaste kategorin av
NGM som förekommer: ”Jämförelsestörande”. De enskilt vanligast förekommande
NGM som används av bolagen i det studerade urvalet av delårsrapporter är byggda på
nivån rörelseresultat och innefattar ofta begreppen EBITDA eller EBITA. Att exkludera
avskrivningar och jämförelsestörande poster är de vanligaste begreppen som delas av
bolagen. Se tabell 10.2.
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och förklaringar till vad redovisade NGM representerar som genomgången av
delårsrapporterna visar på, kan också bero av att upprättaren gör medvetna val i
sin utformning av resultatmått. De medvetna valen kan då bero av de faktorer
som ligger bakom earnings management; redovisningen påverkar utfallet av
företagets ingångna kontrakt eller värdet på bolagets aktie (företagsledningen
tror att marknaden är ineffektiv och kan påverkas genom utformning av
redovisningen) vilket indirekt påverkar företagsledningens belöning.

I intervjuerna framkom resonemang om både negativt urval och moralisk risk.
Det diskuterades av upprättarna i samband med den kompromiss mellan olika
kvalitativa egenskaper i redovisningen som de har att ta ställning till. Relevans
befanns här ofta viktigare än egenskaperna jämförbarhet och tillförlitlighet när
ett NGM var uppbyggt kring jämförelsestörande poster. Moralisk risk beaktade
upprättarna genom påstådd konsekvent tillämpning av NGM och genom att
samma NGM används internt i bolagen för olika bedömningar. Upprättarna var
väl medvetna om att de väljer måtten men ansåg att redovisningen är öppet
beskriven och att all information finns tillgänglig för användaren. Det är i det
sammanhanget intressant, som konstaterats tidigare, att resultatet av genom-
gången av de finansiella rapporterna visar att definitioner, avstämningar och
jämförbarhet över tiden för NGM till stora delar saknas.

12.3.2 EARNINGS MANAGEMENT

Att earnings management förekommer i finansiell rapportering är känt sedan
tidigare (Healy och Wahlen, 1999, Nilsson, 2003). Ett resultat i avhandlingen är
att det förekommer earnings management också genom utformning och
redovisning av NGM.234 Slutsatsen i Francis (2001) stämmer därför med
avhandlingens resultat. Samma motiv kan föreligga hos upprättaren oavsett om
earnings management av nettoresultatet eller earnings management genom
utformning av mått och rapport tillämpas; företagsledningen tror sig vinna
någon fördel av sitt redovisningsmässiga principval. De tre olika teknikerna inom
earnings management genom utformning235 återfinns upprepade gånger i det
studerade urvalet av finansiella rapporter och flera intervjuer ger underlag för att
tillämpningen av teknikerna har ett opportunistiskt motiv.

Opportunism som förklaringsfaktor visar i jämförelse med användbarhet mer
samstämmighet med kartläggningen av hur NGM redovisas av upprättarna i
rapporterna. Det finns dock finansiella rapporter som innehåller både
definitioner och avstämningar. Jämförbarheten mellan bolagen är låg men det

234 För definitioner av earnings management av redovisat nettoresultat och earnings
management genom utformning och en förklaring till vad skillnaden är mellan de två be-
greppen se avsnitt 6.2.
235 Strategisk påminnelse, pro forma och resultatutjämning. Se avsnitt 6.2.2 och Bradshaw
och Sloan (2002).



313

kan förklaras av bolagens många gånger unika affärsläge och verksamhet. Den
låga jämförbarheten av NGM i delårsrapporterna för ett och samma bolag visar
samstämmighet med förklaringsfaktorn earnings management men kan även,
som påpekats i förklaringsfaktorn användbarhet, betyda att upprättaren försöker
ge så relevant information som möjligt i varje period beroende på de affärs-
händelser som påverkat kvartalet. Men då borde också intervjurespondenterna
ha framfört resonemang om att en kvalitativ egenskap premieras på bekostnad
av en annan. Det visar inte resultaten av intervjuerna. En del respondenter i
intervjustudien berör inte den kvalitativa egenskapen jämförbarhet alls som en
viktig faktor. Det kan stärka analysen av att det finns en grupp upprättare som
har en annan utgångspunkt än normgivarens användbarhetskriterie. En kvalitativ
egenskap kan dock av upprättare premieras på bekostnad av en annan med det
bibehållna motivet att ge användbarhet. Jämför med diskussionen om
nödvändigheten av kompromissen mellan olika kvalitativa egenskaper för att
finansiell rapportering ska ge nytta (Barth et al., 2003). Men som påpekats ovan
har inte intervjuerna visat att upprättare för resonemang om att olika kvalitativa
egenskaper får olika vikt i olika situationer för att rapporteringen ska ge
användbarhet.

Av intervjuresultaten går det också att sluta sig till att det ibland inte är ett
speciellt långt avstånd för en upprättare mellan ambitionen att ge information
som är användbar för användaren och att tillämpa earnings management.
Beroende på situation kan en omsvängning ske. Ett sådant förhållningssätt till
redovisningen av NGM i finansiella rapporter styrker att det finns opportuna
upprättare.

Dokumentstudiernas resultat har visat att den teknik inom earnings management
genom utformning (se avsnitt 6.2.2) som upprättarna främst nyttjar är s.k.
resultatutjämning. Det framkommer i analysen av de vanligast förekommande
NGM-kategorierna ”jämförelsestörande” och ”specifik jämförbar enhet över
tiden”. NGM i de två kategorierna kännetecknas av att det resultat som
redovisas ska visa en jämförbar verksamhet utan inslag av ej återkommande
poster. Även om det förekommer få hela pro forma-uppställningar finns det
många NGM som är uppbyggda utifrån olika ”som om”-fall. Det visar att även
earnings management genom redovisning av pro forma förekommer. Earnings
management genom strategisk påminnelse har inte i dokumentstudierna påvisats
som systematiskt förekommande.

Kontraktshypoteser inom positiv redovisningsteori

Enligt positiv redovisningsteori (se kapitel 6) är marknaden effektiv och påverkas
inte av de NGM som upprättarna redovisar om inte måtten förmedlar
insiderinformation från företagsledningen. Teorin säger dock, enligt konceptet
om ekonomiska konsekvenser, att även om marknaden för handel med bolags
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andelar är effektiv kan principiella redovisningsval påverka ett företags värde.
Det som kan påverkas av NGM är de kontrakt som företaget har ingått. Om
kontrakten påverkas av hur resultatet redovisats påverkas i sin tur värderingen av
bolaget och därigenom, direkt eller indirekt, även företagsledningens
kompensation. Kontrakten mellan företagsledare och ägare och de kontrakts-
kostnader som finns i detta sammanhang utgör därför ett motiv till earnings
management. Positiv redovisningsteori anger att principval i redovisningen kan
bero av någon av tre grundläggande kontraktshypoteser: hypotesen om
maximering av prestationsersättning, hypotesen om skuldsättning och hypotesen
om politiska kostnader (se avsnitt 6.1.4).

Inga respondenter i intervjustudien har framfört någon av kontraktshypoteserna
i positiv redovisningsteori som motiv för sitt användande av NGM. Intervju-
resultaten har dock indikerat att hypotesen om maximering av prestations-
ersättning skulle kunna förekomma. Hypotesen om maximering av prestations-
ersättning innebär att företagsledare maximerar sitt eget välstånd, och inte nöd-
vändigtvis i det sammanhanget företagets, vilket beror av kontantbonus relaterad
till prestation, anställningsrisk beroende på möjligheten att företaget går i
konkurs eller blir uppköpt, och värdet på företagets aktie. Värdet på företags
aktie påverkar företagsledare i den utsträckning som de innehar aktier och
optioner att förvärva bolagets aktier. Det följer av detta att företagsledare har
incitament att företa val som maximerar bolagets direkta kassaflöden och
därigenom företagets värde.

Vikten av att använda samma resultatbegrepp för styrning internt som externt
har framförts av intervjurespondenter, vilket skulle kunna vara en förklaring
bakom earnings management. Om samma resultatbegrepp används internt och
externt och utfallet i det måttet styr ersättningen till tjänstemännen som
upprättar redovisningen, föreligger ett incitament att redovisa ett så högt resultat
som möjligt för att maximera den personliga nyttan. Det kan då bli av stor vikt
att klassificera och definiera olika kostnader och intäkter på ett sätt som gör att
posterna ingår i eller exkluderas ur måttet. Om det råder osäkerhet över
definitionen av måttet och dess beståndsdelar finns ett opportunistiskt motiv till
att utforma måttet för att maximera den personliga nyttan. En annan iakttagelse
vid analys av intervjuerna är att flera upprättare är måna om att förklara att de
resultatbegrepp de vill kommunicera till användarna ska visa företagsledningens
prestation utan att inkludera resultateffekter från händelser som de inte kan
kontrollera. Det stöder också hypotesen om prestationsersättning.

En ytterligare iakttagelse som stärker hypotesen om prestationsersättning är att
upprättarna är måna om att resultatbegrepp kommuniceras som exkluderar
engångseffekter och då framför allt i form av kostnader men inte nödvändigtvis
intäkter, om det inte är en engångsintäkt i en tidigare period som gör att aktuell
periods intäkter förefaller mycket lägre då exkluderas jämförelseperiodens
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onormala intäkt. Att upprättarna strävar efter en sådan redovisning av resultat-
begrepp indikerar att de vill maximera värdet på det noterade bolagets aktier,
vilket indirekt ger dem själva en möjlig belöning eller säkerställer deras arbeten.

Resultatutjämning och opportunism

Analysen av intervjustudien visar att det finns upprättare som upplever att
användare av de finansiella rapporterna är påverkbara och att upprättaren genom
sin redovisning försöker påverka användandet av informationen. Det skulle
innebära ett visst stöd för att den äldre teorin, resultatutjämning236 (avsnitt 6.1.1),
är fortsatt relevant och att upprättarna inte fullt ut tror på att marknaden är
effektiv. Det stödjer iakttagelser i studierna av Collison et al. (1996) och Beattie
et al. (1994). Avhandlingen har inte kunnat bekräfta kontraktsteori som en bättre
förklaring till redovisningen av NGM inom earnings management än
resultatutjämningsteori och ”naive investor hypothesis”. Det åskådliggörs
grafiskt i figur 12.2. Upprättare med motivet earnings management är uppdelade
i två undergrupper. Upprättaren tillämpar earnings management genom
utformning av NGM antingen p.g.a. opportunism eller utfallet i kontrakt som
baseras på redovisningsmått.

Många bolag vill på olika sätt lyfta fram effekter som hänför sig till tidigare år
och beskriver detta i texter eller tabeller. I kapitel 9 (under avsnitt 9.3.1)
exemplifierades olika utformningstekniker på detta. Ett exempel visade på
tydliggjord redovisning av engångskostnader inom en funktion i resultat-
räkningen. Resultat som tidigare forskning visat i detta avseende (Schrand och
Walther, 2000) är att bolag som i den föregående perioden hade med en icke
återkommande vinst från avyttring av anläggningstillgångar, en ”övergående
vinst från tidigare period”, påminde investerare om händelsen oftare än i den
motsatta situationen: bolag som hade en ”övergående förlust från tidigare
period”. Exemplet i kapitel 9 kan i detta sammanhang illustrera den vikt som en
alternativ uppställning eller utformning av en post lätt får på en användare. En
avvikande uppställning som det är fråga om i figur 9.13 får läsaren att reagera.
Krisches (2005) experiment, och även Andersson och Hellman (2007), visade att
utformningen har effekt på investerare i analyssammanhang.

Exempel från genomgången av årsredovisningar och delårsrapporter visar att
även andra tekniker för earnings management genom utformning tillämpas av
bolagen. Det framkommer när NGM-kategorierna analyseras; flera av måtten i
kategorierna ”jämförelsestörande” och ”resultat som ska möjliggöra jämförelse
av en enhet över tiden” passar in på teknikerna för earnings management genom
utformning.

236 Income smoothing.
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Den dominerande NGM-kategorin betecknas i avhandlingen för ”Resultat
justerade för jämförelsestörande poster”. Kategorin kan i det närmaste jämföras
med ett slag av earnings management genom utformning som Bradshaw och
Sloan (2002) kallar för ”resultatutjämning” (se avsnitt 6.2.2). NGM i denna
kategori nyttjas av bolag på alla noteringslistorna på Stockholmsbörsen och i det
närmaste i samma utsträckning. Efter ”jämförelsestörande poster” följer, sett till
antal NGM, kategorin ”Resultat som ska möjliggöra jämförelse av en enhet över
tiden”. NGM i denna kategori kännetecknas också av att de används för att visa
ett jämnt resultat genom att andra resultatnivåer och resultatbegrepp än vad
GAAP föreskriver nyttjas i utformningen av resultaträkningar. En för bolaget
egenkonstruerad resultaträkningsstruktur används med avseende på vad inom en
koncerns affärsenheter som inkluderas och för vilken tidsperiod. Denna kategori
inkluderar t.ex. pro forma-uppställningar, segment direkt i resultaträkningen och
mått som innebär att samma enhet/er i koncernen jämförs över tiden, t.ex.
genom att exkludera en bolagsförsäljning eller en verksamhetsförsäljning. Det
har i analysen framkommit att vanliga exempel på mått inom kategorin
”jämförelse av enhet över tiden” beror av specifika affärshändelser och struk-
turella förändringar i en koncerns organisatoriska sammansättning. Förvärv och
avyttringar är de vanligaste företeelserna.

Händelsestyrd redovisning

Ett antal NGM som upprättarna redovisar i årsredovisningarna förefaller tydligt
händelsestyrda. Det framgår av NGM-kategorierna 1-3, 5, 8 och 9 (se avsnitt
9.1.5). Samtidigt visar analysen att det finns ett antal NGM som inte hanterar
effekter som kan betraktas som engångsposter, jämförelsestörande eller ej
återkommande. Det är t.ex. NGM som exkluderar avskrivningar eller andra
återkommande poster. Ett resultat från genomgången av årsredovisningarna är
att när olika åtgärder för att förändra ett bolags verksamhet leder till kostnader
eller intäkter önskar upprättaren förklara och visa effekterna företrädesvis
genom olika NGM. Det gäller både för negativa resultatkonsekvenser som
kostnader för omstruktureringar, nedläggningar av verksamheter, realisations-
förluster, förlustkontrakt etc. och för händelser med positiv resultateffekt, t.ex.
realisationsvinster, stora intäkter från en enstaka försäljning av en produkt eller
licens och gynnsamma valutakurseffekter eller priser. Att händelser påverkar
redovisningen av NGM förklarar dock inte vilket motiv som ligger bakom en
förändrad redovisning.

Genomgången av delårsrapporterna vare sig bekräftar eller förkastar att det kan
finnas ett syfte från en företagslednings sida att lyfta fram goda nyheter eller
dölja dåliga resultat i en händelse. Earnings management kan förekomma hos
upprättaren genom redovisningen av NGM i punkter, texter eller resultaträkning
eller genom att utformningen av NGM förändras från ett kvartal till ett annat.
De NGM som redovisas framträdande förändras ofta mellan kvartalen. Det är
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samma slutsats som i flera tidigare studier om pro forma-rapportering
(Andersson och Hellman, 2007, Bhattacharya et al., 2003, Bowen et al., 2005).
Avhandlingens resultat kan dock inte fastställa det som Walker och Louvari
(2003) kommit fram till. De fann ett samband mellan ett sämre resultat för ett
bolag jämfört med perioden innan och framträdande redovisning av ett NGM
som jämfört med GAAP visar ett högre resultat. Förändringen av NGM från ett
kvartal till ett annat kan ha andra motiv än earnings management hos
upprättaren.

12.3.3 AVSAKNAD AV ÖVERGRIPANDE MOTIV

De studerade bolagen på Stockholmsbörsen ändrar ofta sin redovisning av
NGM från ett kvartal till ett annat utan att det finns någon tydlig händelse som
driver förändringen. Ca 2/3 av de NGM-användande bolagen ändrar
redovisningen av sina NGM mellan årets delårsrapporter utan att det finns en
tydlig händelse som är orsak till det. Det kan indikera en annan möjlig förklaring
än användbarhet eller earnings management. Den kvalitativa egenskapen jäm-
förbarhet borde göra att upprättaren som har motivet att ge användbarhet inte
förändrar redovisningen av NGM om det inte finns någon affärshändelse som
behöver förklaras genom förändrad utformning av rapporten eller resultatmåtten
i den. På motsvarande sätt borde inte en upprättare som tillämpar earnings
management behöva ändra i sin redovisning av NGM om det inte finns en
händelse att hantera, vilket även inkluderar ett försämrat resultat utan att en
specifik affärshändelse inträffat. Min tolkning av avhandlingens empiri stämmer
inte med resultaten i tidigare kvantitativ forskning som refererats i kapitel 7.
Enligt Walker och Louvari (2003) är slutsatsen att redovisning av NGM inte är
slumpmässig utan väl övervägd av en företagsledning.

