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SAMMANDRAG

Bakgrund

På grund av ökad internationalisering och ökat intresse av aktiehandel och

investeringar i företag ställs det högre krav på att företagen ska presentera

en korrekt bild av den ekonomiska verksamheten. Det är viktigt att

företagens redovisning utformas efter enhetliga regler så att jämförelser

mellan olika företag blir möjliga. I och med att Sverige skulle gå med i EU

krävdes anpassning av den svenska årsredovisningslagen, vilket resulterade

i att en ny lag trädde i kraft den 1 januari 1996. Inför ikraftträdandet rådde

många olika åsikter om vad lagen skulle komma att innebära. Notsystemet

var en del av den nya lagen som vållade diskussioner, bl a vad gäller

omfattning och ökad insyn.

Syfte

Syftet är att kartlägga och analysera hur kravet på den ökade insynen har

upplevts av små, medelstora och stora företag med fokus på notsystemet i

den nya årsredovisningslagen.



Avgränsningar

Vi kommer endast att behandla den generella årsredovisningslagen

eftersom vi då undviker de mer komplicerade regler som gäller för dessa

bolag. Vi har dessutom begränsat vår studie till att endast behandla den del

av årsredovisningslagen som berör notsystemet för balans- och

resultaträkningen.

 Genomförande

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie samt sex intervjuer som utgör en

empirisk studie. Vi har behandlat litteratur inom främst två teoretiska

områden, öppenhet och notsystemet. Vi har intervjuat tre företag, två

revisorer samt en redovisningsekonom på Stockholms Handelskammare.

Litteraturstudien och den empiriska studien integreras sedan i två kapitel,

där det empiriska materialet fungerar som belysande exempel.

Resultat

Den nya årsredovisningslagen har inneburit att notsystemet har blivit mer

detaljerat. Vår hypotes är att lagen inte har vållat så stora problem för

företagen utan har enbart uppfattats som ökad detaljrikhet. De noter som

har vållat störst problem är personalnoten och noten för

anläggningstillgångar. De skillnader som råder i användandet av noter

mellan företag av olika storlek berör företagens attityd till upprättandet av

årsredovisningen. Företagen upplever inte någon större risk till följd av de

ökade informationskraven.

Sökord

Öppenhet, notsystem, årsredovisningslagen, redovisningsteori och Peter

Jederström







Innehåll

1 Inledning ___________________________________________________ 1

1.1 Bakgrund_____________________________________________________ 1

1.2 Problemdiskussion _____________________________________________ 4

1.3 Syfte _________________________________________________________ 9

1.4 Avgränsningar _______________________________________________ 10

2 Vetenskapssyn och metod _____________________________________ 11

2.1 Redovisningsteorins inflytande på vår studie ______________________ 11
2.1.1 Vår deduktiva ansats______________________________________________ 12

2.1.2 Vår kvalitativa ansats _____________________________________________ 13

2.1.3 Vår normativa ansats______________________________________________ 15

2.1.4 Verifiering av redovisningsteorier ___________________________________ 17

2.2 Ansats_______________________________________________________ 21

2.3 Saklighet ____________________________________________________ 22

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt _____________________________________ 23
2.4.1 Litteraturval och datainsamling _____________________________________ 23

2.4.2 Intervjuteknik och intervjufrågor ____________________________________ 25

2.4.3 Val av intervjuobjekt______________________________________________ 27

2.5 Presentation av respondenterna _________________________________ 28

2.6 Metodkritik __________________________________________________ 31

2.7 Uppsatsens struktur ___________________________________________ 32

3 Öppenhet __________________________________________________ 34

3.1 Konceptuella ramverk _________________________________________ 34
3.1.1 Behov av konceptuella ramverk _____________________________________ 35

3.1.2 FASB:s konceptuella ramverk ______________________________________ 37



3.1.3 Krav på redovisningen ____________________________________________ 40

3.1.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper _______________________________ 41

3.2 Öppenhet i redovisningen ______________________________________ 50
3.2.1 Mottagare av information __________________________________________ 52

3.2.2 Öppenhetsbegrepp________________________________________________ 58

3.2.3 Frivillig mot påtvingad öppenhet ____________________________________ 63

3.2.4 Lagreglerad öppenhet _____________________________________________ 65

3.2.5 Metoder för öppenhet i redovisningen ________________________________ 80

4 Fotnoter___________________________________________________ 86

4.1 Användandet av fotnoter _______________________________________ 86

4.2 Notsystemet __________________________________________________ 91
4.2.1 Nettoomsättningens fördelning (5 kap 6§) _____________________________ 93

4.2.2 Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap 8§)._____________ 96

4.2.3 Kortfristiga och långfristiga balansposter (5 kap 10§) ____________________ 99

4.2.4 Anläggningstillgångar (5 kap 3§) ___________________________________ 102

4.2.5 Personalnoter (5 kap 19-25§§) _____________________________________ 105

4.2.6 Arvode till revisorer (5 kap 21§) ___________________________________ 109

4.2.7 Redovisning av forskning och utveckling_____________________________ 112

5 Analys ___________________________________________________ 115

5.1 Årsredovisningens användande ________________________________ 115
5.1.1 Redovisningens egenskaper _______________________________________ 115

5.1.2 Användare av årsredovisningen ____________________________________ 119

5.2 Öppenhet i redovisning _______________________________________ 122
5.2.1 Företagens syn på öppenheten _____________________________________ 123

5.3 Anpassningar _______________________________________________ 126
5.3.1 Anpassningar i notsystemet _______________________________________ 127

5.4 Skillnader i användandet av noter mellan små, medelstora och små
företag __________________________________________________________ 135

6 Resultat __________________________________________________ 138

6.1 Egna reflektioner ____________________________________________ 141



6.2 Förslag till fortsatta studier____________________________________ 142
 
 
 APPENDIX A Företagspresentation

 APPENDIX B Intervjuguide
 

Figurer
Figur 1 Normativ och deskriptiv redovisningsteori ________________________________ 16
Figur 2 Teorins tre nivåer ___________________________________________________ 18
Figur 3 Pragmatisk nivå_____________________________________________________ 19
Figur 4 FASB:s ramverk_____________________________________________________ 38
Figur 5 Hierarki över redovisningens kvalitativa egenskaper________________________ 42
Figur 6 Fördelning av bolagets verksamhet på geografiska marknader ________________ 96
Figur 7 Aktier i dotterbolag __________________________________________________ 98
Figur 8 Långfristiga skulder_________________________________________________ 100
Figur 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter____________________________ 101
Figur 10 Anläggningstillgångar _____________________________________________ 104
Figur 11 Anläggningstillgångar _____________________________________________ 104
Figur 12 Personalnot _____________________________________________________ 106
Figur 13 Revisorsnot______________________________________________________ 110
Figur 14 Rörelsens kostnader _______________________________________________ 110
Figur 15 Forskning och utveckling ___________________________________________ 114





1

1 Inledning
 

 I det inledande kapitlet kommer vi att ge en introduktion till ämnet. Bakgrunden

leder fram till problemdiskussionen som i sin tur mynnar ut i vårt syfte. För att

vi ska kunna precisera syftet har vi formulerat problemfrågor som också

presenteras i detta kapitel. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som vi har

gjort.

 

 

1.1 Bakgrund
 

 Företagandet har blivit alltmer utsatt för konkurrens och mer komplext med

tanke på den ökande internationaliseringen och ett ökat intresse för aktiehandel

och investeringar i företag. På grund av detta ställs det högre krav på att

företagen ska presentera en korrekt bild av den ekonomiska verksamheten för att

tillgodose de ökande informationsbehoven samt att redovisningen i större

utsträckning ska överensstämma med internationell praxis. Ekonomisk

information behövs som grund när intressenterna ska ta beslut om de ska köpa,

behålla eller sälja aktier i företaget samt bedöma företagets framtida utveckling.

Kapitalplacerare och kreditgivare ses som de primära intressenterna. Det är

viktigt att dessa erhåller relevant och tillförlitlig ekonomisk information när

beslut ska tas om investeringar och kreditgivning. Om inte tillräcklig

information ges kan det betyda skadliga effekter för samhället samt att kapitalet

allokeras felaktigt (Svensson & Edenhammar, 1996).

 

 För att ge en rättvisande bild av företagets ställning är det viktigt att företagen

kan registrera och rapportera alla transaktioner. Detta uppnås genom att det finns

ett fungerande ekonomisystem, vilket underlättar för de ekonomiska beslut som

ska tas. Utan ett fungerande ekonomiskt system minskar företagets möjligheter
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att betala sina leverantörer i tid samt själva få betalt från sina kunder. Det blir

också svårare att planera samt utvärdera om resurserna används på ett effektivt

sätt (Andersson & Söderquist, 1996).

 

 Det ekonomiska systemet består av tre delsystem: budgeterings-, kalkylerings-

och redovisningssystem. Redovisningens syfte är att visa företagets ekonomiska

ställning och hur den förändras och därför omfattar den företagets samtliga

funktioner. Det är i redovisningen som information från övriga system

sammanställs. Denna information används för att följa upp budgeter och

kalkyler (Johansson & Samuelsson, 1986).

 

 Redovisningen ska verka som underlag för ekonomiska beslut samt möjliggöra

kontroll och uppföljning av hur företagen förvaltar kapitalet. Den ska också

fungera som ett verktyg för att kontrollera om företagen uppfyller de krav som

ställs genom lagstiftningen (Svensson & Edenhammar 1996). Enligt

Redovisningsrådet är syftet med finansiell rapportering

 

 ”att ge information som är av betydelse för dem som fattar beslut i ekonomiska

frågor på basis härav. Syftet uppnås bäst genom att årsredovisningar och annan

finansiell information utformas enligt enhetliga principer och innehåller

relevanta upplysningar” (http://www.redovisningsradet.se/vad_ar_rr.html, 00

04 14).

 

 Företagets mätbara ekonomiska händelser samlas alltså i redovisningen som

består av två delar, den interna och den externa. Den interna redovisningen ska

svara för att tillgodose företaget med den information som behövs för att kunna

styra, planera och samordna den ekonomiska verksamheten. Det är

företagsledningen som bestämmer vilka krav som ska ställas på de interna

system som ska producera den interna informationen, men hänsyn måste även



3

tas till den yttre finansiella marknadens krav eftersom dessa är nära relaterade.

De krav som ställs på de interna systemen återspeglas i företagets övriga

funktioner och därför är det viktigt att det finns ett samband mellan de interna

minimikraven, kravnivåer för kontinuerlig styrning och det avkastningskrav som

råder på den finansiella marknaden (Johansson & Östman, 1992).

 

 Vad gäller den externa redovisningen bestämmer inte längre företagsledningen

vilka krav som ska ställas på den information som behövs eftersom det är de

yttre behoven som ska tillgodoses. Det är viktigt att redovisningen utformas

efter enhetliga regler och normer för att kunna göra jämförelser mellan olika

företag. Dessa externa informationsbehov tillgodoses i företagets enhetliga

externa rapport årsredovisningen som är ett offentligt dokument. Den består av

flera delar. I balans- och resultaträkningen publiceras företagets verksamhet

numeriskt. Dessa är egentligen de enda delar av dokumentet som kan läsas

separat. Den andra delarna innefattar kompletterande information som företaget

måste offentliggöra i monetära, fysiska eller kvantitativa mått. Det är denna typ

av information som ger mer eller mindre insyn i företaget beroende på vad

normer och lagar föreskriver (Johansson & Östman, 1992).