Respondenter nämner i intervjuerna många faktorer som påverkar utformningen
av finansiella rapporter, t.ex. betydelsen av revisorer och börskontrakt. Men de
nämns i förbigående och ges inte samma betydelse som användbarheten eller
betydelsen av att redovisa ett resultat som anses rättvisande för bolagets
prestationer. Experter, utanför bolagen, har i en begränsad svensk studie (Berlin
och Karlsson, 2004) framfört att faktorer som påverkar redovisningen av NGM
har varit svårigheten med att förstå skatteposten i en resultaträkning,
jämförbarhet med andra bolag och kommande redovisningsnormer.
Intervjustudien har inte resulterat i samma slutsatser. Skatt och kommande
normer nämns inte som faktorer av upprättarna. Jämförbarhet eftersträvas men
är inte en direkt faktor som gjort att de redovisar NGM.

Det som dock mer systematiskt framkommer vid en analys av intervjuerna är att
ett antal upprättare förefaller sakna ett övergripande motiv för redovisningen av
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NGM.237 Vare sig användbarhet eller earnings management framkommer i
intervjun med upprättaren utan intervjuerna visar att det är andra faktorer som
påverkar. En del upprättare redovisar t.ex. NGM som de upplever ska ingå i ett
noterat bolags rapporter. Upprättare kan också utforma redovisningen av NGM
som i tidigare perioder utan att egentligen reflektera över syftet med den.238

Bolagsstorlek och resurser som förklaring till avsaknad av övergripande motiv

Ett mönster som framträder i analysen är att bolag vilka inte lägger ned lika stora
kostnader på de finansiella rapporterna och är noterade på de mindre
noteringslistorna är överrepresenterade bland de upprättare som saknar
övergripande motiv. Tidigare forskning (Bhushan, 1989, Buzby, 1975, Lang och
Lundholm, 1996, Walker och Louvari, 2003) har visat att bolagsstorlek och
omfattningen av analytiker som följer ett bolag påverkar en företagslednings
generella attityd till att lämna upplysningar i positiv riktning. Den rapportering i
form av olika NGM som görs av de noterade bolagen på Stockholmsbörsen
förefaller bero på deras storlek och den egentliga möjlighet som de till buds
stående resurserna ger redovisningsansvariga och företagsledning att producera
genomtänkta och konsekventa NGM. Mindre företag239 vars representanter
intervjuats ger intrycket att det inte finns någon djupare tanke bakom de NGM
som redovisas. Hänvisning görs till svårdefinierade faktorer som t.ex. ”så har vi
alltid gjort” och ”det vill analytiker ha”.240 Det intryck som upprättarna ger i dessa
intervjuer är att de NGM som används inte alltid har föregåtts av en djupare
förankrad analys. Analysen av intervjuerna visar också att redovisningen av
NGM är mer genomtänkt hos bolag på A-listan i jämförelse med bolagen på O-
listan.

Ett samband finns också mellan bolagsstorlek och nyttjandegrad av NGM (se
avsnitt 9.1.1 och tabell 9.2). Det har diskuterats tidigare i kapitlet. Analysen visar

237 Observera att NGM bara är en delmängd av många data som redovisas i en finansiell
rapport. Upprättare kan ha målsättningar för sin rapportering i stort men sakna över-
gripande motiv för de specifikt valda principerna för NGM. Upprättares målsättningar
för hela den finansiella rapporteringen är inte undersökt här.
238 Upprättaren har i intervjuerna inte redogjort för principvalen bakom redovisning av
NGM utifrån sina egna motiv utan har fått redogöra för företags motiv till valda
principer om utformning och redovisning av NGM. I alla intervjufallen har respondenten
beskrivit att det är flera inblandade parter inom företaget som tillsammans i varierande
konstellationer och med olika grad av påverkan gett upphov till vald redovisning av
NGM. Den intervjuade personen har i samtliga fall ingått i den grupp som tillsammans,
där olika individer har haft olika vikt i olika fall, valt redovisningsprincipen.
239 Bolagen noterade på A-listan betecknas här som större och bolag noterade på Attract-
40 och O-listan som mindre.
240 Utan att upprättaren kan beskriva hur de vet att analytikern eftersträvar ett visst
NGM.
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att det är vanligare att bolag noterade på någon av A-listorna använder NGM i
någon form. Det finns en tendens att de större bolagen med mer komplex
struktur p.g.a. flera segment och ett antal dotterbolag på olika geografiska
marknader oftare använder NGM jämfört med bolagen på Attract-40 och O-
listan övriga. Analysen visar dock att de mindre bolagen redovisar något fler
NGM per bolag än de större när de väl använder NGM (se avsnitt 10.1.4 och
bilaga 6). Det är bland de mindre bolagen som flest förekomster av många unika
NGM per bolag redovisas. En analys visar att när ett mindre bolag råkar ut för
specifika händelser vilka ger en kraftig påverkan på det redovisade resultatet
förklaras de ofta med flera unika NGM.241

Omedvetenhet om inkonsekvenser

Dokumentstudierna visar på stor variation i NGM mellan bolag och för ett
bolag över tiden. Att det då från respondenterna framkommer att avsikten är att
vara konsekvent och försöka redovisa sitt bolags verksamhet så rättvisande som
möjligt förefaller märkligt. En anledning skulle kunna vara att upprättarna anser
att jämförbarhet mellan bolag och över tiden inte är viktigt men någon sådan
åsikt framförs ej, snarare tvärtom.

En del inkonsekvenser i de finansiella rapporterna har upprättarna inte noterat,
vilket framgår av intervjuerna. Exempelvis kan resultatbegrepp bli meningslösa
eftersom den justering som en rubrik anger inte är utförd för de poster som
faktiskt omfattas av begreppet. En annan inkonsekvens är att resultatbegrepp
har olika lydelse på olika plats i en finansiell rapport. Vid en jämförelse av olika
rapporter under året, eller vid en jämförelse av delårsrapportering och
årsredovisning, framkommer att uppställningar och resultatbegrepp redovisas
och utformas inkonsekvent. Det visar sig i intervjusvaren att det i många fall är
misstag eller helt enkelt inkonsekvenser som upprättaren inte noterat.

En analys av intervjuer kombinerade med genomgången av redovisade NGM i
finansiella rapporter visar att en möjlig anledning till den ovan diskuterade
skillnaden mellan dokumentstudiens resultat och intervjuresultaten är att
bolagens företrädare är omedvetna om att diskrepans föreligger. Det är i de
fallen intressant att ingen heller förefaller ha påpekat detta för upprättaren.
Möjliga slutsatser är att den sortens inkonsekvenser inte påverkar användaren,
eller inte uppfattas av användaren och därför kan ge en felaktighet i den
värdering som blir resultatet av den analyserade informationen. Det har dock

241 En utformning av redovisningen med hjälp av NGM ger tydliga signaler om att
händelser inträffat och möjliggör ett effektivt sätt att förklara dem. När väl en för bolaget
viktig och väsentlig händelse inträffar verkar det som att redovisningen av NGM även i
ett mindre bolag ses över och blir mer genomtänkt.
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inte varit möjligt p.g.a. avhandlingens avgränsningar att nå en slutsats i detta av-
seende. Slarv och okunskap från upprättarens sida avseende utformning och
redovisning av NGM, och inte nödvändigtvis något specifikt motiv utifrån
earnings management eller användbarhet, kan m.a.o. vara en anledning till redo-
visning av NGM.

Följder av avsaknad av övergripande motiv

Avsaknaden av ett övergripande motiv hos upprättarna gör att nyttan med
NGM kan ifrågasättas. Utan övergripande motiv är det osäkert om NGM ger
användaren någon förbättrad information utöver GAAP, jämför med avsnitt
6.1.5 och informationsvärdet i NGM. Enligt det s.k. informationsperspektivet
kan en agent, upprättaren av en finansiell rapport, ha information som kan vara
oöverkomligt kostsam att kommunicera till principalen, användaren. I finansiell
rapportering beror detta ofta av att agenten, företagsledningen, har information
som är dyr för investerare att verifiera. Det finns då en informationsasymmetri
mellan upprättare och användare som det kostar mer att förklara genom kom-
munikation i rapporten än vad nyttan av informationen är värd för användaren.
Ett sådant problem kan lösas genom att NGM redovisas. Ett NGM kan
nämligen förmedla insiderinformation från företagsledningen till användarna om
hur företaget presterar så att användarna kan göra en korrekt värdering av
företaget.

Det finns dock ett problem med förfarandet och argumentet i infor-
mationsperspektivet att earnings management avhjälper informationsasymmetri.
Problemet är att det NGM som faktiskt kommuniceras och som används av
investerare för att förutsäga framtida prestation får ett försämrat infor-
mationsvärde. Eftersom agentens information inte finns i resultatmåttet, utan
t.ex. i vad måttet signalerar om företagets prestationer, blir det mindre till-
förlitligt vilket minskar nyttan för investerare. När nyttan av insider-
informationen är större än kostnaderna av att minska tillförlitligheten i resultat-
måtten blir earnings management till nytta för både investerare och företags-
ledning (Scott, 2006). Om en företagsledning redovisar NGM utan att den har
något övergripande motiv för utformningen och redovisningen av måttet är det
därför risk att det inte förmedlar någon information av värde. Redovisningen av
måttet kan dessutom innebära att användarens precision i värderingen av
företaget försämras.

NGM som redovisas utan någon egentlig idé från upprättarna om vad de ska
användas till kan ändå ha effekter på användarna. Det gäller inte bara när infor-
mationsvärdet, som diskuterats ovan, påverkas. En användares analys av ett före-
tag kan påverkas p.g.a. redovisade NGM oavsett om det fanns någon sådan
avsikt hos upprättaren. Det framgår av refererade studier i kapitel 8. NGM kan
m.a.o. redovisas utan att upprättaren är medveten om vilka effekter de får.
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Redovisningen av NGM utan att upprättare har en övergripande målsättning för
måtten kan leda till eventuell reducerad effektivitet på kapitalmarknaden. Det
beror av att måtten kan påverka en användares investeringsbeslut i en för
effektiviteten ofördelaktig riktning. Det finns inte nödvändigtvis alltid en må-
lsättning bakom företagsledningens redovisning av NGM, opportun eller inte,
som ändrar informationsasymmetrin mellan upprättaren och mottagaren i de
finansiella rapporterna. Det motiverar fortsatt forskning i ämnet för att se vilken
påverkan redovisningen av NGM har på användarna.

12.4 AVHANDLINGENS BIDRAG

12.4.1 KUNSKAPEN OM OCH FÖRSTÅELSEN AV NGM

Den här avhandlingen kan delvis bekräfta de två, i tidigare forskning framförda,
huvudsakliga förklaringarna till företagsledningars redovisning av NGM:
earnings management genom utformning och användbarhet. Men den visar
också att det finns upprättare som förefaller sakna övergripande motiv till redo-
visningen av NGM. Enligt kvantitativa och beteendevetenskapliga studier som
refererats i avhandlingen är det sannolikt att det finns en påverkan på
användarnas värdering av företag när NGM redovisas av upprättarna. När ett
antal NGM redovisas av upprättare utan någon avsikt att påverka användarnas
beslutsunderlag kan det därför ändå uppstå effekter. Det är dock inte fastlagt i
vilken utsträckning och hur det varierar mellan olika användare som är olika
sofistikerade.

Avseende hur upprättare utformar NGM i finansiella rapporter finns det
begränsat med tidigare forskning att jämföra avhandlingens resultat med. Mot
bakgrund av avhandlingens resultat – att det i de finansiella rapporterna återfinns
en flora av olika resultatbegrepp – blir det intressant att studera anledningen.
Speciellt om det beaktas att NGM, p.g.a. att de är vanliga, kan ha effekter inte
bara på värderingen av och kapitalallokeringen för ett enskilt företag. Vi vet
också genom studien av hur NGM utformas att måtten svårligen kan användas
för jämförelser mellan företag. För jämförelser mellan bolag där måtten ska
nyttjas måste användare analysera komponenterna, olika intäkter och kostnader, i
måtten och säkerställa att den summa som används för jämförelsen innehåller
likadana komponenter. NGM redovisas av upprättare för att uttrycka det unika
med ett företag. Utformningen av NGM är t.o.m. så unikt att det inte, förutom i
undantagsfall, finns branschgemensamma NGM. I de fall branschgemensamma
NGM redovisas handlar det oftast om likadana uppställningsformer för resultat-
räkningen, inte nödvändigtvis likadant definierade NGM. Avsaknaden av
branschgemensamma normer för NGM är olycklig eftersom tidigare forskning
har visat att när sådana normer finns och bolagen utför avstämning av NGM
mot GAAP-resultat ökar informationsvärdet i de redovisade måtten (Baik et al.,
2008).



322

Eftersom få NGM är förklarade för användaren och det visar sig att innebörden
i NGM med snarlika eller lika namn varierar måste användaren vara mycket
noggrann och försiktig när NGM nyttjas. En användare bör noggrant analysera
respektive företags NGM. Användaren kan inte anta att ett NGM p.g.a. sitt
namn nödvändigtvis innehåller en viss summering av intäkter och kostnader
eftersom innebörden varierar från en upprättare till en annan. För att de
antaganden som ofta görs om effektiva marknader ska stämma krävs att
tillräckligt många användare av redovisningsinformation är rationella. Det ställer
stora krav på användares förmåga att korrekt nyttja informationen i redovisade
NGM. Speciellt som analysen visar att NGM kan vara utformade och redovisade
med en annan avsikt än att ge användbar information för användarens värdering
av företaget. NGM kan dessutom vara redovisade utan att det finns någon
speciell avsikt med dem. Det sistnämnda kan innebära att användare ger
begreppen för stor tyngd i värderingar och använder resurser för att analysera
dem när de egentligen inte innehåller någon ytterligare information i jämförelse
med GAAP. Användare kan även tro att upprättaren genom specifika NGM
försöker kommunicera information, som inte kan förklaras på annat sätt, enligt
resonemanget om NGM:s positiva informationsinnehåll och s.k. blockerad
kommunikation. En marknad kan dock som helhet, enligt den effektiva
marknadshypotesen, vara fortsatt effektiv även om en enstaka användare av
redovisningsinformation skulle misslyckas med att se igenom informationen i ett
NGM.

Normgivare uppmuntrar upprättare till att förklara händelser i resultatperioden
så att användare ska få relevanta underlag för att kunna fatta ekonomiska beslut.
Tillkommande resultatbegrepp utöver de som är definierade av GAAP är inte,
med några få undantag, förbjudna och användare förutsätts kunna nyttja tillkom-
mande information på ett rationellt och effektivt sätt. De många förekommande,
ofta unikt utformade, NGM innebär dock att en användare inte kan ta NGM för
givna, de måste analyseras. Därmed finns en risk att möjlig nytta, utifrån ett
informationsperspektiv, förloras. Det beror av att användaren måste använda
resurser för att analysera tilläggsinformationen. När marknaden förutsätts
effektiv och beslutsfattare rationella innebär tillkommande information att
effektiviteten i kapitalallokeringen på marknaden förbättras. Det kan bli svårt om
informationen måste verifieras av användaren så att den nytta som relevansen av
informationen ger motverkas av kostnaden för analysen. Dessutom måste upp-
rättaren ha ett incitament för att upprätta sin redovisning på ett sådant sätt att
den blir kostnadseffektiv för användaren. Som framgår av analysen kan upp-
rättaren ha ett opportunistiskt motiv, vara styrd av ingångna kontrakt vars utfall
beror av redovisningen, eller faktiskt sakna ett motiv.

En summering av avhandlingens bidrag om förståelsen av NGM är att måtten
förekommer i stor utsträckning och att måttens kvalitativa egenskaper kan för-
bättras vilket skulle kunna öka nyttan av dem på en kapitalmarknad. NGM kan
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nämligen vara kostsamma att använda om tillförlitligheten till måtten är låg och
om de är svåra att förstå, vilket indikeras av avsaknad av definitioner och av-
stämningar. Det är dock svårt att säga om den relevans NGM ger till användaren
är större än den brist på tillförlitlighet som måtten visat sig ha. Här kan bara
forskning utifrån ett användarperspektiv ge svar.