 

 För att reglera företagens redovisning har lagstiftaren samlat alla regler som

berör företagens finansiella rapportering i en lag, årsredovisningslagen (ÅRL

1995:1554) som trädde ikraft den 1 januari 1996. Årsredovisningslagen är en

ramlag utan detaljerade bestämmelser. Den kompletteras av praxis och

rekommendationer från olika normgivare som till exempel Redovisningsrådet

och Bokföringsnämnden. Sedan den nya Bokföringslagen (BFL 1999:1078)

trädde ikraft 1 januari år 2000 är det numera en större krets av företag som

måste upprätta en årsredovisning. I BFL:s sjätte kapitel definieras vilka företag

som ska upprätta en årsredovisning och dessa innefattar aktiebolag, ekonomiska

föreningar, handelsbolag, vissa stiftelser, moderföretag samt vissa
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bokslutsföretag (Holmström, 2000). Det huvudsakliga syftet med ÅRL är att ge

information till företagets intressenter samt att underlätta jämförelser mellan

olika tidsperioder i ett företag men den skapar även möjligheter att jämföra olika

företag med varandra (Lundén, 1997).

 

 

1.2 Problemdiskussion
 

 I och med den ökande internationaliseringen av kapitalmarknader ökar också

kraven på att  företag ska ha enhetliga regler vad gäller årsredovisningar. När

företag bedriver verksamhet på internationella marknader och har utländska

kunder och konkurrenter är det viktigt att årsredovisningarna är jämförbara för

att bedömningar ska kunna göras. EU strävar efter att skapa en mer jämförbar

och enhetlig redovisningspraxis och därför var det nödvändigt att anpassa den

svenska årsredovisningslagen innan Sverige kunde gå med i EU. Den svenska

ÅRL saknade obligatoriska delar enligt EG:s regler, framför allt det fjärde

bolagsdirektivet som berör årsbokslut och förvaltningsberättelse samt det sjunde

bolagsdirektivet som berör koncernredovisning. Denna anpassning har inneburit

olika problem för lagstiftarna eftersom EG:s regler inte är lika väl

dokumenterade som vid ett genomförande av en svensk lag (Lundén, 1997).

 

 Det finns många olika inställningar till den nya ÅRL. Några menar att den nya

lagen inte kommer att innebära några större förändringar medan andra mer

kritiska röster menar att den nya lagen är ett steg bakåt i tiden vad gäller

redovisningsteknik (Johansson, Dagens Industri, 1995). Enligt en artikel i

Affärsvärlden är den nya ÅRL ”omodern och inte anpassad till

kapitalmarknadens krav” (nr 48 1995). Författaren till artikeln menar att EU i

fortsättningen inte kommer att själva fungera som normgivare utan kommer att
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anpassa sig efter IASC:s1 standards. Därför var det ett förhastat beslut att

anpassa lagen efter EU:s föråldrade regler eftersom de snart kommer att ändras

för att stämma överens med IASC. Anpassningen till EU bygger på EG-direktiv

som härstammar från 1978 och 1983 och enligt Sven-Erik Johansson är det

 

 ”förvånande att man varken i betänkande, lagrådsremiss eller proposition öppet

deklarerat att EU-direktiven i flera avseenden återspeglar en föråldrad syn på

redovisningen, och att en anpassning till dessa innebär en klar försämring av

uppställningsformerna för resultat- och balansräkningarna.”(Dagens Industri

sid. 4, 95 11 29)

 

 Eftersom anpassningen av redovisningsreglerna var tvungen att ske relativt

snabbt och EG-direktiven inte var tillräckligt klart formulerade så anser många

att den svenska propositionen till ÅRL inte är tillräckligt genomarbetad

(Svensson & Edenhammar, 1996). Nancy Holmström ställer frågan: ”Hur

många ogenomtänkta regelverk ska få klubbas igenom i den heliga EU-

anpassningens namn?” (Dagens Industri sid. 4, 95 12 08). Med tanke på att det

verkar finnas flera negativa åsikter om den nya lagen så är det lätt att tänka sig

att företagen har behövt konsultera sina revisionsbyråer för att kunna tolka

reglerna samt göra de nödvändiga anpassningarna.

 

 En artikelförfattare som var relativt positivt inställd till lagen när den kom är

Birgitta Jönsson Lundmark. Hon menar att det finns både steg framåt och steg

bakåt i den nya EU-anpassade lagen och att lagen inte kommer att innebära så

stora förändringar på vissa områden.

 

 

 

                                                          
1 International Accounting Standards Committee
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 ”Så vitt framgår av förarbetena innebär lagens krav på att redovisningen ska ge

en rättvisande bild inte någon stor förändring jämfört med vad vi sedan länge är

vana vid…….om man följer lag och rekommendationer blir resultatet en

redovisning som ger en rättvisande bild.” (Balans sid. 17, nr 4 1996)

 

 Efter att ha gått igenom de områden av lagen som har förändrats kommer

samma författare fram till att:

 

 ”Svenska företags årsredovisningar kommer säkert att visa sig användbara

även när de upprättats med tillämpning av den nya årsredovisningslagen”

(Balans sid. 24, nr 4 1996).

 

 Innan lagen trädde ikraft fanns det alltså många olika åsikter om vad den skulle

komma att innebära. Nu har det gått ett par år och vår uppsats kommer skildra

åsikter om hur lagen fungerar nu. Vi börjar med att förklara lite kortfattat inom

vilka områden som lagen har inneburit förändringar.

 

 Den nya årsredovisningslagen (1995:1554) trädde i kraft 1 januari 1996 men den

var inte fullt ut tillämplig förrän 1 januari 1997. Den innebar förändringar inom

olika områden av vilka de mest märkbara är:

 

•  God redovisningssed har kompletterats med begreppet rättvisande bild

•  Uppställning av balans- och resultaträkningarna

•  Redovisning av värderingsregler

•  Regler om tilläggsupplysninga

 

 Vi har valt att koncentrera oss på den sista punkten som berör företagets

notsystem. Vi anser att det är ett intressant område eftersom den nya regleringen

ställer högre krav på mer detaljerad information, vilket kan leda till större
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öppenhet i företagets årsredovisning som kan skapa problem speciellt för mindre

företag. Små företag har ofta endast en produkt och få kunder vilket gör dem

mer utsatta för konkurrens. Det är lättare att utläsa känslig information om tex.

kostnadsmarginaler om företaget har en produkt eller ett verksamhetsområde.

 

 Enligt ÅRL ska årsredovisningen bestå av fem delar: balansräkning,

resultaträkning, fotnoter, förvaltningsberättelse och eventuellt en

kassaflödesanalys. Nyheten är att noterna tidigare utgjorde en del av balans- och

resultaträkningen. Sedan den nya ÅRL trädde ikraft ska noterna redovisas

separat, men ändå utgöra en helhet tillsammans med de övriga delarna i

årsredovisningen (Svensson & Edenhammar, 1996). För att ta reda på vilka

förändringar i lagen som företagen har berörts av har vi formulerat följande

fråga:

 

•  Hur har notsystemet ändrats i och med den nya årsredovisningslagen

med avseende på balans- och resultaträkning?

 

 De nya reglerna för noter med tilläggsupplysningar innebär att företagen har

varit tvungna att anpassa sin årsredovisning för att uppfylla de nya kraven. Som

all form av förändring så kommer detta naturligtvis att innebära vissa

anpassningsproblem för företagens ekonomiavdelningar samt för deras

revisorer. Det föreligger troligen skillnader mellan hur små, medelstora och

stora företag har klarat av denna anpassning. För att undersöka detta närmare

ställer vi oss frågan:

 

•  Vilka anpassningar har små, medelstora och stora företag behövt göra i

sitt notsystem till följd av den nya årsredovisningslagen?

 



8

 Den nya ÅRL gör ingen skillnad mellan små, medelstora och stora företag med

avseende på kraven som ställs på informationen i notsystemet. Ett mindre

företag har ofta yttre intressenter som är nära knutna till organisationen och kan

klara av att tillgodose deras informationsbehov genom mer informella

kommunikationskanaler. Antalet intressentgrupper är dessutom färre för små

företag än för stora (Svensson & Edenhammar, 1996). De större företagens

intressenter har ett större behov av att få tillgång till tilläggsinformationen i

årsredovisningen eftersom de ofta inte har någon informell kontakt med

företaget. Vi anser därför att det kan finnas skillnader i användandet av

notsystemet mellan små och större företag.

 

•  Finns det någon skillnad i förekomsten av noter mellan små, medelstora

och stora företag?

 

 Den nya ÅRL innebär att företaget nu måste precisera sina noter i både balans-

och resultaträkning i större utsträckning än tidigare. Detta ger de externa

intressenterna utökad möjlighet att studera hur företaget uppnår sitt resultat,

samt bedöma företagsledningens affärskompetens och strategival.  I en artikel i

Dagens Industri kommenteras detta av Hans Gustavsson och Günter Hiltman.

 

 ”Ökad insyn för konkurrenterna är en av de mest genomgripande

förändringarna i ÅRL. Vilken uppställningsform företaget än väljer för

resultatredovisningen kommer konkurrenterna, inhemska och utländska att på

ett mycket enklare sätt än idag att kunna studera hur företaget uppnår sitt

resultat” (Dagens Industri sid 4, 96 01 11).

 

 Detta kan i sin tur komma att innebära risk för företag. Speciellt mindre och

nystartade företag är extra känsliga för den öppna redovisningen. Det kan alltså

tyckas att lagstiftningen på denna punkt slår hårdare mot mindre företag än för
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större eftersom de är mer konkurrenskänsliga (Svensson & Edenhammar, 1996).

Vid en jämförelse med andra EU-länder visade det sig att den svenska lagen

ställer högre krav på redovisning av företagens noter, vilket de europeiska

konkurrenterna kan dra fördel av vid analys av svenska företag. Med bakgrund

av detta kan man ställa sig frågande till om kraven på den svenska

redovisningen är för höga eller om behovet av insyn tillgodoses på ett relevant

sätt (Gustavsson & Hiltman, Dagens Industri, 1996).

 

 Å ena sidan innebär den nya ÅRL ökad insyn i företagens affärer vilket kan vara

en nackdel ur konkurrenssynpunkt, å andra sidan ökar lagstiftningen möjligheten

att ge en rättvis bild av företagets resultat. Det är troligt att den ökade insynen

innebär mer eller mindre ökad risk för företag och att den hanteras och uppfattas

olika vilket leder fram till följande fråga:

 

•  Hur har små, medelstora och stora företag upplevt risken som följer av

ökad insyn i företagets redovisning?

 

 Denna problemdiskussion har lett fram till vårt syfte.