Enligt ett normgivningsprojekt242 har det visat sig svårt att hitta konceptuellt ro-
busta definitioner på olika resultatbegrepp. Det kan gälla resultatmått där t.ex.
engångshändelser exkluderas som är av mindre intresse för värdering av ett
företag, eller mått där en företagsledning anser att intäkter eller kostnader från
vissa händelser är utanför dess kontroll och därför ska exkluderas så att insatsen
som företagsledningen gjort utvärderas på mer rättvisa grunder. Det är alltid
företagsledningen som gör de principiella valen för hur ett resultatmått ska ut-
formas och därefter redovisas till användarna i en finansiell rapport. Forskning
visar att olika komponenter inom ett totalresultat bättre än totalen förklarar ett
företags värdering (Barker, 2004). De resultatbegrepp som redovisas av upp-
rättare borde därför ge en effekt på värderingar av företag eftersom de utgör
olika summeringar av komponenter inom ett totalresultat.

Eftersom flera studier visar att det uppstår effekter p.g.a. en finansiell rapports
utformning på användares värdering av företag är det av vikt att förstå att
utformningen kan vara gjord mot bakgrund av att en upprättare haft ett motiv
att påverka användaren. Det gör att en användare måste vara noggrann med att
utvärdera innehållet i ett NGM och inte ta sammansättningen av intäkter och
kostnader för given utifrån t.ex. måttets namn.

12.4.2 METODIK I FORSKNING OM NGM

Kritik mot kvantitativa metoder i forskning om earnings management

I tidigare forskning om earnings management av redovisat nettoresultat har i
huvudsak kvantitativa metoder tillämpats. Ett problem med de kvantitativa
studierna är att de ger begränsat med förståelse, det finns t.ex. ingen möjlighet
att ställa följdfrågor för att följa upp innebörden i ett matematiskt bevisat sam-
band. Det är oftast periodiseringsposters storlek och förekomst som används för
att påvisa att det sker earnings management av redovisat nettoresultat (se t.ex.
Aljifri, 2007, Schipper, 1989). Det finns metodproblem i studier om earnings
management med att avgöra när en företagsledning är godtycklig vid redovisning
av den beroende variabeln i regressionsanalys, periodiseringsposter. Kritiken mot
studierna handlar om hur forskaren bedömer vad som är avsiktlig och icke
avsiktlig redovisning av periodiseringsposter för att företagsledningen ska uppnå
ett visst resultat. Det diskuteras bl.a. av Bowen et al. (2008). Kritiken tar sikte på

242 Projektet om financial statement presentation, se kapitel 3.
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att resultaten i de kvantitativa studierna är svårtolkade och att slutsatser i
studierna måste diskuteras utförligt mot bakgrund av gjorda antaganden (Aljifri,
2007). Det har, p.g.a. kvantitativa metoders begränsningar, eftersökts forskning
med andra metoder (se bl.a. Aljifri, 2007, Bernard och Skinner, 1996). Henry
(2008), som studerat hur användare påverkas av utformningen av företags press-
releaser, påpekar att den kvantitativa analysen som ligger bakom slutsatserna inte
kan fånga all nyansrikedom och alla komplexa sammanhang. Kvalitativa metoder
där individuella företags pressreleaser studeras skulle kunna vara en lösning. Det
är i linje med den undersökning som gjorts i avhandlingen vilken dock är in-
riktad på upprättarna av informationen och inte vilken påverkan som
informationen har på användarna.

Metodproblem i tidigare kvantitativa studier om NGM

Enligt Abarbanell och Lehavy (2007) finns det flera tveksamheter i tolkningen av
tidigare kvantitativa studier om NGM oavsett vilken av de två hypoteserna,
NGM leder till felaktig värdering eller ger bättre information än GAAP, som
studierna har stött. Ett problem är att de NGM som undersöks hämtas ur en
”black box”. Bland annat används insamlad statistik från instituten I/B/E/S,
First Call eller Zacks. Det är osäkert om definitionen av de intäkts- eller
kostnadsposter som justerats från GAAP för att beräkna ett NGM varit den-
samma över tiden och även om proceduren varit densamma över tiden för att
beräkna NGM. Under vissa dataår som studierna täcker finns det också oför-
klarade märkliga avvikelser mellan GAAP-resultat och NGM som skulle kunna
bero av att företag varit konsekventa i användandet av GAAP medan instituten
ändrat i sina definitioner eller tvärtom. I kommentarer till Abarbanell och
Lehavy påpekar dessutom Bradshaw och Soliman (2007) och Christensen (2007)
att olika studier har använt olika källor till NGM. I vissa studier (se t.ex.
Bhattacharya et al., 2004) har företagens pressreleaser lästs för att identifiera
NGM, i andra har institutens beräknade NGM använts. Abarbanell och Lehavy
påpekar dessutom att många studier har ignorerat det relativt stora antal data där
det inte funnits någon skillnad mellan NGM och ett GAAP-resultatmått. För
vissa år och serier av år i de longitudinella studierna har data där det inte finns
någon skillnad mellan NGM och GAAP utgjort över 50 % av den studerade
datamängden. Till vilken grad användare påverkas av NGM och hur det påverkar
värderingen av företag är därför inte en avgjord fråga.

Den här forskningen visar inte heller hur upprättares motiv för redovisning av
NGM ser ut. Den lämnar öppet för att en upprättare kan ha flera olika motiv till
att redovisa NGM. En anledning till att upprättare skulle redovisa NGM enligt
resultat i flera av de kvantitativa studierna är att användare i allt större ut-
sträckning använder dessa mått, när de redovisas och definieras av institut, jäm-
fört med GAAP och att de ger större påverkan på värderingen av företaget (se
t.ex. Bradshaw och Sloan, 2002). Det är enligt Abarbanell och Lehavy (2007) inte
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alls säkert. Det är dock inte uteslutet men är inte en dominerande förklaring,
andra motiv är minst lika starka. Abarbanell och Lehavy utesluter inte att det kan
finnas motiv hos upprättare att försöka öka värderingen genom att redovisa
NGM men det kan också vara så att de poster som justeras för att redovisa ett
NGM ger bättre information till användare. Speciellt som tidigare forskning visat
att marknadens reaktion på ej återkommande poster för värdering är svag
(Abarbanell och Lehavy, 2007, s. 690). Även avsiktligt framträdande redovisning
av NGM relativt GAAP kan bero av att upprättaren har ett motiv att ge
användaren mer värderelevant information än vad GAAP-mått innehåller.
Bowen et al. (2005) påpekar därför att framträdande, eller betonade, NGM inte
nödvändigtvis innebär att vilseleda användaren.

I en kommentar till Abarbanell och Lehavy framför Christensen att: “A fruitful
avenue for future research would be to distinguish between firms with opportunistic versus
altruistic motives for pro forma reporting. Identifying characteristics of firms that report adjusted
eamings numbers for opportunistic reasons would be a valuable contribution” (Christensen,
2007, s. 759). Christensen hänvisar till sin egen kunskap om att det föreligger två
motiv bakom redovisningen av NGM men det finns ingen hänvisning till någon
utförd studie: ”After several years of working with hand-collected manager-adjusted eamings
data, I have come to the conclusion that some managers likely have incentives to mislead
investors while I am confident that others have legitimate intentions to provide investors with
value relevant information.” (Christensen, 2007, s. 743). Det förefaller sålunda
finnas två motiv som delvis är kända genom anekdotiska referenser vilket kan
påverka tolkningen av den forskning som utförs. Men en genomgång av tidigare
forskning om NGM visar att det inte finns några utförda studier som primärt
undersöker motiven till upprättarnas redovisning.243 Det finns inte heller tidigare
forskning som kombinerar hur NGM redovisas med upprättares utsagor om
redovisningen av NGM. Graham et al. (2005) påpekar t.ex. att en brist i deras
undersökning är att utsagorna från enkäter och intervjuer inte kan kontrolleras
på något sätt.

Reflektioner över avhandlingens forskningsdesign

Kritik har framförts mot de metoder som tillämpats i tidigare forskning om före-
komsten av earnings management i bolags redovisning av nettoresultat och i
forskning om NGM (se de inledande avsnitten ovan). Dessutom har det av
forskare (se ovan) eftersökts kvalitativa metoder för att bl.a. nå djupare insikt i
upprättares motiv till redovisningen av resultat som inte är upprättade och
utformade enligt GAAP. De få förekomster av kvalitativ forskning som finns

243 I en kvalitativ studie av Graham et al. (2005) undersöks motiv till justeringar i redo-
visat nettoresultat men inte NGM. Det är det närmaste en litteratursökning kommer till
att identifiera tidigare forskning om NGM som specifikt behandlar upprättarnas motiv till
redovisningen.
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inom problemområdet är mer inriktade på företags benägenhet att lämna
frivilliga upplysningar (Gibbins et al., 1990) eller på upprättarnas motiv för
tillämpningen av earnings management på företagets nettoresultat (Graham et
al., 2005), inte på utformningen och redovisningen av NGM.

Positiv redovisningsteori eller resultatutjämningsteori kan inte förklara att en del
av den undersökta populationen av upprättare saknar ett övergripande motiv för
redovisningen av NGM. Inte heller kan användbarhet förklara avsaknaden.
Tidigare forskning har inte heller identifierat att NGM kan redovisas utan att
upprättarna har ett övergripande motiv för redovisningen. Det beror till stor del
troligen på att de hypoteser som testats är de som stipuleras av positiv
redovisningsteori eller av teori om opportunism.

I tidigare kvantitativ forskning har sambandet mellan redovisning av NGM och
den rapporterande enhetens GAAP-resultat för en period ofta undersökts.
Studierna som tillämpat kvantitativa modeller har inte kunnat ge förklaringar till
redovisningen i samma utsträckning som avhandlingen kunnat göra genom den
tillämpade forskningsdesignen. Tidigare forskning har inte studerat motiven med
hjälp av kvalitativa tekniker och därför inte nått fram till att en förklaring till
redovisningen av NGM är att olika specifika faktorer påverkar upprättare i
mindre bolag utan att de har ett övergripande motiv. De kvantitativa studierna,
som refererats i kapitel 8, har inte i något fall testat en sådan hypotes.

Tidigare forskning om earnings management med kvalitativa inslag har inte
studerat faktorer från upprättares utsagor i samband med upprättarnas
publicerade finansiella rapporter. Den metod som har tillämpats i avhandlingen
innebär att utformningen av NGM i rapporterna systematiserats och satts i
samband med utsagorna från upprättarna. Här har kombinerats en analys av
redovisningsdata i rapporterna med strukturerade intervjuer. Metoden innebär
att frågor och följdfrågor kunde ställas till upprättare för att få svar på om det
fanns samband mellan de redovisade resultatbegreppen och upprättarnas
eventuella strategi för redovisningen av dem. Dessutom kunde svaren från
intervjuerna analyseras tillsammans med hela den undersökta populationens
finansiella rapporter och förekomsten och utformningen av NGM i dem. När
resultaten från intervjuer analyseras tillsammans med kartlagda förekomster av
olika NGM kan det ge djupare förklaringar till fenomen än matematiska
samband mellan kvantitativa data. Även i förhållande till den kvalitativa metod,
intervjuer och enkäter, som tillämpades i Graham et al., (2005), finns ett bidrag
genom avhandlingens forskningsdesign. Graham et al. medger att en svaghet i
deras metod är att företagsledare kan svara på frågorna utifrån vad de tror att de
förväntas svara. Det är också möjligt att företagsledare tar näst intill optimala
beslut men kan ha svårt att beskriva det i akademiska termer när de beskriver sin
beslutsprocess. Den tro på sitt handlande som företagsledare kan ha och berätta
om kan avvika från verkligt agerande. Bidraget i avhandlingens forskningsdesign
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i jämförelse med Graham et al. är att företagens finansiella rapporter används i
intervjusituationen. Svaren i intervjuerna kan jämföras med de faktiska
handlingar som måste ha utförts för att redovisa de NGM som finns i de
finansiella rapporterna.244

12.4.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

I avhandlingen hanteras inte frågan huruvida användare av redovisnings-
information önskar de NGM som redovisas av företagen. Ett tydligt bidrag till
forskningen om NGM och dess förekomst vore att undersöka fenomenet från
användarnas perspektiv. Vilka NGM, om några alls, önskar en användare?

Eftersom tidigare studier visar att utformning av redovisningsinformation kan
påverka användaren (se kapitel 8) innebär resultatet i avhandlingen att det är
befogat att föreslå vidare forskning i hur NGM påverkar användaren. Svaret på
den första forskningsfrågan i kombination med tidigare forskning om påverkan
på användaren innebär också att upprättarnas motiv till redovisning av NGM
blir intressant. Var och en av de möjliga förklaringarna till förekomsten av
NGM, earnings management, användbarhet eller avsaknad av övergripande
motiv för redovisningen, relaterad till att NGM kan påverka användaren ger
upphov till förslag på vidare forskning. Avhandlingens deskriptiva och ex-
plorativa syfte omfattar inte hur redovisning i olika delar av en finansiell rapport
påverkar användarna. De olika delarna i delårsrapporterna och redovisningen av
NGM däri kan tänkas ha olika informationsvärde. Om en upprättare t.ex. saknar
ett övergripande motiv men ändå redovisar NGM kan frågan ställas om vad
nyttan är för en användare av dessa resultatbegrepp. Om en upprättare har
användbarhet som strategi men de redovisade NGM saknar definitioner,
avstämningar, motiv och dessutom förändras från ett kvartal till ett annat är
frågan vilken betydelse de olika kvalitativa egenskaperna har för en användare.
En upprättare kan i sin kompromiss mellan de olika egenskaperna ha valt att
tillfredställa en på bekostnad av en annan. Då är frågan hur användaren påverkas
av detta val. Vilken nytta får användaren; väljer upprättaren rätt mellan de olika
egenskaperna?

Den övergång som skedde till IFRS för de bolag som var noterade på en börs
eller en auktoriserad marknadsplats kan ha påverkat nyttjandet av NGM. En
anledning till förändringar i nyttjandet av NGM kan vara den redovisning till
verkliga värden som i större utsträckning sker vid tillämpning av IFRS jämfört
med Redovisningsrådets rekommendationer som var aktuella som normer 2004.
En del bolag välkomnar troligen den möjlighet som de nu har av att kunna
redovisa investeringar till verkligt värde, t.ex. investmentbolag som under 2004 i
många fall använt begrepp som substansvärde för att påvisa de värden som finns i
investeringarna när redovisningsrådets rekommendationer (och ÅRL) inte tillåtit

244 Intervjuernas utförande beskrivs i kapitel 2.
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värdering till verkligt värde. En del andra bolag vill möjligen inte redovisa balans-
poster till verkligt värde med resultateffekter från omvärderingarna i resultat-
räkningen. Det kan vara fallet om en företagsledning inte anser att den kan
påverka marknadsutvecklingar och då får svårare att påvisa den prestation som
den anser att den ska utvärderas i enlighet med. I sådana fall är det tänkbart att
en del nya NGM redovisas där förändringar i verkligt värde för en balanspost
exkluderas ur ett resultatbegrepp. Ett exempel på en bransch som har olika
företagsspecifika lösningar för hur redovisning till verkligt värde ska redovisas i
resultaträkningen är fastighetsbranschen (Brade och Olsson, 2006). En studie av
PricewaterhouseCoopers (2007) ger viss information om i vilken utsträckning
som redovisade NGM förändrades i och med övergången från nationell GAAP
till IFRS, i stor utsträckning har bolag försökt behålla sina tidigare NGM, men
svenska bolag var inte inkluderade i studien. Det finns ingen studie som jämför
andra länders bolag inom EU med de noterade på en svensk kapitalmarknad
avseende benägenheten att byta NGM när GAAP förändras.

Förutom skillnaden i normgivning för utformningen och dess eventuella effekter
på förekomsten av NGM är det också möjligt att undersöka om den norm från
IASB med andra principer kring hanteringen av goodwill jämfört med
motsvarande svensk 2004 påverkat nyttjandet av NGM. Många bolag justerade
2004 sina resultatbegrepp så att de exkluderade avskrivningskostnader från
goodwill.245 IASB:s standard IFRS 3 ”Rörelseförvärv” anger att någon
avskrivning ej ska ske, istället ska årliga obligatoriska nedskrivningstest utföras.
IFRS 3 som norm istället för RR 1:00 borde därför minska nyttjandet av NGM
formulerade som EBITA, EBITDA eller Rörelseresultat exklusive goodwill-
avskrivningar.