 

 

1.3 Syfte
 

 Vårt syfte är att kartlägga och analysera hur kravet på den ökade insynen har

upplevts av små, medelstora och stora företag med fokus på notsystemet i den

nya årsredovisningslagen.
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1.4 Avgränsningar
 

 1995 antogs tre nya årsredovisningslagar, en generell, en för kreditinstitut och

värdepappersbolag och en för försäkringsföretag. Vi kommer endast att

behandla den generella lagen för att undvika de mer komplicerade regler som

gäller för dessa bolag och för att vi ska kunna komma fram till en mer allmän

slutsats.

 

 I den här uppsatsen kommer vi att avgränsa vårt undersökningsproblem till att

bara gälla den del av årsredovisningslagen som berör notsystemet för balans-

och resultaträkningen. Vi kommer alltså inte beröra de övriga delarna av lagen

som har ändrats i och med ikraftträdandet av den nya lagen.

 

 Vi har avgränsat oss till att genomföra sex intervjuer. Tre stycken med företag,

två stycken med revisorer och en med en redovisningsekonom på Stockholms

Handelskammare.

 

 Vi har valt att definiera storleken på företagen med utgångspunkt från antalet

anställda. Ett litet företag har mellan 10 och 200 anställda, ett mellanstort mellan

200 och 500 och ett stort företag har över 500 anställda. Anledningen till att vi

har satt en nedre gräns för antalet anställda är att det finns en regel som undantar

företag med mindre än 10 anställda, så kallade 10/24 bolag från vissa regler i

ÅRL. Ett 10/24 bolag har haft högst 10 anställda i medeltal under de senaste två

räkenskapsåren och tillgångar värderade till 24 mkr netto det senaste

räkenskapsåret (FAR, 2000). Denna avgränsning har vi gjort för att resultatet av

vår jämförelse mellan små, medelstora och stora företag inte ska bli missvisande

på grund av att företagen är undantagna vissa regler vad gäller notsystemet.
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2 Vetenskapssyn och metod
 

 I det här kapitlet kommer vi att beskriva vår syn på vetenskap. Vi har

koncentrerat oss på de olika synsätten som berör vårt arbete och försökt

motivera varför de är relevanta för vår uppsats. Eftersom det valda ämnet i

högsta grad berör redovisningsteori har vi valt att beskriva detta först.

Dessutom beskriver vi vårt praktiska tillvägagångssätt vad gäller intervjuer och

val av företag.

 

 

 

2.1 Redovisningsteorins inflytande på vår studie
 

 Den här uppsatsen kommer att behandla den externa information som företagen

är tvungna enligt lag och enligt olika rekommendationer att sammanställa för

sina intressenter. Metoden vi kommer att använda oss av har alltså att göra med

redovisningsteori. Det finns speciella metoder att använda sig av när det är

redovisningsteori som ska studeras. Dessa metoder har beskrivits av Elling

(1997) och Godfrey et al (1997).

 

 Enligt Elling är syftet med extern information att “måle og kommunikere

beslutningsrelevant information om virksomhedernes ekonomi til potentielle

beslutningstagere uden for virksomheden” (sid. 28).

 

 Godfrey (1997) menar att en teori i dess enklaste form är en uttalad föreställning

uttryckt genom ett språk. En annan definition är att en teori är ett deduktivt

system av uttalanden av minskande generalitet. Om olika definitioner av teorier

sammanfattas får man en slutsats att teorier är logiska argument som är
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sammansatta av flera hypoteser som i sin tur är kopplade till en serie premisser

som ligger till grund för hypoteserna.

 

 Forskning går ut på att skapa teorier enligt Elling (1997). Teorier är enligt

honom generella utsagor om verkligheten som formuleras med hjälp av ett

symboliskt språk som kan vara både talspråk, skrivspråk eller sifferspråk.

Utsagorna i en teori måste vara sanna. För att testa sanningshalten utförs ett

logiskt test och ett empiriskt test. Det första för att ta reda på om begreppen i

teorin är klart formulerade och om det finns ett samband mellan dem. Det

empiriska testen klarlägger om teorins innehåll överensstämmer med

verkligheten.

 

 

2.1.1 Vår deduktiva ansats

 

 Vi har använt oss av en deduktiv ansats i denna uppsats. En definition på

begreppet är att "utifrån en teori forma hypoteser, som är testbara påståenden

om verkligheten...genom logisk slutledning komma fram till resultat"

(Wiederheim & Eriksson 1991 sid. 150).

 

 Ordet deduktion härstammar från ”deducere”, vilket betyder ”leder bort från” på

latin. Deduktion går från det generella till det specifika. Man utgår från ett antal

fasta premisser och arbetar sig fram till en slutsats och på vägen har man använt

sig av bestämda regler (Thurén, 1991). Deduktion betyder att en logisk slutsats

är giltig om den är logiskt sammanhängande men den behöver inte stämma

överens med verkligheten. Denna ansats utgår från en fast förståelseram, vilken

man drar slutsatser ifrån (Andersen, 1994).
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 Vår uppsats kommer att beröra området redovisningsteori. Den deduktiva

forskningen inom redovisningsteori berör fyra områden: målsättning, postulat

om omgivningen, redovisningsprinciper och redovisningsteknik (Elling, 1997).