En longitudinell studie över flera år för att se förändringar i användandet av
NGM kopplat till olika faktorer är av intresse. I den genomförda studien har det
gått att sluta sig till att bolagen på Stockholmsbörsen under 2004 inte var
konsekventa i sitt användande av NGM i delårsrapportering under året. En
längre studie över flera år skulle kunna bekräfta eller förkasta denna slutsats.
Dessutom finns det ingen svensk longitudinell studie som jämför nyttjandet av
NGM i årsredovisningar.

En av teknikerna inom earnings management genom utformning, strategisk
påminnelse, är också möjlig att undersöka i en longitudinell studie. Försöker
företagsledningen påverka vilket jämförelsetal som användare nyttjar när de
jämför det rapporterade resultatet mot tidigare perioders resultat genom att
strategiskt påminna om övergående tillfälliga effekter som påverkat resultat-
måtten antingen positivt eller negativt? Longitudinella studier kan vara

245 Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 ”Koncernredovisning” innebär av-
skrivningar på goodwill över en bedömd nyttjandeperiod.
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intressanta eftersom det även går att undersöka om nyttjandet av NGM ökar
eller minskar när bolagens redovisade resultat går upp eller ned. Det finns studier
från andra marknader än den svenska kapitalmarknaden som visar att redo-
visningen av NGM har ett samband med bolagens resultat enligt GAAP. Sämre
GAAP-resultat skulle resultera i att ett NGM används. Andra studier visar dock
inte på ett sådant samband utan tvärt om att det redovisade alternativa resultat-
begreppet är lägre än GAAP. Ett negativt samband skulle dock kunna indikera
att det är avsiktligt eftersom upprättaren inte vill visa ett bra jämförelseår när ett
kommande år är dåligt. Om ett nedslag görs för bara ett år i en hel marknads-
population – kan då ett samband ses mellan negativa årsresultat och antalet
NGM? Finns det ett samband mellan negativ trend i flera års resultat för ett
bolag och antalet NGM som redovisas? De två frågorna är möjliga att besvara
genom statistiska analyser av finansiella rapporter över flera år där positiva och
negativa resultat jämförs med förekomsten av NGM.

I avhandlingen jämförs bolags redovisning och utformning av NGM i de olika
kvartalsrapporterna för att analysera hur konsekvent rapporteringen är. Ett om-
råde som inte berörs är hur konsekventa bolagen är när de nyttjar GAAP.
Används genomgående samma GAAP-resultatbegrepp i texter och punkter av
ett bolag över tiden eller förändras redovisningen av resultatbegrepp, och i så fall
beroende på vad? Samvarierar förändringsbenägenheten för NGM med
förändringar i redovisningen av resultat i enlighet med GAAP? En analys även
av förändringar av GAAP-mått i texter och punkter i delårsrapportering mellan
olika rapportperioder skulle kunna ge ytterligare underlag för hur jämförbar den
finansiella rapporteringen är inom och mellan de noterade bolagen.

En av de tre möjliga förklaringarna till att NGM redovisas av upprättarna är
earnings management. Det som dock inte är utforskat i detalj i avhandlingen är
vilken effekt som en upprättare i ett sådant fall förväntar sig. Earnings
management bygger på att företagsledningen tror sig vinna någon fördel av sitt
avsiktliga redovisningsval. Ett steg att gå vidare från avhandlingens resultat och
nå en djupare förståelse av upprättarnas motiv är att testa hypoteserna inom
positiv redovisningsteori med kvalitativa metoder. Ett sätt vore att genom
fallstudier följa upprättares arbete med utformning av finansiella rapporter.

Analytiker anser inte enligt en undersökning från FASB (2002) att prestation kan
reduceras till och omfattas av ett enda mått och en enda räkning. I det avseendet
är de samstämmiga med upprättarna som framför samma sak i intervjustudien.
Det är även i överensstämmelse med vad den i kapitel 3 refererade litteraturen
anger som önskvärt för att kunna värdera bolag. Det som studerats i
avhandlingen är dock de tänkbara effekterna av en enda faktor i detta sam-
manhang: NGM. Det innebär att det finns många frågor kvar att utforska inom
det större sammanhang om utformning av finansiella rapporter som av-
handlingen rör sig inom.
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12.4.4 FÖRÄNDRAD NORMGIVNING OCH AKTUALITET

Avhandlingen har analyserat de finansiella rapporter som redovisats av bolagen
till sina intressenter under 2004. Sedan 2004 har normgivningen ändrats för de
noterade bolagen på den undersökta marknadsplatsen och det är nu IASB:s
standarder (och IFRIC:s tolkningsuttalanden), så som de antagits av EU, som är
tillämpliga. En effekt av detta är att ännu färre resultatbegrepp än vad som var
fallet 2004 nu är definierade som en del av GAAP. En tänkbar effekt är även att
vissa specifika principer i IASB:s standarder, t.ex. verkligt värde-redovisning och
obestämbar livslängd på goodwill, skulle kunna förändra det behov av att
redovisa NGM som bolagen har.

Resultaten i avhandlingen visar att ett antal kategorier av NGM förekom i
bolagens finansiella rapporter. Det torde vara två av dessa nio kategorier som
kan påverkas av den nya normgivningen. Den första är den kategori som
benämns ”exklusive goodwill” och innefattar konstruktioner av mått före eller
exklusive goodwillavskrivning/nedskrivning, t.ex. konstruktioner med EBITA.
Den andra är kategorin ”substansvärde” där olika konstruktioner av NGM
byggda på substansvärde ingår.

Samtidigt som två av kategorierna sålunda indikerar en minskad användning av
NGM246 finns också en annan utvecklingsmöjlighet. Behovet hos företags-
ledningarna av att kunna använda NGM för att redovisa en jämförbar under-
liggande prestation i sin rörelse borde inte ha minskat jämfört med tidigare.
Normeringen från IASB (i standarden IAS 1) anger dessutom bara ett definierat
resultatbegrepp: årets resultat. Det ökar förmodligen behovet av att redovisa
NGM. Avhandlingsämnet torde därför även fortsättningsvis ha en mycket hög
relevans. Normgivningen förändras men inte på ett sätt som gör att det under-
liggande behovet av att redovisa sin verksamhet med andra mått än GAAP
minskas – snarare tvärt om.

246 Den första kategorin förefaller dock inte ha minskat i användning av bolag noterade
på andra marknadsplatser i EU efter övergången till IFRS 2005. Det framgår av en
rapport från PricewaterhouseCoopers (2007).
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DEFINITIONER
Alternativt resultatmått Ett redovisningsmått på ett företags resultat som

inte finns definierat i GAAP. Se även Non-GAAP
Measure (NGM) och alternativt resultatbegrepp.

Alternativt
Resultatbegrepp Se Alternativt resultatmått

Användare Den eller de som tar emot finansiella rapporter
och använder dem för att ta ekonomiska beslut.
Kan även benämnas intressenter eller mottagare.
Här avses främst investerare och analytiker.

Externaliteter Informationen som ett NGM utgör kan förmedla
information både till nytta och till kostnad för
parter utanför bolaget. För en kapitalmarknad kan
det innebära kostnader när ett bolag producerar
NGM för att maximera företagsledningens eller
bolagets nytta men inte för marknadens (sam-
hällets) maximala nytta.

Framträdande redovisning En redovisning som vilseleder läsaren, där NGM
redovisas på ett mer framträdande sätt än resultat-
begrepp definierade i enlighet med GAAP. Se
även ”Undue prominence”.

Framvagn Se Mjukdelar

BV-delar Bolagsverksdelar, används i avhandlingen för att
beteckna de delar av en årsredovisning som är
officiella på det sättet att de registreras hos en
myndighet, i Sverige hos Bolagsverket. I t.ex. USA
är det de delar som registreras hos SEC
(årsredovisningsdokumentet benämns då 10 K).
Det är vanligt förekommande att bitar av den
årsredovisning som publiceras skiljs ut och skickas
in till Bolagsverket. De delar som då skiljs ut är de
som är upprättade i enlighet med lag- och
redovisningsnormering. Ett krav i Redovisnings-
rådets rekommendation RR 22 är att det tydligt
ska framgå vilka delar av ett dokument som är
upprättat i enlighet med lag och normer. Ett
likadant krav finns i IFRS-regelverkets standard
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IAS 1.

Delat NGM Innebär, till skillnad från ett unikt NGM, att två
eller fler bolag i studerad population i av-
handlingen nyttjar samma slags NGM.

Egna resultatmått Se alternativt resultatmått, alternativt resultat-
begrepp och NGM

GAAP Generally Accepted Accounting Principles. Lagar,
rekommendationer och uttalanden från norm-
givande organ om redovisning. Ofta används
begreppet i samband med ett uttryck för det
geografiska område eller den marknadsplats som
en viss uppsättning regler används på. T.ex.
betyder US GAAP att regler från SEC och FASB
används för bolags redovisning i USA. På samma
sätt kan svenska lagar och normer för redovisning
internationellt uttryckas som ”Swedish GAAP”.

GAAP-mått Ett resultatbegrepp (resultatmått) som är
definierat i GAAP.

Non-GAAP Measure/s
(NGM) Se Alternativt resultatmått. Detta är ett vanligt sätt

att uttrycka fenomenet på engelska.

Mjukdelar Avsnitt i en årsredovisning som presenteras
utanför de delar som ska upprättas i enlighet med
lag och redovisningsnormer. De presenteras oftast
först i en årsredovisning och kan därför populärt
även kallas för ”framvagn”. Den del som då är
hänförlig till lag och redovisningsnormer för
årsredovisningen kallas ”bakvagn”.

Mottagare Se Användare.

Pro forma ”Som om” något förhållande hade förelegat.
Används i redovisningssammanhang för att
beteckna hur en uppsättning redovisningsdata
hade sett ut ifall omständigheterna hade varit på
ett speciellt sätt, d.v.s. som om det förhållandet
eller den specifika omständigheten förelegat. I
avhandlingen används uttrycket för att beteckna
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när en hel uppställning och de resultatbegrepp
som går att läsa ut ur den, t.ex. en resultaträkning,
är upprättad som om en specifik omständighet
förelegat (eller inte förelegat). I anglosaxisk
redovisningsmiljö används uttrycket ofta som
synonym till NGM, då i en konstruktion som t.ex.
”pro forma earnings” eller, översatt till svenska,
pro forma-resultat. I avhandlingen görs skillnad på
att ett resultatbegrepp är alternativt, ett NGM,
kontra att det är upprättat pro forma. Pro forma
innebär då att resultatbegreppet är utformat mot
bakgrund av att en händelse inträffat eller inte
inträffat; begreppets resultatsiffra omfattar helt
enkelt inte att en händelse eller transaktion
inträffat. Ett pro forma-mått är i den här
avhandlingens terminologi dessutom ett sorts
alternativt resultatbegrepp.

Resultatbegrepp Avser i den här avhandlingen ett mått på finansiell
prestation för ett företag som är framtaget ur
resultaträkningen genom att olika komponenter i
resultaträkningen (poster) summerats till en total.

Resultatmått Se Resultatbegrepp.

Räkning Här avses en av följande fyra: resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesanalys och förändringar
i eget kapital.

Unikt NGM Innebär att enbart ett bolag använder det
alternativa resultatbegreppet. Jämför med Delat
NGM.

Undue prominence Se Framträdande redovisning.

Upprättare Den eller de personer, t.ex. en företagsledning,
som upprättar finansiella rapporter. Ibland
uttrycks upprättaren som bolaget eller företaget
vilket är den juridiska person som publicerar en
finansiell rapport. Här avses personerna som i
grupp (eller enskilt) framställer finansiella rap-
porter vilka nyttjas av mottagarna.

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554).
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ÅRFL Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag.

ÅRKL Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag.
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FÖRKORTNINGAR

Ref Resultat efter finansiella poster

Exkl Exklusive

RR Resultaträkning

BR Balansräkning

GW Goodwill

NGM Non GAAP Measure/s

GAAP Generally Accepted Accounting Principles

IFRS International Financial Reporting Standards

IAS International Accounting Standards

ÅR Årsredovisning

DÅR Delårsrapport

Q1 eller q1 Kvartalsrapport för det första kvartalet.
Konsekvent används även på detta sätt för-
kortningarna q2, q3 och q4.
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE OM RESULTAT-
BEGREPP OCH MOTIV

Mikael Scheja

Används under september 2005

Bakgrundsinformation till respondenten:

Denna intervju behandlar både dig själv i din roll på företaget och den organisation du
tillhör som ett subjekt.

Dina svar anonymiseras.

Som respondent har du erhållit ett brev som beskriver min undersökning i stort, där du
deltager i det tredje momentet där jag söker förståelse för hur olika
resultatrapporteringsbegrepp väljs ut.

När jag använder ordet resultatbegrepp avser jag ett mått som företaget använder i sin
skriftliga rapportering (hel eller delårsrapportering) för att beskriva sin finansiella
prestation under en period. Måttet är baserat på resultaträkningen som den är uppställd
enligt lag och rekommendationer från normgivare under en period med eventuella tillägg
eller avdrag. Exempel är rörelseresultat, nettoresultat, EBIT, EBITDA, olika pro forma
uttryck, resultat före goodwillavskrivningar, resultat exklusive jämförelsestörande poster
etc.

Ditt namn är:
Dagens datum är:
Du arbetar på företaget:
Din titel är:



350

Frågeguide:

Respondentens roll

 Beskriv i korthet din arbetsroll och ansvarsområden på företaget

 På vilket sätt arbetar du med den finansiella rapporteringen?

Organisationens roller och beslutsfattande

 Hur många i organisationen är direkt eller indirekt inblandade i utformningen av
årsredovisningen?

o Vilka titlar och roller har dessa?
o Av dem som är inblandade med utformningen av årsredovisningen,

vilka är enligt din uppfattning de som har rätten att bestämma vilka
olika nyckeltal och resultatbegrepp som ska användas?

o Är styrelsen i företaget inblandat i vilka resultatbegrepp som används?
o Är företagsledningen inblandat i vilka resultatbegrepp som används?

Intressenter bakom valda resultatbegrepp

 Vem upplever ni önskar de begrepp som ni rapporterar idag?
o Hur har detta framkommit?
o Har det förändrats över tiden?
o Debatteras detta internt i företaget?

 Om ja, vilka olika åsikter framförs?
o Försöker ni eller har ni försökt att påpeka för intressenter hur ni vill

visa upp er prestation?
 Hur har sådana diskussioner sett ut?

 Tycker ni att svenska rapporter är jämförbara? Skiljer det sig åt mellan olika
branscher?

 Hur mycket jämför ni med andra börsbolags rapportering?
o Vem gör denna sorts analys?

 I hur stor omfattning diskuterar ni era valda resultatbegrepp med andra bolag?

 De resultatmått ni kommunicerar genom pressmeddelanden och rapporter är
dessa begärda av någon part utanför ägarkretsen?

 Finns det någon del av ägarkretsen som har påverkat (eller önskat) någon
speciell form av resultatmått i rapporter av något skäl?

Principer för värdering

 När ni väljer (om möjligt) mellan olika värderingsprinciper, vad har ni för
bakgrund och motiv till era val då?

o Finns en långsiktig policy?
o Kommuniceras den till mottagarna av rapporten?
o Motiveras den? Internt och externt?
o Vilken värdering avseende redovisning för tillgångar och skulder

föredrar ni, verkliga värden eller anskaffningsvärden med en vald
avskrivningsmetod?

 Någon annan värderingsmetod?
 Varför?
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 Tycker ni att det kan vara korrekt att i vissa avseende tillåta val mellan olika
värderingsprinciper?

o När och varför?
o Mellan olika bolag i samma bransch?

Poster mot eget kapital

 Finns det någon sorts värdeförändringar av tillgångar och skulder som ni inte
tycker är av ett slag som uttrycker resultat? Har den org som ni arbetar i någon
samlad uppfattning i dessa frågor (vad som borde redovisas i vilken uppställning
etc)?

 Vilka poster som förändrar bolagets förmögenhet (eget kapital) tycker ni ska
redovisas direkt mot eget kapital och inte passera resultaträkningen?

o Varför?