 

 I överensstämmelse med en deduktiv ansats började vi uppsatsarbetet med att

välja ett generellt ämne nämligen den nya årsredovisningslagen. Efter att ha läst

flera artiklar ämnet i ämnet och konsulterat vår handledare kunde vi precisera ett

problemområde vilket var notsystemet. Vi utgick alltså från det generella vilket

så småningom mynnade ut i ett specifikt problemområde. Nästa steg var att

formulera ett syfte för uppsatsen vilket kan motsvara en målsättning för hela

uppsatsarbetet. Postulaten om omgivningen återfinns i de rekommendationer,

redovisningsstandards och redovisningsprinciper som vi har beskrivit i

referensramen. De utgör alla utsagor om hur olika redovisningsforskare

uppfattar verkligheten. Hur redovisningsprinciper och praxis efterlevs av

redovisningspraktiker har vi studerat i vår empiriska studie där syftet är att

undersöka hur de premisser som vi har ställt upp fungerar i praktiken. Vi

genomför alltså ett empiriskt test för att kontrollera sanningshalten i teorierna.

 

 

2.1.2 Vår kvalitativa ansats

 

 Vår tolkningsmetod av de data vi insamlat är hermeneutisk. Hermeneutik

betyder ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” och är den äldsta filosofiska

traditionen (Andersen, 1994). Hermeneutiker försöker förstå helheten och för att

kunna göra detta fullt ut måste den brytas ned i mindre delar som undersöks var

för sig (Åkerberg, 1986).

 

 Vi använder oss av våra egna kunskaper och förförståelser på området för att

kunna tolka data. Ett växelspel mellan erfarenhet och förförståelse brukar kallas
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den hermeneutiska spiralen. Dess syfte är att ”övervinna och upplösa dessa

fördomar med hjälp av dialog och ömsesidig kritik” (Andersen, 1994 sid 190).

När man har förförståelse om något ämne och utsätter sig för erfarenhet, visar

det sig att ens tidigare kunskap varit felaktig och att det krävs justeringar av de

egna uppfattningarna. Detta ger bild av en spiral, där denna ständiga kretsgång

upprepas och förfinar de fördomar man hade initialt till verklig förståelse

(Molander, 1988).

 

 Vår ansats liknar detta synsätt. Efter att ha formulerat ett syfte bröt vi ner det i

mindre problemfrågor för att kunna undersöka helheten fullt ut. Vi hade också

innan vi började skriva viss förförståelse om det valda ämnet. Ju mer vi satte oss

in i ämnet genom att läsa litteratur och intervjua företag och revisorer så ökade

vår förståelse och vi insåg att vår förförståelse behövde korrigeras.

 

 Vår ansats är också kvalitativ i den bemärkelse att vi studerar ett problem på

djupet. Utgångspunkten för en kvalitativ metod är “att varje fenomen består av

en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och att man därför inte kan

mäta och väga det”(Andersen, 1994, sid.7). Den kvalitativa metoden ser

forskningsobjektet som ett subjekt och att det råder en tvåvägskommunikation

mellan forskaren och subjektet. Detta innebär att resultaten från en kvalitativ

studie i stor utsträckning blir beroende av individerna. Den kvalitativa metoden

ser sammanhangen i verkligheten som ostabila och föränderliga. Verkligheten är

också beroende av människor. Om man använder sig av en kvalitativ fallstudie

är denna helhetsinriktad och utgår från de undersökta personernas

föreställningsvärldar. (Andersen, 1994) Vi har koncentrerat oss på notsystemet i

årsredovisningen och kommer att studera hur detta har förändrats samt hur lagen

upplevs och hanteras av ett antal praktiker. Vår studie är till stor del beroende av

den information som vi fått i vår empiriska undersökning som bygger på hur

respondenterna upplever årsredovisningslagen. Alltså blir resultatet också
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beroende av deras medverkan. Vi är inte ute efter att försöka mäta resultat i

studien utan vill endast undersöka de olika aspekter som berör det valda ämnet.

 

 Som vi redan har nämnt så är en kvalitativ studie beroende av mänsklig

påverkan. Det finns en också en koppling mellan redovisning och mänsklig

påverkan. Redovisningens principer har utvecklats under lång tid av människor.

Principerna går inte att testa vetenskapligt genom observationer eller

experiment. De har utvecklats och tolkats fram till vad vi i dag anser är mest

lämpligt i vår ekonomiska miljö. De förändras ständigt för att uppfylla de nya

krav som ställs (Anthony, 1999). Det finns alltså en växelverkan mellan den

mänskliga faktorn och redovisningens utformning och denna kommer att synas i

vår uppsats. Vi har valt att enbart studera notsystemet, men eftersom detta är en

del av hela årsredovisningen som ska läsas som ett dokument kan det vara svårt

att separera delarna helt från varandra. Detta innebär att respondenterna har

kommenterat även andra aspekter av årsredovisningen. Vi anser att det är viktigt

att ta med även dessa åsikter om de svarar på frågan om öppenhet även om de

inte direkt berör notsystemet.

 

 

2.1.3 Vår normativa ansats

 

 Modellen nedan beskriver hur induktiva och deduktiva ansatser hänger ihop med

normativ och deskriptiv redovisningsteori. Det är möjligt att andra

kombinationer skulle kunna förekomma, med detta är den vanligaste

grupperingen enligt Elling. Eftersom vår uppsats har en deduktiv ansats vilket är

starkt förknippat med normativ redovisningsteori kommer vi att koncentrera oss

på denna.
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R e d o v isn in g s te o rie r

N o rm a tiv D e sk rip tiv
re d o v isn in g ste o ri re d o v isn in g ste o r i

V e te n sk a p lig a D e d u k tio n X (X )
m e to d e r

In d u k tio n (X ) X

Figur 1 Normativ och deskriptiv redovisningsteori
 Källa: Elling 1997 sid. 31

 

 

 En normativ redovisningsteori är vägledande vilket innebär att den beskriver hur

årsredovisningen bör utformas för att motsvara en viss målsättning. Forskaren

står mellan valet att antingen utforma redovisningsteorin så att den svarar mot de

informationskrav som de yttre intressenterna har eller att använda sig av de

beslutsmodeller som interna beslutsfattare har för att uppnå rationell

resursallokering.