 Vad anser ni om reavinster i resultaträkningen kontra verkligt värde
förändringar?

o Vilken princip skulle ni föredra som regel?
o Är verkligt värde förändringar något som borde gå över Eget kapital?

 Omräkningsdifferenser, vilka bör gå i Eget kapital och vilka borde inte göra det?
o Varför?

 Vid byte av princip, hur ska detta redovisas?
o Är det något som inte bör vara med i en periods resultat?

 Varför?

Syftet med rapporteringen

 Vad är ert övergripande syfte med den externa rapporteringen?

 Vem är rapporteringen tänkt för?
o Om olika målgrupper, finns det en prioritering?

 Vad ska denna målgrupp/er använda den externa rapporteringen till?

 Hur ofta kommunicerar ni med mottagaren av den externa rapporteringen vilka
resultatbegrepp som ni använder?

o Vilka är det som ni i de fallen har kommunicerat med?
o Vad hade de för åsikter?
o Vad har det lett till?

 Vad ska de resultatbegrepp som ni presenterar användas till?
o Hur önskar ni att de mottages av läsaren?
o Använder ni olika resultatbegrepp för att tillfredställa olika intressenter

av er externredovisning?
 I så fall vilka och för vem? (jag tänker mig här att

respondenten ska ha ett kapitalmarknadsperspektiv eller en
annan utgångspunkt).

 Är detta en uttalad målsättning internt?

 Har ni en avsikt med era resultatpresentationer att utförligare visa upp olika
delar av er rörelse?

o Med relaterade kostnader?

 Har ni som avsikt med era resultatbegrepp att skilja ut sådant som är
engångsrelaterade intäkter eller kostnader?

o Varför?
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o Vad definierar ni i sådana fall som engångsrelaterat?

Skillnader mellan internt och externt

 Vilka resultatbegrepp använder ni internt vid rapportering och styrning?
o Skiljer sig detta i jämförelse med de externt redovisade?
o Varför (om olika)?

Resultatbegreppsdefinitioner

 Har du och eller er arbetsgivare en uppfattning om vad som är ett resultat?

 Vad utgör enligt dig ett rörelseresultat?
o Finns skillnad mellan vad du anser och en generell uppfattning på

bolaget?

 Vilka sorters begrepp använder ni dagligen internt och externt när ni
kommunicerar om resultat: earnings, profit/loss, prestation, eller andra?

o I vilken omfattning?
o Skulle ni kunna definiera vad dessa betyder?

 Anser ni att det är uppenbart vad olika resultatbegrepp betyder eller borde de
alltid definieras i en årsredovisning eller delårsrapport?

 Känner ni till begreppet ”non-gaap measures” som används av FASB?
o Tycker ni att resultatbegrepp som inte kan utläsas i resultaträkningen

direkt borde stämmas av för läsaren?
o Varför?
o Varför inte?

 Tycker ni att ”non-gaap measures” borde vara reglerade i någon lag eller
rekommendation?

o Varför?

Val mellan olika resultatbegrepp

 Vilken av de olika räkningarna som finns idag (rr, br, cf, ek) anser ni är viktigast,
om någon? Varför?

 Vilket är viktigast som mått av nettoresultat och årets kassaflöde?
o Varför?
o Påverkar detta när ni väljer ut resultatbegrepp att presentera?

 Försöker ni driva någon egen ”agenda” med er rapportering förutom att visa
upp den rent legala eller rekommendationsstyrda resultaträkningens mått?

o Dvs påtala något speciellt i ert bolags rapportering om ert bolags
prestation?

 Försöker ni som organisation att med hjälp av valda resultatbegrepp visa på en
”jämn” utveckling?

o T ex ta bort poster ni anser jämförelsestörande?
o T ex ta bort poster som ni inte anser är uttryck för resultatprestation?

 Vilket är det viktigaste resultatbegreppet för att informera om ert företags
prestation under en rapportperiod?

o Varför?
o Anser ni att detta skiljer sig åt mellan företag och branscher?

 Varför?
o Skiljer det sig åt beroende på företagets utveckling?
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 Varför?
 Skulle ni kunna tänka er att ändra på er presentation av

resultatbegrepp i framtiden?

 Hur då?

 Varför?

Resultatbegreppens förändring i företaget

 Hur har er resultatrapportering i form av olika resultatbegrepp och
uppställningsformer förändrats de senaste 5 åren?

 De senaste 10 åren?

 Har ni som bolag under de senaste 5 åren ändrat inriktning på vilka mått ni ska
rapportera och hur dessa ska kommuniceras?

o Vad har påverkat detta?
 Regler, omvärldsfaktorer, bolagets

struktur/situation/intressenter?

 Samma som ovan fast för 10 år?

Regelverket

 Finns det brister med dagens format för resultaträkningen och eget
kapitaluppställningen?

 Tycker ni att resultatbegrepp borde vara definierade i rekommendationer?
o Varför?

 Borde alla bolag redovisa samma resultatbegrepp eller ska det vara valfritt?

 Ger dagens resultaträkning tillräckligt med information till era intressenter?
o Om nej, vad saknas? Vad borde vara annorlunda?

 IAS 1/(RR 20 för 2004) är den rek som styr tillämpningen idag. Finns det något
i den som ni tycker borde förändras?

o Varför

 På vilket sätt skulle ni vilja ändra på dagens uppställningsformer?
o Finns det saker i dagens rapportformer som inte till fullo ger utrymme

för vad ni skulle vilja presentera eller lyfta fram?
 Vilka är det?
 Vad skulle behövas för att rätta till detta?

 Vilka uppställningsformer, resultatmått eller andra presentationer tycker ni
skulle vara relevanta att använda om ni fick chansen att själva reglera dessa (som
lag eller rekommendation), gällande prestationsrapportering?

 Borde ert bolag, eller andra, specifikt eller generellt kommunicera prestation
under en period på något annat sätt än med dagens bokföringsmässiga resultat?

 Bör det finnas en enligt regelverk definierad resultatnivå som exkluderar
jämförelsestörande poster?

o Varför? Varför inte?
o Hur ska denna sorts poster definieras?

Jämförelsestörande och extraordinära poster

 Tycker ni att begrepp som jämförelsestörande och extraordinär ska användas
för resultatrapportering till externa intressenter?

o Varför?
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o Hur ska dessa användas?
o Hur borde de definieras?

Skillnader mellan ÅR och delårsrapporter

 Har ni skillnader i motiv mellan olika rapporter, ÅR, Q, bokslutskommuniké,
avseende vad ni vill visa upp, förmedla, presentera med de olika rapporterna?
Skiljer det sig åt mellan dem?

Om det finns skillnader mellan använda resultatbegrepp i ÅR och Q rapporter:

 Varför har ni olika resultatbegrepp i ÅR kontra kvartalsrapporter?

 Skiljer sig syftet med era kvartalsrapporter jämfört med årsredovisningen?
o På vilket sätt?
o Påverkar detta hur ni väljer ut resultatbegrepp?

Framtiden

 Är ni bekant med comprehensive income reporting projektet som bedrivs av
IASB och FASB?

o Vad tycker ni i så fall om förslaget som diskuterats gällande en annan
uppställningsform än dagens?

o Skulle det påverka hur ni väljer olika resultatbegrepp?

Bolag som rapporterar resultatbegrepp utanför fastställt (av lag och rek)
resultaträkningsformat:

 Varför rapporterar ni resultatbegrepp som inte finns i av lag och
rekommendation fastställd resultaträkning?

 Skulle ni vilja rapportera dessa i er resultaträkning eller i anslutning till denna?
o På vilket sätt?

 Finns det resultatbegrepp som ni presenterar idag (möjligen tvingande) som ni
anser ger en missvisande bild av ert företags prestation?

o Vilka?
o Varför?
o Hur borde det presenteras istället?
o Anser ni att det är detta ni gör när ni använder andra resultatbegrepp

än de som ges av fastställda format för resultaträkningen?

Bolag som inte rapporterar något resultatbegrepp utanför fastställt (av lag och
rek) resultaträkningsformat:

 Har ni som organisation funderat på att tillföra något resultatbegrepp som ni
inte presenterar idag?

o Varför?
o Varför inte?

 Hur ser du på andra bolag/företag som använder resultatbegrepp som inte är
fastställda och definierade i lag eller rekommendation?

o Tror du att användandet av sådana mått ger en användare utökad nytta
av rapporten/erna?

o Om ja, på vilket sätt?
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VD/Styrelseförord:
Bolag som inte nämner resultatbegrepp i VD förord:

 Många bolag har resultatbegrepp i VD:s verksamhetsbeskrivning, ni har inte det,
varför?

 Hur bestäms det i VD/Styrelseordförande förord att resultatbegrepp inte ska
förekomma?

Bolag som nämner resultatbegrepp i VD förord:

 De resultatbegrepp som ni som bolag presenterar i VD/Styrelseordförande
förord, hur har de valts ut?

 Vilka personer är inblandade i att göra detta urval?

 Vilket syfte ligger bakom att i VD/Styrelseordförande förord ha med
resultatbegrepp?
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BILAGA 2: EXEMPEL PÅ SAMMANSTÄLLNINGS-
DOKUMENT FÖR ÅRSREDOVISNINGSSTUDIER
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BILAGA 3: EXEMPEL PÅ SAMMANSTÄLLNINGS-
DOKUMENT FÖR DELÅRSRAPPORTER
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BILAGA 4: BOLAG SOM INGÅR I
ÅRSREDOVISNINGSSTUDIEN
De börsbolag som omfattats av genomgången följer nedan, fördelade per lista
hos Stockholmsbörsen 2004-12-30 (Officiell kurslista för aktier m.m.,
Stockholmsbörsen, 2004):

A-listan: Mest omsatta Aktier
ABB Gambro Sandvik SCA

Assa Abloy Getinge Scania Swedish Match
AstraZeneca Holmen Securitas TeliaSonera

Atlas Copco Industrivärden Skanska Trelleborg

Autoliv Investor SKF Volvo

Electrolux Nokia SSAB

Ericsson OMX Stora Enso

26 bolag, alla årsredovisningar analyserade

A-listan: Övriga Aktier
Beijer Bergman & Beving Bure Equity Cardo
Elekta Finnveden Gunnebo Haldex
Hexagon Hufvudstaden Höganäs JM
Lindex Nobel Biocare Sardus SAS
Scribona Seco Tools Ticket Travel Group TietoEnator
WM-data Ångpanneföringen På

Observationsavdelning:
TV4

23 bolag, alla årsredovisningar analyserade

O-listan: Attract 40
Active Biotech Alfa Laval Anoto Group Avanza
Axfood Bilia Billerud Boliden
Boss Media Broström Capio
Enea Eniro Framfab Hennes &

Mauritz
HIQ International IBS LB Icon IFS
Intrum Justitia Intentia

International
Kinnevik
Investment

Klövern Lundin Petroleum Micronic Laser
Systems AB

Modern Times
Group MTG

Munters NCC Net Insight
Nobia Nolato Observer Orc Software
Oriflame Pergo Proffice Q-Med
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Cosmetics
Rottneros SwitchCore Tele 2 Teleca
Telelogic Wihlborgs

Fastigheter
43 bolag, alla årsredovisningar analyserade

O-listan: Övriga Aktier
A-com AcadeMedia AcandoFrontec Active Capital
AddNode Addtech Affärsstrategerna Ainax
All Cards
Service Center -
ACSC

Artimplant Aspiro AudioDev

Axis Ballingslöv
International

Biacore
International

B&N
Nordsjöfrakt

Beijer Alma Beijer Electronics CF Berg & Co BioGaia
Bioinvent
International

Biolin BioPhausia Biotage

Bong Ljungdahl Borås Wäfveri Brinova
Fastigheter

Brio

BTS Group Capona Cash Guard Castellum
Cherryföretage
n

Clas Ohlson Cloetta Fazer Concordia
Maritime

Consilium CTT Systems Cybercom Group
Europe

Daydream
Software

Diamyd
Medical

Doro Duroc Digital Vision

Elanders ElektronikGruppe
n BK

Enlight Expanda

Fagerhult FastPartner Feelgood Svenska Fenix Outdoor
Fingerprint
Cards

Geveko Glocalnet Gorthon Lines

Havsfrun Heba Fastighets
AB

HL Display

HQ Fonder Human Care H C IAR Systems Intellecta
ITAB Industri JC Jeeves Information

Systems
Johnson Pump

Karlshamns KABE Husvagnar KaroBio Karolin Machine
Tool

Klippan KnowIT Kungsleden Lagercrantz
Group

Latour
Investment

Ledstiernan LjungbergGruppe
n

Lundbergföretage
n

Lundin Mining Luxonen Mandator Malmbergs
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Corporation Elektriska
Meda Medicover Holding Medivir Mekonomen
Metro
International

Midway Holding Millicom
International
Cellular

Modul 1 Data

MSC Konsult MTV Produktion MultiQ
International

Nefab

Netonnet New Wave Group NIBE Industrier
Nilörngruppen Nocom North Atlantic

Natural Resources
Note

Novestra Novotek Närkes Elektriska OEM
International

Onetwocom Opcon Optimail Ortivus
Oxigene PartnerTech Peab Poolia
Precise
Biometrics

Prevas Pricer Proact IT Group

Probi ProfilGruppen Protect Data Ratos
RaySearch
Laboratories

ReadSoft Resco Riddarhyttan
Resources

Retail and
Brands

Rörvik Timber SAAB SalusAnsvar

Sapa Scan Mining Sectra Semcon
Senea Sensys Sigma SinterCast
Sign On Skanditek

Industriförvaltning
Skistar Softronic

Strålfors Studsvik Svedbergs Svolder
Sweco Säki Technology Nexus Teligent
Thalamus
Networks

Tivox Traction Transcom
worldWide

Tricorona Trio AB Tripep TurnIT
Unibet Group VBG Viking Telecom Vitrolife
VLT Vostok Nafta Wallenstam

Byggnads
Wedins skor &
accessoarer

Westergyllen Wilhelm Sonesson XponCard Group Investment AB
Öresund

170 bolag, alla årsredovisningar analyserade
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BILAGA 5: STRATIFIERAT URVAL AV BOLAG FÖR
ANALYS AV NGM I DELÅRSRAPPORTERING 2004

Nr BRANSCH A-MO A-Övriga A-40 O-övriga

1 Biotechnology Active Biotech

2 Biotechnology Q-Med
3 Biotechnology Medivir
4 Biotechnology Biogaia
5 Biotechnology Vitrolife
6 Biotechnology Probi
7 Detaljhandel Lindex
8 Detaljhandel HM
9 Detaljhandel Nobia

10 Detaljhandel Clas Ohlson
11 Elektronisk utrustning och instrument Lagercrantz group
12 Elektronisk utrustning och instrument Scribona
13 Elektronisk utrustning och instrument Micronic Laser systems
14 Elektronisk utrustning och instrument AudioDev
15 Elektronisk utrustning och instrument Addtech
16 Elektronisk utrustning och instrument Precise Biometrics
17 Elektronisk utrustning och instrument Pricer

18 Elektronisk utrustning och instrument Partnertech
19 Fastigheter HEBA fastighets AB
20 Fastigheter Hufvudstaden
21 Fastigheter Wallenstam
22 Fastigheter Klövern
23 Fastigheter Castellum
24 Fastigheter LjungbergGruppen

25 Företagstjänster Securitas
26 Företagstjänster Ångpanneföreningen
27 Företagstjänster Intrum Justitia
28 Företagstjänster Observer
29 Företagstjänster Proffice
30 Företagstjänster HL display
31 Företagstjänster Strålfors
32 Företagstjänster Bong Ljungdahl
33 Företagstjänster Studsvik
34 Gruv och metall Boliden
35 Gruv och metall SSAB
36 Gruv och metall Höganäs
37 Gruv och metall Scan Mining
38 Health care equipment and supplies Getinge
39 Health care equipment and supplies Elekta
40 Health care equipment and supplies Nobel biocare
41 Health care equipment and supplies Biacore
42 IT-konsulter WM Data
43 IT-konsulter Tieto Enator
44 IT-konsulter Teleca
45 IT-konsulter Enea
46 IT-konsulter HiQ International
47 IT-konsulter Nexus
48 IT-konsulter Semcon
49 IT-konsulter Proact IT group
50 IT-konsulter Modul 1
51 IT-konsulter Addnode
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52 Kommunikationsutrustning Net Insight