 

 Den normativa redovisningsteorin är baserad på forskarens självvalda mål vilket

innebär att målen inte behöver accepteras av samhället. Här skiljer sig

redovisningen från den normativa redovisningsteorin eftersom årsredovisningen

är utformad för att uppfylla intressenternas behov, vilket åskådliggörs genom

lagstiftning och det faktum att dokumentet är en offentlig handling. För att

överbrygga gapet mellan de krav som lagen ställer på redovisningen och de krav

som forskaren har, har olika normgivande organ utvecklat sk. konceptuella

ramverk eller begreppsramar, vilket kommer att diskutera senare i kapitlet om

öppenhet. (Elling, 1997)
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 Vid valet av en deduktiv ansats är det som nämnts tidigare vanligast att använda

sig av normativ redovisningsteori vilket vi har gjort. Vi har undersökt vilka

informationskrav som ställs på företag i deras årsredovisning för att uppfylla

intressenternas behov. Studien är riktad mot de yttre intressenterna och deras

synvinkel, men vi vill också få med företagens synpunkter på lagen och dess

utformning. Ur vårt perspektiv är det alltså aktuellt att använda de

redovisningsteorier som är utformade enligt de informationskrav som de yttre

intressenterna ställer. Vi har även använt oss av konceptuella ramverk i form av

rekommendationer för att komplettera de lagreglerade krav som finns på

redovisningen. Normativa teorier stämmer även överens med vårt syfte eftersom

vi har studerat hur redovisare upplevt den nya ÅRL och vilka anpassningar som

företagen har behövt göra. Vår uppsats är normativ i den avsikten att målen för

årsredovisningen redan är givna vilket innebär att vi inte kommer att undersöka

vilka förändringar av lagen som behöver göras. Istället kommer vi att studera

hur den nya lagen upplevs och hanteras.

 

 

2.1.4 Verifiering av redovisningsteorier

 

 Vare sig man använder sig av en deskriptiv eller normativ teori är det viktigt att

utsagorna kan verifieras annars kan de inte accepteras som

redovisningsstandard. För att utföra vetenskapliga test som verifierar en teori

kan man dela in den i tre olika nivåer: syntaktisk, semantisk och pragmatisk.

Hur dessa hänger ihop visas i bilden nedan.
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Abstrakt
nivå

Verklighet

Figur 2 Teorins tre nivåer
 Källa: Godfrey et al 1997 sid.19

 

 

 Det syntaktiska förhållandet visas av de heldragna linjerna som binder samman

grundbegreppen, den abstrakta och verkliga världen. Den syntaktiska nivån har

att göra med teorins logiska natur. De begrepp som utgör en teori ska uppfylla

de vedertagna regler som finns för det speciella området för att räknas som sann

på en syntaktiskt nivå (Elling, 1997). Det syntaktiska förhållandet har att göra

med analytiska påståenden. Ett analytiskt resonemang kräver att det finns en

koppling till en uppsättning faställda regler, definitioner eller premisser.

Syntaktiska eller deduktiva ansatser kan inte existera själva. De har inget

empiriskt värde och kan inte bevisa något i verkligheten. Det krävs alltid ett

logiskt test för att bevisa ett analytiskt resonemang

 

 Det semantiska förhållandet beskrivs genom de streckade linjerna i figuren som

kopplar samman de grundläggande begreppen i teorin med olika objekt i

verkligheten (fyrkanterna). Semantik har att göra med förhållandet mellan ett

ord i ett språk och dess motsvarighet i verkligheten. För att en teori ska vara

sann på den semantiska nivån krävs att den innehåller begrepp som motsvarar

verkliga begrepp. De ska alltså kunna verifieras empiriskt genom observationer i

verkligheten. Det är det semantiska förhållandet som gör en teori realistisk och
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meningsfull. En normativ redovisningsteori har som syfte att ge relevant

information till olika beslutsfattare och dess begrepp kan antingen vara tomma

eller ha semantisk innebörd. Ett tomt begrepp kan inte observeras i verkligheten,

men är ändå ett resultat av syntaktiska regler.

 (Godfrey et al, 1997)

 

 Det pragmatiska förhållandet finns inte beskrivet i figur 2. Enligt Godfrey är det

många teorier som inte har den pragmatiska ansatsen. Däremot finns den med i

figur 3 från Elling som visas nedan. Denna figur betonar den pragmatiska nivån

i större utsträckning än vad Godfreys gör.

 

 

 

 

Räkenskapsteori

Konkret räkenskaps-
system i företag X

Användarnas
prognosmodell

Användarnas
beslutsmodell

Nytta för användarna

Annan
information

Syntaktisk
nivå

Semantisk
nivå

Pragmatisk
nivå

Vetenskaplig
test

Logisk
analys

Empirisk analys

Motsvarar
teorin

verkligheten?
”Är teorin

sann?”

Uppfyller
teorin sitt

mål?
”Påverkar

den?”

Figur 3 Pragmatisk nivå
 Källa: Elling 1997 sid. 36 (översättning)
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 Det pragmatiska förhållandet beskriver hur ord och symboler, i detta fall

redovisningen, påverkar människor. På den pragmatiska nivån testas vilken

nytta denna modell har för dess användare genom att reaktionerna som den får

hos tex. potentiella investerare analyseras. En normativ redovisningsteori är

pragmatisk i den bemärkelse att den påverkar olika användare av redovisningen

i och med att den är utformad för att ta fram den mest användbara informationen

för dess intressenter. För att avgöra vilken information som är mest användbar

används en hierarki av redovisningens kvalitativa egenskaper som återfinns i

tex. FASB:s2 konceptuella ramverk som vi kommer att beskriva i kapitlet om

öppenhet.