53 Kommunikationsutrustning Ericsson
54 Kommunikationsutrustning Switchcore

55 Kommunikationsutrustning Doro
56 Media A-com

57 Media TV 4
58 Media Eniro
59 Media VLT

60 Papper och skogsprodukter SCA
61 Papper och skogsprodukter Holmen

62 Papper och skogsprodukter Rottneros
63 Papper och skogsprodukter AB CF Berg & Co

64 Programvara Intentia
65 Programvara Telelogic

66 Programvara IFS
67 Programvara IBS

68 Programvara Protect data
69 Programvara Trio AB

70 Programvara Readsoft
71 Tunga maskiner Cardo
72 Tunga maskiner Atlas Copco

73 Tunga maskiner SKF
74 Tunga maskiner Sandvik

75 Tunga maskiner Volvo
76 Tunga maskiner Seco Tools

77 Tunga maskiner Haldex
78 Tunga maskiner ITAB

79 Tunga maskiner Munters
80 Tunga maskiner Alfa laval

81 Tunga maskiner Nibe Industrier
82 Övriga finansiella tjänster Bure Equity
83 Övriga finansiella tjänster Investor

84 Övriga finansiella tjänster Industrivärden
85 Övriga finansiella tjänster Avanza

86 Övriga finansiella tjänster Investment AB Kinnevik
87 Övriga finansiella tjänster OMX

88 Övriga finansiella tjänster Latour Investment
89 Övriga finansiella tjänster Traction AB

90 Övriga finansiella tjänster Affärsstrategerna
91 Övriga finansiella tjänster AB Geveko
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BILAGA 6: NGM I DELÅRSRAPPORTERING

A-listan mest omsatta

Från A-listan mest omsatta ingår 13 bolag i analysen. Det är ett stort antal NGM
som används och de är till stor del unika. 11 bolag av 13 använder NGM på
något sätt i sin rapportering. Dessa bolag använder tillsammans 45 olika slag av
NGM. Bruttoantalet NGM är 54 st. (antalet NGM summerat utan att reducera
antalet med de NGM som används av två eller fler bolag på listan). Av dessa är
21 stycken helt unika, d.v.s. de används inte av något annat av de 91 bolagen i
urvalet för delårsrapportering. Medelvärdet för antal NGM per bolag är ca 4,2.
Om de bolag som inte använder några NGM exkluderas blir medeltalet ca 4,9.
Om bolag som har många unika NGM tas bort ur medelvärdeberäkningarna är
genomsnittet av nyttjade NGM ca 4,2 begrepp per bolag. De flesta NGM
används av ett bolag och bara 6 slag användes av två bolag. Ett slag av NGM
användes av 4 bolag. Totalt var det 7 olika slags NGM som nyttjades av mer än
ett bolag.

De NGM som delades247 av två bolag var
1. Vinst per aktie före goodwill avskrivningar (Getinge och SCA)248,
2. Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader (Getinge och

Ericsson),
3. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (SCA och Sandvik),
4. Substansvärde (Investor och Industrivärden),
5. Redovisningen av ett segments resultat direkt i resultaträkningen (Investor och

Industrivärden), och
6. Substansvärdeförändringen/substansvärdeutveckling (Investor och

Industrivärden).

Det NGM som delades av 4 bolag var Rörelseresultat exklusive avskrivning av
goodwill249 och det användes av Securitas, SCA, Atlas Copco och OMX.

A-listan övriga

Från A-listan övriga analyserades 14 bolag. Alla bolagen förutom ett använder ett
eller flera NGM. 45 olika slag av NGM nyttjas av de 14 bolagen i urvalet. Totalt
använder de tillsammans 56 NGM (några bolag använder likadana NGM).

247 ”Delades” avser här, till skillnad från ”unikt”, att två eller fler bolag nyttjar samma
slags NGM i delårsrapportering.
248 Getinge och SCA använder detta mått. Getinge har dock ett tillägg till måttet: ”…
efter full skatt”.
249 Uttrycks som ”Rörelseresultat före goodwillavskrivningar” av Securitas och SCA.
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Medelvärdet för de NGM-användande bolagen är ca 4,3. Om Tieto Enator, som
redovisar 9 unika NGM, exkluderas från analysen av bolagen på A-listan övriga
blir medeltalet NGM per NGM-användande bolag ca 3.

För de analyserade bolagen på båda A-listorna tillsammans används 41 unika
NGM, det är ca 2,4 unika NGM per bolag. Totalt är det 110, eller ca 4,1 NGM
per bolag, som förekommer i rapportering. Antal slag av NGM som användes av
minst 2 bolag är 10. Antal slag av NGM som användes av minst 3 bolag är dock
bara 2. Även för bolagen på A-listan övriga visar kartläggningen ett heterogent
nyttjande av olika slag av NGM.

Det NGM som delades av tre bolag var: Rörelseresultat före GW-avskrivningar.

De NGM som delades av två bolag var:
1. Rörelseresultat efter GW-avskrivningar alternativt Rörelseresultat efter GW-

avskrivningar (EBIT)250

2. Rörelseresultat exklusive reavinst från en avyttrad division,
3. EBITA alternativt rörelseresultatet före GW-avskrivningar (EBITA),251

4. Rörelseresultat exkl engångskostnader/engångseffekter,252

5. Omsättning exklusive viss verksamhet/vissa produkter,253

6. Rörelseresultat före avskrivningar av GW exklusive jämförelsestörande poster

Attract-40

25 stycken bolag är med i urvalet från Attract 40-listan. Av dessa bolag använde
80 % NGM i sina delårsrapporter 2004. De 20 bolag på noteringslistan i urvalet
som nyttjade NGM använde ca 5 slag av NGM var. Om totalt 13 NGM som
bara används av Q-Med (varav 12 är helt unika, se avsnitt 10.1.2) undantas från
en beräkning av genomsnittligt antal NGM för de NGM-användande bolagen
erhålls ett medelvärde om ca 4,6.

Antalet NGM som användes av Attract-40 bolagen var 71 st. Det var få slag som
delades av flera bolag. Två slag av NGM delades av fem bolag. Fyra slags NGM
delades av tre bolag. 13 NGM delades av 2 bolag. NGM som bara redovisades
av ett bolag var 52 stycken (dvs. unika för de studerade bolagen på Attract 40-
listan).

Eftersom många av bolagen på Attract-40 listan skräddarsyr sina resultatmått är

250 Ett av vardera presentationssätten förekom.
251 Ett av vardera presentationssätten förekom.
252 Ett av vardera presentationssätten förekom.
253 Ett av vardera presentationssätten förekom. Höganäs avyttrade en verksamhet i ett
dotterbolag, och Nobel Biocare visar omsättning utan sin försäljning av ”Gore-
produkter”.
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det totala antalet helt unika NGM (som inte nyttjas av något av de 91 andra
bolagen i urvalet) 44 st. Beaktat att de 20 NGM-användande bolagen på Attract-
40 nyttjar 71 st. olika slags NGM och att 44 av dessa är helt unika för enskilda
bolag är det inte mer än 27 slag av NGM som delas av bolagen. Det ger ett
medelvärde om ca 1,4 NGM per bolag som är jämförbart med ett annat bolag.254

Eftersom NGM-användarna på Attract-40 i genomsnitt använder 5 NGM är det
få av dessa som ger någon möjlighet till jämförelse av bolag för en användare.
Jämförbarhet diskuteras för hela urvalet i avsnitt 10.4.1.

Två slag av NGM delades av fem bolag:
1. EBIT eller Rörelseresultat (EBIT) redovisades av Intrum Justitia, Boliden,

Teleca, HiQ International och Alfa Laval255 och
2. EBITA alternativt EBITA (rörelseresultat före goodwillavskrivningar eller

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) som redovisades av
Observer, Intrum Justitia, HiQ International, Teleca och H & M.256

Fyra slags NGM delades av tre bolag. Dessa var:
1. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar eller Rörelseresultat exklusive

avskrivningar av goodwill (användes av H & M, Proffice, Eniro).257

2. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster eller Rörelseresultat rensat för
jämförelsestörande poster (Q-Med, Enea, Alfa Laval).258

3. EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) eller Rörelseresultatet före
avskrivningar (EBITDA) (Intrum Justitia, Boliden, Eniro).259

4. Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar (Intrum Justitia, Teleca,
Avanza)

Tretton slag av NGM delades av två bolag:
1. Rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader,260

2. Justerat EBITA,
3. Rörelseresultat (EBITA),

254 Medelvärdet, som indikerar jämförbarhet, är ännu lägre om alla 25 bolagen i urvalet på
Attract-40 inkluderas.
255 Det är Alfa Laval som använder ”EBIT”. De andra fyra bolagen nyttjar kom-
binationen: ”Rörelseresultat (EBIT)”.
256 Att inleda måttet med EBITA och ha förklaringen inom parantes efter görs av Intrum
Justitia och HiQ international. Teleca och Hennes och Mauritz gör tvärtom. Observer
använder bara ”EBITA”.
257 Hennes och Mauritz är det bolag som uttrycker sitt alternativa rörelseresultatmått på
två snarlika sätt. Proffice och Eniro använder ”Rörelseresultat före goodwill-
avskrivningar”.
258 Q-Med är det bolag som använder båda varianterna. De andra nyttjar ”Rörelseresultat
exklusive jämförelsestörande poster”.
259 Att inleda måttet med EBITDA och ha förklaringen inom parantes efter görs av
Intrum Justitia. De andra två bolagen använder alternativet.
260 Dessutom är båda bolagen från samma bransch: Programvara.
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4. Resultat före avskrivningar,
5. Resultat före goodwill (EBITA) alternativt Resultat före goodwill,
6. Rörelseresultat efter avskrivningar alternativt Rörelseresultat efter avskrivningar

(EBIT),
7. Rörelseresultat före avskrivningar,
8. Ref exklusive poster av engångskaraktär alternativt Ref före poster av

engångskaraktär,
9. Ref inklusive poster av engångskaraktär,
10. Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär alternativt Rörelseresultat före

poster av engångskaraktär,
11. Rörelseresultat inklusive poster av engångskaraktär,
12. Justerat EBITDA
13. 2 bolag hade pro forma uppställningar (Boliden som har en pro forma som

om ett förvärvat bolag alltid hade ingått i koncernen och Kinnevik som
redovisar en sammanslagen koncern som om de alltid varit fusionerade
med Invik & Co vilket skett under året).

O-listan övriga

Av de totalt 170 bolagen på O-listan har 39 bolags delårsrapporter analyserats.
Av de i urvalet förekommande bolagen är det ca 77 % (30 bolag) som använder
NGM i rapporterna. Totalt nyttjar dessa bolag tillsammans 133 olika slag av
NGM. Det antal NGM som nyttjas, utan att antalet reduceras med de NGM
som delas av två eller fler bolag på noteringslistan, är 168.

Det är få NGM som delas av flera bolag. 7 slag av NGM delades av 3 eller flera
bolag noterade på O-listan övriga. 12 slag av NGM delades av två bolag och 114
mått användes bara av ett bolag. 14 av de 114 användes även av bolag på andra
noteringslistor. Det ger att 100 av de NGM som bolagen på O-listan övriga
använder är helt unika för dem; inget annat bolag i urvalet använder ett likadant
formulerat NGM i någon av sina delårsrapporter.

Medelvärdet av antal nyttjade NGM för NGM-användande bolag på O-listan
Övriga är ca 5,6. Om antalet unika NGM beräknas som ett medelvärde för de
NGM-användande bolagen ger det ca 3,3 per bolag261. Om man undantar de tre
bolag som representerar det största antalet av de unika måtten (A-com 15
stycken, Vitrolife 13, Ljungberggruppen 9), vilka dessutom är ensamma an-
vändare av dessa, blir medelvärdet av helt unika NGM för de NGM-användande
bolagen ca 2,2 stycken. Medelvärdet av totalt antal NGM (inte enbart unika
NGM) som nyttjas hos NGM-användarna exklusive bolag som har 5 eller fler
unika NGM är ca 4.

261 Det finns 100 unika NGM som nyttjas av bolagen på O-listan övriga. 30 bolag är
NGM användare. En beräkning ger då ett medelvärde om ca 3,3 begrepp per bolag.
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7 slag av NGM delades av 3 eller flera bolag:
1. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster alternativt Rörelseresultat före

jämförelsestörande poster (delades av fem bolag: Addtech, Partnertech,
Strålfors, Bong Ljungdahl och AB Geveko)262

2. Rörelseresultat efter avskrivningar alternativt Rörelseresultat efter avskrivningar
(EBIT) (fem bolag: Scan Mining, Nexus, Semcon, Doro, A-com)263

3. Rörelseresultat före avskrivningar (fem bolag: Studsvik, Semcon, Addnode,
Doro och A-com)

4. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (fyra bolag: Bong Ljungdahl,
Studsvik, Proact IT group, Addnode)

5. Segment direkt i resultaträkningen (fyra bolag: Wallenstam,
Affärsstrategerna, AB Geveko och Castellum)264

6. Substansvärde (fyra bolag: Castellum, Latour Investment,
Affärsstrategerna och AB Geveko)

7. Pro forma uppställningar (tre bolag: Nexus, A-com och ITAB)265

NGM som redovisades av två bolag var:
1. Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (redovisades av Nexus och

Addnode)
2. Ref exklusive jämförelsestörande poster (Addtech och Bong Ljungdahl)
3. Driftsöverskott (Wallenstam och Castellum)
4. Resultat före goodwill (Addnode och Modul 1)
5. EBITDA (Precise Biometrics och Modul 1)
6. Substansvärdet per aktie (Wallenstam och AB Geveko)
7. Justerat resultat efter finansnetto (Bong Ljungdahl och Proact IT group)
8. Pro forma nettoomsättning (Nexus och Addnode)
9. Nettoomsättning för jämförbara enheter (A-com och ITAB)
10. Resultat före finansiella poster (Latour Investment och AB Geveko)
11. Förvaltningsresultat (Wallenstam och Castellum)
12. Förvaltningsresultat per aktie (Wallenstam och Castellum)

262 Bong Ljungdahl använder båda sätten att formulera måtten. Övriga bolag använder
Rörelseresultat exklusive…
263 Semcon är det bolag som använder det alternativa måttet men även det först nämnda.
264 De olika segment som redovisas direkt separat i resultaträkningen bland bolagen på
O-listan Övriga var: ”Fastighetsförvaltningen” (Wallenstam), ”Fastighetsrörelsen” (också
Wallenstam), ”Värdepappersförvaltning” (Affärsstrategerna och AB Geveko), ”Övrig
verksamhet” (Affärsstrategerna), ”Fastighetsdrift” (Castellum) och ”Fastighets-
förvaltning” (Castellum). Det är 4 bolag redovisar segment direkt i resultaträkningen men
det varierar i antalet olika segment. Totalt används 6 st. olika segmentsbenämningar av de
4 bolagen. I denna sammanställning räknas de olika benämningarna som ett mått (att
presentera ett segment direkt i resultaträkningen).
265 ITAB presenterar både en rullande 12 månaders uppställning och en pro forma där
utdelade och avyttrade bolag exkluderats. Nexus gör en pro forma som om en del av
koncernen inte hade ingått för perioden och A-com presenterar flera olika uppställningar:
bl.a. en för jämförbara enheter och en exklusive ett dotterbolag.
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BILAGA 7: BOLAG SOM ANVÄNDER NGM I SIN
DELÅRSRAPPORTERING FÖRDELAT PER
NOTERINGSLISTA

A-listan Använder NGM i någon
form i sin
delårsrapportering 2004

Använder inte NGM alls i
sin delårsrapportering 2004

Bolag Securitas, SSAB, Getinge,
Ericsson, SCA, Atlas Copco,
Sandvik, Volvo, Investor,
Industrivärden, OMX

Holmen och SKF

A-listan
övriga

Använder NGM i någon
form i sin
delårsrapportering 2004

Använder inte NGM alls i
sin delårsrapportering 2004

Bolag Lindex, Scribona,
Hufvudstaden, Tieto Enator,
WM-data, Höganäs,
Ångpanneföreningen, Nobel
Biocare, TV 4, Cardo, Haldex,
Bure equity, Seco Tools

Elekta

Attract-40 Använder NGM i någon
form i sin
delårsrapportering 2004

Använder inte NGM alls i
sin delårsrapportering 2004

Bolag Q-Med, H & M, Nobia,
Klövern, Intrum Justitia,
Observer, Proffice, Boliden,
Teleca, Enea, HiQ
International, Eniro,
Rottneros, Intentia, IFS, IBS,
Munters, Alfa Laval, Avanza,
Investment AB Kinnevik

Active Biotech, Micronic Laser
systems, Switchcore, Telelogic,
Net Insight
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O-listan
Övriga

Använder NGM i någon
form i sin
delårsrapportering 2004

Använder inte NGM alls i
sin delårsrapportering 2004

Bolag Medivir, Vitrolife, Addtech,
Clas Ohlson, Lagercrantz
group, Precise Biometrics,
Pricer, Partnertech, HEBA
fastighets AB, Wallenstam,
Castellum,
Ljungberggruppen, HL
Display, Strålfors, Bong
Ljungdahl, Studsvik, Scan
Mining, Nexus, Semcon,
Proact IT group, Addnode,
Doro, A-com, Protect Data,
ITAB, Modul 1, Latour
Investment, Traction AB,
Affärsstrategerna, AB
Geveko

BioGaia, Probi, AudioDev,
Biacore, Trio, Nibe Industrier,
Read soft, VLT, AB CF Berg
& Co
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BILAGA 8: EXEMPEL PÅ NGM I KATEGORIER

Exempel på NGM i kategorierna: resultat justerade för jämförelsestörande poster,

omstruktureringskostnader, resultat exklusive goodwill, och kombinationsmått

Exempel på NGM som förekommer inom flera av kategorierna återfinns i
Proact IT groups första kvartalsrapport 2004. Proact IT group redovisar ett
NGM direkt i resultaträkningen som är exklusive goodwill.266 I andra upp-
ställningar används NGM med justeringar av resultatet p.g.a. en omstrukturering
men även beroende på andra händelser som av upprättaren anses jämförelse-
störande. Utdrag från tabeller och resultaträkning i delårsrapporten framgår av
figurerna 1 och 2.

Figur 1 Exempel på NGM-kategorin ’Exklusive goodwill’ och NGM
redovisat direkt i delårsrapportens resultaträkning (källa: Proact IT Group
AB, q1-rapport, 2004, s. 10)

Resultaträkningen visar ett NGM där goodwillavskrivningar exkluderats. Inget
NGM redovisas dock i resultaträkningen som innebär att en justering för
omstruktureringskostnader gjorts. Effekten av omstruktureringen är förklarad

266 En sådan presentation tillämpas däremot inte i årsredovisningen. Skillnader mellan
redovisning av NGM i delårsrapportering och årsredovisning redovisas i avsnitt 10.2.
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genom fotnoter och kostnaderna ingår i olika kostnadsslag som GAAP
föreskriver. Ett NGM där omstruktureringskostnader är exkluderade redovisar
bolaget däremot i sin översikt av kvartalsresultat. Där används NGM: just.
Rörelseresultat och just. Resultat (se figur 2).

Figur 2 Exempel på NGM-kategorierna ’jämförelsestörande’ och
‘omstrukturering’ (källa: Proact IT Group AB, q1-rapport, 2004, s. 12)

Vad Just. rörelseresultat och Just. Resultat betyder och vilka poster de alternativa
resultatbegreppen innehåller framgår inte av definitionerna i årsredovisningen
2003 på sidan 41, eller bland definitionerna i årsredovisningen för 2004 på sidan
43. Det framgår inte heller av någon av delårsrapporterna 2004. I ”Kvartalsvis
resultaträkning” i q1-rapporten (figur 2) kan användaren sluta sig till att alla de
kostnader som ligger på raden ”jämförelsestörande poster” (fotnoten 2) långt ned i
uppställningen är den justering som gjorts för resultatet på alla nivåer.
Användaren kan dock inte läsa ut av redovisningen vad Proact anser att ”om-
struktureringskostnader” består av. Någon sådan definition går inte att finna.

Företeelser i kategorin: Resultat som ska möjliggöra jämförelse av en enhet över tiden

En anledning till förekomster av NGM inom kategorin är specifika affärs-
händelser som inträffar hos bolagen. Många NGM i kategorin vilka är unika för
ett specifikt bolag beskriver vad koncernens resultat skulle ha varit för perioden
om inte en viss affärshändelse inträffat. Ett exempel på detta är Traction AB:s
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q2-rapport, 2004. Bolaget använder i denna kvartalsrapport sitt enda NGM för
alla de i studien ingående kvartalen: Omsättningen i dotterföretagsgruppen justerat för
försäljningen av Silva Plastic Center.267

En annan anledning till förekomsten av NGM i kategorin, dit även många unika
NGM hör, är strukturella förändringar. Det är NGM som beskriver vad
koncernens resultat skulle ha varit om den eller de bolagen eller verksamhets-
grenarna tillhört koncernen under redovisningsperioden alternativt om den eller
de enheterna inte tillhört koncernen. Typiskt för denna kategori är vissa av de 13
unika NGM som Vitrolife använder i sina delårsrapporter 2004.268 Flera av
måtten för perioden är byggda på GAAP men med tillägget att en avyttrad del av
koncernen, ”A-life”, inte är inkluderad.

EBIT, EBITA, EBITDA

HiQ International använder i q1-rapporten 2004 begreppen rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) och rörelseresultat före immateriella avskrivningar (EBITA) i
resultaträkningen och begreppet resultat före goodwill (EBITA) i punkterna som
inleder rapporten. Beaktat den engelska förkortningen förefaller det första NGM
som helt korrekt tillämpat.269 Även det andra NGM förefaller korrekt tillämpat
utifrån förkortningen (det finns andra immateriella tillgångar än goodwill vilket
flera av de analyserade bolagen inte förefaller ha beaktat när de uttrycker måttet
som, vilket är vanligt, rörelseresultat före goodwill). Däremot kan användaren undra
över vad det sista NGM (resultat före goodwill (EBITA)) egentligen uttrycker och
vad som är inkluderat i det. Här är det inte rörelseresultat före goodwill som skrivs ut
tillsammans med EBITA utan resultat före vilket borde vara summan på sista
raden i resultaträkningen exklusive kostnader för goodwillavskrivningar.
Dessutom uttrycker detta NGM att det enbart är goodwillavskrivningar som är
subtraherat från resultatet och inte övriga immateriella tillgångars
avskrivningskostnader. Resultat före goodwill (EBITA) är inte heller avstämt mot
GAAP, det finns inte beräknat åt användaren så att denna kan följa hur det
byggts upp av olika delposter, och det är inte heller definierat för användaren i
text. Någon stringens i hur de olika alternativa resultatbegreppen används går

267 Tractions NGM diskuteras utförligare i avsnitt 2.4.5 som klassificeringsexempel på när
NGM inte har framträdande presentation.
268 Bolaget presenterar bl.a. Omsättning exklusive A-life som avyttrades i augusti 2003, rörelse-
resultat exklusive A-life som avyttrades i augusti 2003, Bruttoresultat exklusive A-life som avyttrades i
augusti 2003, Rullande 12 månaders resultat exklusive avyttringen av A-life, Ref exklusive A-life,
Rörelseresultat före avskrivningar exklusive A-life, Rörelseresultat rensat för försäljning av A-life
verksamheten, Rörelseresultatet för jämförbar verksamhet (rensat för realisationsvinster samt övriga
poster hänförliga till avyttrad verksamhet).
269 Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortizations = Resultat före ränta,
skatt, avskrivningar på materiella tillgångar och avskrivningar på immateriella tillgångar.



373

inte att se.270

Eniro har i sin delårsrapportering för första kvartalet definierat i text, på en
därför avsedd sida, vad de avser med begreppen EBIT, EBITA och EBITDA.
Det gör att användaren får en förståelse för vad bolaget menar med sin resultat-
rapportering. I bolagets q2-rapport har sidan med definitioner tagits bort vilket
omöjliggör för en användare att fullt ut förstå skillnaden mellan alla de NGM
som används av bolaget. Det förutsätts dock i Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 20 ”Delårsrapportering” (p. 15) att en läsare av en delårsrapport
har tillgång till företagets senaste årsredovisning. I årsredovisningen för 2004 har
Eniro definierat EBIT, EBITA och EBITDA.

En analys av q3-rapporten från bolaget Tieto Enator och en jämförelse av den
med de andra kvartalsrapporterna från samma bolag under 2004 visar att
begreppen EBITA och EBIT hela tiden förändras i rapporteringen och att det
läggs till eller dras ifrån olika komponenter (resultatposter). De flesta av
definitionerna skrivs ut i löpande text men det är ändå svårt för användaren att
veta vad som ingår i resultatbegreppets del som består av förkortningen EBITA.
En användare vet inte vad EBITA egentligen betyder. Jämför redovisningen i
punkter i inledningen till rapporten för det tredje kvartalet (figur 3), där Rörels-
eresultatet EBITA före engångseffekten från realisationsvinster används, med de tre olika
EBITA-konstruktioner som används i en tabell för rörelseresultat längre in i
rapporten (figur 4). De olika NGM som alla innefattar EBITA gör att an-
vändaren inte riktigt vet om EBITA innebär någonting eller om det egentligen
avser ett rörelseresultat där de olika poster som räknas upp efter EBITA är
avdragna från måttets summa. Det förefaller som att det är den tolkningen
användaren bör göra eftersom begreppet annars delvis innebär en tautologi.271

Det första begreppet som förekommer i figur 4 och innehåller EBITA är ut-
skrivet som Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill, engångseffekt från
realisationsvinster och sociala kostnader från personaloptioner. Om förkortningen EBITA
i det uttrycket skrevs ut (och översattes till svenska) skulle det alternativa
resultatbegreppet få följande formulering: Rörelseresultat (Resultat före ränta, skatt
och avskrivning på immateriella tillgångar) före avskrivning av goodwill, engångseffekt från
realisationsvinster och sociala kostnader från personaloptioner.

270 Bolaget använder i samma kvartalsrapport i texter även ”resultat före goodwill” (utan
tillägget EBITA) och ”Bruttoresultat (EBITDA)”.
271 Tautologi = upprepning av i huvudsak samma tankeinnehåll med olika ord; ”att säga
samma sak två gånger”. Engström (1995)
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Figur 3 Exempel på utformning av punkter där ’EBITA’ används i delårs-
rapportering 2004 (källa: Tieto Enator q3- rapport, 2004, s. 1)

Figur 4 Exempel på uppställning över rörelseresultat vilket härleds från
olika rörelseresultatsnivåer som alla utgörs av NGM konstruerade med
EBITA (källa: Tieto Enator q3-rapport, 2004, s. 8)
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Det skulle förefalla orimligt att dra av poster från ett EBITA-mått som redan i
enlighet med förkortningens betydelse är avdragna. Tolkningen måste vara att
bolaget menar att i ett rörelseresultat som kallas för EBITA exkluderas resultat-
posterna avskrivning av goodwill, engångseffekt från realisationsvinster och sociala kostnader
från personaloptioner. Eftersom det finns två EBITA-mått till i samma tabell där
färre och färre poster har exkluderats ur rörelseresultatet och det till slut
redovisas ett rörelseresultat (EBIT) längst ned i sammanställningen, förefaller det
som att tolkningen av bolagets EBITA bör vara den som beskrivits ovan. Det
innebär dock att betydelsen av punkterna på sidan 1 i rapporten (figur 3) blir en
aning osäker; innebär Rörelseresultatet EBITA före engångseffekten från realisations-
vinster att det är ett GAAP-mässigt rörelseresultat utan att engångseffekten från
realisationsvinster är inräknat som redovisas, eller är det Resultat före ränta, skatt
och avskrivning på immateriella tillgångar före engångseffekt från realisationsvinster som
avses? Eftersom det i ena fallet är tämligen uppenbart att EBITA motsvarar ett
GAAP-mässigt rörelseresultat där efterföljande text förklarar vad som dragits bort
ur måttet blir det svårt för användaren att i det andra fallet veta om det är upp-
byggt på samma sätt. Innebär måttet i det andra fallet: Resultat före ränta, skatt och
avskrivning på immateriella tillgångar, vilket EBITA utskrivet och översatt till
svenska betyder?

Ytterligare problem framkommer när bolagets redovisning i det tredje kvartalets
rapport jämförs med tidigare kvartal. I kvartal 1 (figur 5) används i text uttrycket
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) vilket skulle kunna indikera att
EBITA är ett rörelseresultatsmått där goodwillavskrivningar (men kanske inte
andra avskrivningar från immateriella tillgångar) exkluderats. Jämför med NGM i
figur 3 (q3-rapportens punkter) som uttrycks som Rörelseresultatet EBITA före
engångseffekten från realisationsvinster. Det får troligen användaren att fundera än mer
över vad som faktiskt avses de gånger som EBITA ingår i konstruktionen av ett
resultatmått.

Figur 5 Textutdrag från ett börsnoterat företags delårsrapport 2004 där
begreppen EBITA och EBIT förekommer (källa: Tieto Enator q1-rapport,
2004, s. 3)
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Figur 6 Exempel på uppställning över rörelseresultat (EBIT) som härleds
från olika rörelseresultatsnivåer som alla är NGM konstruerade med
EBITA (källa: Tieto Enator q1-rapport, 2004, s. 6)

Även begreppet (EBIT) används något inkonsekvent. I tabellen på sidan 6 i
bolagets första kvartalsrapport 2004 (figur 6) definieras EBIT som Rörelseresultat
(EBIT) medan det på sidan 3 i samma rapport (figur 5) framställs som
Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT). Vad är skillnaden i betydelse i
formulering? Är det samma NGM som avses? En intervjurespondent (se
redogörelse för intervjustudien i kapitel 11) har påpekat att i och med att
avskrivningar på goodwill inte längre förekommer, i och med övergången till
IFRS, har förvirringen för vad EBITA egentligen uttrycker för nivå i
resultaträkningen försvunnit: ”… därigenom blev ju EBITA liktydigt med begreppet
rörelseresultat… Vilket lätt kunde skapa lite förvirring tidigare eftersom vi använder
begreppet rörelseresultat i resultaträkningen.” (2005-09-12)
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BILAGA 9: REDOVISNING AV NGM I PUNKTER
OCH TEXTER ÖVER 4 KVARTAL
Förekomsten av förändrade NGM i punkter

För de 91 bolagen i delårsrapportsstudien visar tidigare redogörelse att 74 bolag
nyttjar NGM på något sätt i sina delårsrapporter. Det har också visat sig att av
bolagen som använder NGM i sina punkter (47 stycken) ändrade 18 av dem
under löpande år från eller till att ha NGM i sina rapporter. Det antal gånger
som ett eller flera NGM antingen ändrar lydelse, tillkommer eller försvinner från
ett kvartal till ett annat under 2004 framgår av tabell 1.

ett kvartal två kvartal tre kvartal
33 15 4

Antal bolag som förändrar NGM i:

Tabell 1 Bolag som förändrar/lägger till/tar bort NGM i inledande
punkter i sina delårsrapporter 2004

Av de 47 bolag som använder NGM i inledande punkter förändrar ca 45 % sitt
bruk av NGM i punkter i någon av de 3 kvartalsrapporter som följer efter q1-
rapporten. Det visar sig också att 15 bolag ändrar på antalet NGM, deras
sammansättning, eller förekomsten som sådan i 2 kvartal. 4 bolag ändrar i
samtliga kvartal. Av samtliga 91 bolag i urvalet är det 58 bolag som inte alls
ändrar på förekomsten av NGM i kvartalsredovisningarna. Om samman-
ställningen av kartläggningen görs för hela det stratifierade urvalet om 91 bolag
visar det konsekvens hos 64 % av bolagen. Men av de bolag som använder
NGM ändrar nästan hälften under året i sin redovisning (33 av 74 NGM-
användande bolag, se tabell 1) och av de bolag som nyttjar NGM i punkter är det
vanligare att förändring sker än tvärtom (33 bolag av 47 som redovisar NGM i
de inledande punkterna). Ungefär var femte kvartalsrapport som studerats har en
förändring i redovisningen av NGM jämfört med kvartalet innan. Det förefaller
som ett tämligen inkonsekvent nyttjande av NGM.

Antal ändrade mått

Antalet förändrade NGM mellan q1 till q4 är totalt 77 st. för den studerade
populationen om 91 bolag. Det är en minoritet i urvalet som står för de ändrade
måtten (33 bolag ändrar på sina NGM). Det kan konstateras att för en inte
obetydlig andel av bolagen i urvalet ändras det i betydande grad på de NGM som
redovisas. Antal NGM som förändras/byts ut/tillkommer per kvartal som
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förändringar sker för hela det studerade urvalet om 91 bolag är ca 0,5 st. D.v.s.
för varje kvartal som en förändring sker i användandet av NGM i punkter är det
utslaget på hela populationen mindre än ett NGM som ändras, tillkommer eller
inte längre redovisas. För de 33 bolag som förändrar förekomsten av NGM i
något kvartal i punkter är antalet NGM som förändras per förändringskvartal ca
1,5 st.272

Förekomsten av förändrade NGM i texter

Av bolagen som använder NGM i sina texter i något kvartal, vilket är alla de 74
NGM-användande bolagen, ändrade bara 9 av dem till att redovisa, eller till att
inte redovisa, NGM i något kvartals texter. Om hänsyn också tas till det antal
gånger som ett eller flera NGM ändrar lydelse, tillkommer eller upphör att redo-
visas från ett kvartal till ett annat under 2004 ökar förekomsten. Resultatet av
kartläggningen av det antal bolag som ändrar NGM i texter framgår av tabell 2.

ett kvartal två kvartal tre kvartal

45 20 4

Antal bolag som förändrar NGM i:

Tabell 2 Antal bolag som förändrar/lägger till/tar bort NGM i texter i
sina delårsrapporter 2004

Knappt hälften av alla bolag i urvalet förändrade framförandet av NGM på
något sätt i sina delårsrapporter jämfört med kvartalet innan. Av de NGM-
användande bolagen (74 av 91 bolag) förändrade 61 % sitt nyttjande av NGM i
texter i något av kvartalen 2, 3 eller 4 under 2004.273 Som framgår av tabellen 2
ändrade även drygt en femtedel (20 st.) av alla bolagen NGM i texter i minst två
av kvartalen. Det var betydligt vanligare att upprättarna förändrade NGM-
användandet i texterna jämfört med i punkter (33 förändringsbenägna bolag för
punkter i minst ett kvartal jämfört med 45 för texterna).

I det studerade urvalet är mindre än hälften av bolagen som nyttjar NGM i sina
texter konsekventa i utformningen från ett kvartal till ett annat. Det byts mått
och de omformuleras ofta. En användare kan inte till fullo följa resultatet i alla

272 Den kvot som presenteras är beräknad som 1) summan av totala antalet NGM som
förändras mellan kvartalen dividerat med det totala antalet förändringskvartal och 2)
dividerat per antal bolag. För de NGM-användande bolagen som förändrar i minst ett
kvartal ger det totalt 48 NGM som förändrats per förändringskvartal dividerat med 33
bolag, vilket ger ca 1,45 som kvot.
273 Det är 45 bolag som förändrar NGM i minst ett kvartals texter under 2004 jämfört
med kvartalet innan och som är NGM-användare.
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bolag från ett kvartal till ett annat genom de NGM som redovisas. Ungefär vart
fjärde av alla de studerade 364 delårsrapporterna har en förändring i
redovisningen av NGM jämfört med kvartalet innan.

För de 40 bolag som redovisade NGM framträdande (se tabell 10.15) ändrades
redovisningen av NGM mellan två kvartal så att måttet antingen blev fram-
trädande eller ändrades från att vara framträdande till att inte vara mer
framträdande än GAAP i 12 fall. Förutom 25 fall där bolag redovisade NGM i
texterna i alla delårsrapporterna och gjorde det framträdande jämfört med
GAAP-mått var det ytterligare 3 bolag som redovisade alla sina NGM i texter
framträdande i de kvartal de redovisade något NGM i texterna (de bolagen hade
inte NGM i alla kvartal).

En dryg tredjedel av bolagen med NGM i texterna i delårsrapporteringen
redovisade dessa mer framträdande än GAAP-måtten. Av de 81 % av bolagen i
urvalet som använder NGM i texterna i delårsrapporteringen är det ca 38 % som
gör det framträdande för varje NGM.274 Som andel av hela den studerade
populationen om 91 bolag är det ca 31 % som redovisar NGM framträdande i
texterna.275

I en genomgång av i vilken utsträckning NGM används i texterna i olika kvartal
2004 finns inget som tyder på att bolagen är mer benägna att redovisa NGM i
något specifikt kvartal. Det är 67 bolag som nyttjar NGM i kvartal 1, 69 i q2, 72 i
q3 och 70 i bokslutskommunikéerna. Det finns inte heller något klart samband276

mellan förekomsten av framträdande redovisning och något visst kvartal under
2004. I kvartal 1 är redovisningen av NGM i texterna framträdande i 31 av de 67
fallen (46 %), i q2 39 %, i q3 43 % och i q4 47 %. Det andra kvartalet förefaller
dock ha lägst andel av NGM med framträdande redovisning jämfört med de
andra kvartalen.

Antal ändrade mått

Även när det gäller antalet NGM som förändras, tillkommer eller tas bort från
ett kvartal till ett annat jämfört med kvartalet innan är förekomsten större i
texterna än i punkter. Det är 123 NGM som ändras av de 45 förändringsbenägna
bolagen. I genomsnitt är det ca 1,4 NGM som läggs till eller tas bort i någon av

274 Om alla kvartalens förekomster av bolag som använder NGM summeras och jämförs
med en summering av alla kvartals förekomster av när dessa NGM presenteras fram-
trädande blir andelen ca 44 %. Det blir sålunda en smärre skillnad om varje separat före-
komst i ett kvartal för varje bolag jämförs kontra en något mer övergripande analys.
275 Om alla kvartal där det förekommer NGM i texter med framträdande presentation
(vilket är 122 st.) sätts i relation till det totala studerade urvalet av kvartal (d.v.s. 91 bolag
à 4 kvartal = 364) blir andelen ca 33,5 %.
276 Statistiskt beräknat och påvisat signifikant.
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kvartalsrapporterna q2 till q4 för alla 91 bolagen i det studerade urvalet och 1,7
för de NGM-användande (74 bolag). Genomsnittligt antal NGM som förändras
per NGM-användande bolag som också är en del av den population som
genomför förändringar mellan sina kvartal är ca 2,7.

En kartläggning av antalet ändrade NGM per antal förändringskvartal visar att
det antal NGM som förändras/byts ut/tillkommer per kvartal som förändringar
sker för hela det studerade urvalet om 91 bolag är ca 0,8 st. För de 45 bolag som
förändrar förekomsten av NGM i något kvartal i texter är antalet NGM som
förändras per förändringskvartal ca 1,7 st.

Beskrivning av beräkning av antal mått för både punkter och texter

Den andel av redovisade NGM som ändras hos NGM-användarna under något av kvartalen
som följer efter det första 2004 är ca 0,5.

Beräkningen är gjord på så sätt att en förändring i ett NGM där ordval ändrats
på ett sådant sätt att det skulle räknas till ett slag av NGM i den totala studien (se
avsnitt 10.1.1 för sammanställning av antal slag av mått) är här ansett som en
förändring. För något bolag kan det innebära att om en kvot beräknas av antal
förändrade alternativa mått per antal slag av NGM som bolaget använder så
överstiger den 1,0. Det är i ett sådant fall flera förändringar i uttryckssätt som
sker än det finns antal slag av mått som ändras hos bolaget. Jämför med
exemplen i avsnitt 10.4.1 (tabell 10.22 och 10.23) på när ett slag av mått kan
formuleras på flera sätt. I analysen räknas förändring i formulering från ett
kvartal till ett annat som en händelse vilken sedan, i likhet med andra
förändringar, relateras till t.ex. antalet förändringskvartal för att få fram hur
många NGM som förändras i genomsnitt när ett bolag ändrar redovisning i ett
kvartal.
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BILAGA 10: JÄMFÖRBARHETEN I KATEGORIER
Den enda kategorin som kan möjliggöra jämförelse mellan bolag är ”resultat
exklusive goodwill”. Även om de olika NGM som förekommer i kategorin är ut-
tryckta på olika sätt kan användaren i de allra flesta fall förstå vad som ex-
kluderats och på vilken nivå i resultaträkningen. Därigenom kan bolag jämföras
på nivån rörelseresultat utan att kostnader från goodwillavskrivningar inkluderats. En
analys av kategorin ”resultat exklusive goodwill” med hänsyn också tagen till
nivåer i resultaträkningen och antal NGM framgår av tabell 1. Analysen visar att
det egentligen bara finns 41 jämförbara NGM på resultatnivån rörelseresultat.
Bland dessa NGM finns 6 st. som inkluderas i kategorin ”mått som kombinerar
två eller flera av kategorierna” och därför inte är jämförbara. Exklusive
kombinationsmåtten finns det 35 NGM som är jämförbara. Några av dessa
NGM används dock av ett och samma bolag varför ytterligare ett antal NGM
faller bort ur totalen. En slutlig summering av hur många bolag det är som
nyttjar ett NGM konstruerat som rörelseresultat exklusive goodwill inom kategorin,
på nivån rörelseresultat, ger resultatet 25 bolag. Av 91 studerade bolag (varav 74
bolag nyttjar NGM i sin delårsrapportering) är det totalt 25 bolag som är jämför-
bara inom kategorin ”resultat exklusive goodwill”. Det innebär att 30 procent av
bolagen som nyttjar NGM är jämförbara (25 av 74 bolag) inom den kategori
som har den högsta andelen jämförbarhet. Jämförbarheten för bolag på en och
samma noteringslista är lägre. Slutsatsen är att även om NGM klassificeras i
kategorier är jämförbarheten mellan bolagen fortsatt låg.

Noteringslista:
Rörelse-
resultat

Netto-
resultat

Res
/aktie Ref

Totalt antal

mått

Mest omsatta 7 1 2 1 11

A-Övriga 14 1 2 17

Hela A-listan 21 2 4 1 28

Attract-40 15 3 6 24

O-listan övriga 5 3 8

Totalt antal mått 41 8 10 1 60

GAAP-mått som påverkas:

Kategori: Före/exklusive goodwill-

avskrivning/nedskrivning (inkluderar EBITA-mått)

Tabell 1 NGM i kategorin före/exklusive goodwillavskrivning/ned-
skrivning, fördelat på resultatnivåer i resultaträkningen och bolags
noteringslistor
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BILAGA 11: SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET
BOLAG SOM STÄMMER AV SINA NGM
Även i kartläggningen av bolags avstämningar av NGM mot GAAP används
olika kategorier (jämför med avsnitt 10.4.5 och definitioner). Bolag som inte
stämde av något NGM i något kvartal rubriceras som ”Ej avstämda”, bolag som
stämde av ett eller flera NGM men inte alla ingår i kategorin ”Delvis” och bolag
som stämde av alla NGM tillhör ”Avstämda”. I sammanställningen över av-
stämningar görs åtskillnad mellan bolag som visar en beräkning av sitt mått där
det kopplas till GAAP jämfört med när en sådan beräkning inte har någon
koppling till GAAP. Det förstnämnda är i denna analys betraktat som en
avstämning medan det andra inte är det.

En textförklaring likt den som Scribona har i sin första kvartalsrapport för 2004
avseende NGM: ”rörelseresultat Exklusive nettoresultatet från försäljningen av divisionen
Toshiba Document Solutions” är här inte klassificerat som en avstämning. I bolagets
q1-rapport förklaras att: ”Koncernens rörelseresultat uppgick till 41 Mkr (-18). Ex-
klusive nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions uppgår
rörelseresultatet till 1 Mkr.” (Scribona q1-rapport, 2004, s. 2) För en användare är
det möjligt att själv härleda storleken på den post som exkluderats och räkna ut
rörelseresultatet enligt GAAP och jämföra med det NGM som redovisas av
bolaget i texten. Däremot är det inte avstämt åt användaren hur måttet relaterar
till GAAP.

Naturligtvis kan det vara så att ett bolag som ingår i studien bara har ett eller två
NGM totalt i alla delårsrapporterna summerat, att dessa dessutom är redovisade
sist i rapporten och t.ex. förekommer i en graf och inte med någon preciserad
siffra. Måttens förekomst gör ändå att bolaget klassificerats i kategorin ”Ej
avstämda” NGM. I sammanställningen av avstämningar har inte någon kvalitativ
bedömning gjorts av den vikt i framställningen som NGM har i rapporten. Det
har inte heller lagts någon vikt vid antalet NGM som förekommer i en delårs-
rapport. Sådana aspekter diskuteras i andra specifika avsnitt där dessa för-
hållanden undersökts. Om ett bolag redovisar två NGM och det ena är siffer-
mässigt härlett till det närmaste GAAP-måttet i resultaträkningen medan det
andra inte är det kommer bolaget att klassificeras som ingående i kategorin
”Delvis”. För att ett bolag ska ha räknats till kategorin ”Avstämda” ska alla kvar-
talen ha haft en avstämning. Om avstämning skett i t.ex. första kvartalet men i
de resterande tre bara delvis innebär det att bolaget räknas till kategorin delvis.
Om bolaget stämt av något mått i något kvartal men inte i resterande räknas det
ändå till kategorin delvis. För de bolag som haft NGM i färre än 4 kvartal görs
analysen enbart för de kvartal där det redovisas ett NGM.
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Avstämda Ej avstämda Delvis

Ej NGM-

användare*

Totalt antal

bolag

9 36 28 18 91
* 17 bolag nyttjar inte något NGM alls i sina delårsrapporter. För ett bolag är förekommande NGM

inte "avstämningsbart". Det rör omsättning för en längre period än vad delårsrapporten täcker i

resultaträkningen, t.ex. 4 månaders omsättning i kvartalsrapporten som omfattar 3 månader och 7

månaders omsättning för delårsrapporten som täcker bolagets första 6 månader.

Antal bolag som stämmer av NGM i delårsrapportering

Tabell 1 Antal bolag som stämmer av sina NGM i delårsrapportering
2004, totalt för alla kvartal

10 14% 11 15% 10 14% 11 15%

21 28% 22 30% 23 31% 25 34%

35 47% 34 46% 35 47% 33 45%

8 11% 7 9% 6 8% 5 7%

74 100% 74 100% 74 100% 74 100%

Antal bolag som inte använder

avstämningsbara NGM i
kvartalet

Antal bolag som inte stämmer
av något NGM

kvartal 1 kvartal 2

Antal bolag som delvis

stämmer av sina NGM

Av 74 "NGM-bolags"

delårsrapporter 2004

Totalt antal bolag

kvartal 3 kvartal 4

Antal bolag som stämmer av

alla NGM

Tabell 2 Förekomsten av avstämningar i delårsrapportering 2004 för 74 st.
NGM-användande bolag, varje kvartal analyserat för sig

Sammanställningen av varje kvartal för sig bekräftar bilden i tabell 1; något fler
än hälften av bolagen visar inte avstämning av de NGM som är avstämningsbara
med GAAP.277 Den bekräftar också att det bara är ca 15 % av NGM-bolagen
som stämmer av alla NGM i varje kvartal.

277 I kvartal 1 är det 35 bolag som inte stämt av sina NGM. I kvartalet är det 74-8 = 66
bolag som nyttjar NGM. Det ger kvoten 35/66 = 0,53. Ungefär samma förhållande
existerar för kvartal 2-4. Det är dessutom oaktat de NGM som inte stäms av vilka ingår i
kategorin ”Delvis”. Tabellen visar procentuella fördelningen i de olika avstämningskate-
gorierna för alla de 74 bolag som klassats som NGM-användande (sett som NGM-an-
vändare över alla kvartalen) vilket gör att det i t.ex. första kvartalet finns 8 bolag som inte
använder avstämningsbara NGM. Från ett kvartal till ett annat varierar nämligen vilka
bolag som är NGM användande varför det inte är 74 NGM-användare i alla kvartal utan
något färre. Sett över alla kvartal så nyttjar alla 74 bolagen i något kvartal minst ett NGM.
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10 15% 11 16% 10 15% 11 16%

21 32% 22 33% 23 34% 25 37%

35 53% 34 51% 35 51% 33 49%

66 100% 67 100% 68 100% 69 101%Totalt antal bolag

Antal bolag som inte stämmer

av något NGM

"NGM-användande"

bolags avstämningar
per kvartal 2004 kvartal 3 kvartal 4

Antal bolag som stämmer av
alla NGM

Antal bolag som delvis

stämmer av sina NGM

kvartal 1 kvartal 2

Tabell 3 Förekomsten av avstämningar med GAAP för NGM-användande
bolag i varje kvartal isolerat 2004

Tabell 3, som visar de NGM-användande bolagens presentation av avstämningar
i de fall det förekommer avstämningsbara NGM i bolagens kvartalsrapporter,
visar ännu tydligare att mer än hälften (raden inte tillsammans med delvis) av
bolagen inte stämmer av sina NGM.