 

 Ett annat sätt att se på den pragmatiska ansatsen är att undersöka hur människor

reagerar olika på samma information, tex. på en ny redovisningsstandard. För att

en teori ska vara sann i pragmatisk bemärkelse ska den leda fram till bättre

beslut. En teori som inte är sann på den semantiska nivån, ett tomt begrepp, kan

ändå vara pragmatiskt sann om det kan bevisas att den leder fram till ett bättre

beslut. (Godfrey et al, 1997 och Elling, 1997)

 

 I vår uppsats kommer vi att diskutera de teoretiska utsagorna på alla tre

nivåerna. Den syntaktiska nivån kräver att det finns ett analytiskt resonemang.

Vår studie utgår från att det redan finns fastställda regler på årsredovisningen.

Dessa utgörs finns samlade i de lagar som berör redovisningen i företag såsom

årsredovisningen och bokföringslagen. Dessa lagar fungerar som en rättsligt

reglerad ram för vad som på den högsta nivån ska vara tillåtet för företagen.

 

 Som komplement till lagarna krävs det att olika redovisningsprinciper,

rekommendationer och standards utformas för hur lagen ska tillämpas av

företagen. De organ som utformar dessa normer som tex. IASC och FASB i
                                                          
2 Financial Accounting Standards Board
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USA och Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden i Sverige befinner sig i

gränslandet mellan den syntaktiska och den semantiska nivån medan de normer

som de utfärdar gör det möjligt för oss att diskutera lagen utifrån den semantiska

nivån. De är dessa organ som  ger innebörd till lagarna genom sina

rekommendationer om hur de bör tillämpas i praktiken.

 

 För att kunna diskutera lagen på den pragmatiska nivån har vi genomfört en

empirisk studie. Denna studie utgörs av intervjuer redovisningsansvariga på

olika företag och med revisorer för att få deras synpunkter på hur redovisningen

fungerar i praktiken. Den pragmatiska diskussionen kan föras genom att vi i den

empiriska studien studerar hur årsredovisningslagen påverkar respondenterna

och deras redovisningsarbete samt tar reda deras åsikter om lagen och dess

utformning. Här berörs den praktiska tillämpningen av lagen och de

redovisningsprinciper och rekommendationer som företagen har att rätta sig

efter. Denna studie gör det möjligt att i viss mån undersöka hur redovisningen

påverkar människor. Den mänskliga faktorn är ju starkt förknippad med

redovisning eftersom normerna som reglerar den utformas av människor och i

syfte att tjäna deras informationsbehov. De är också utformade för att användas

och tillämpas av människor.

 

 

2.2 Ansats
 

 När en fallstudie genomförs koncentreras den på en avgränsad aspekt av ett

problem. Det är en metod som passar när undersökningen ska vara avslutad

inom en bestämd tidsperiod. Forskaren samlar information på ett systematiskt

sätt och undersöker förhållandet mellan olika faktorer i en viss situation. De

vanligaste insamlingsmetoderna vid en fallstudie är observationer och intervjuer.

Fördelen med att använda sig av en fallstudie är att det ger forskaren möjlighet
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att fokusera sig på ett visst problem och gå in på det på djupet. Nackdelen är att

forskaren själv måste bestämma vilket av det material som har samlats in som

ska presenteras i rapporten. Det finns alltså en risk att resultatet kan bli

snedvridet och kritiker menar att det är svårt att dra generella slutsatser från en

fallstudie (Bell, 1995).

 

 Den undersökningsmetod vi använder oss av är en ansats till en fallstudie. Vi har

valt att avgränsa oss till ett problem, förändringen av notsystemet i ÅRL och

samla information om detta både teoretiskt, genom litteratur och empiriskt,

genom intervjuer för att se hur problemet har upplevts av praktiker. Den här

ansatsen ger oss möjlighet att gå till djupet med det valda problemet och vi

hoppas kunna komma fram till några slutsatser även om det är svårt att

generalisera från en undersökning som är begränsad av antalet studieobjekt.

 

 

2.3 Saklighet
 

 Det är viktigt att målet med en undersökning är att den ska vara objektiv.

Innebörden av objektivitet är att något är fritt från värderingar. Enligt Molander

(1988) skall ett korrekt resonemang vara intersubjektivt giltigt vilket innebär att

alla ska kunna stämma in i det. Ett krav för att uppfylla detta är att

undersökningen ska vara offentlig och begriplig för läsaren. Objektivitet är

också att något framställs sakligt korrekt. Det är viktigt att resultaten är stabila, d

v s att det inte skulle påverka om olika personer utförde undersökningen. Om

undersökningen bygger på alltför många personliga åsikter och inte är

tillräckligt teoretiskt understödd så försvinner möjligheten till stabila resultat

och därmed också sakligheten.
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 Är det möjligt för en forskare att vara helt saklig? All forskning utförs ju av

människor som har egna värderingar och uppfattar verkligheten olika. Den

möjlighet vi har som forskare att vara sakliga är att försöka väga in så många

olika åsikter om ett problem som möjligt, men det är ändå vi som i slutänden

måste ta ställning till vad vi tycker är närmast sanningen. Vi anser det omöjligt

att vara fullständigt saklig eftersom vår uppsats är ett tolkningsarbete och vi

kommer både medvetet och omedvetet använda oss av den förförståelse vi har

på detta område. Eftersom vi är två personer som skriver denna uppsats skapas

två tolkningar av de data vi samlar in vilket ökar möjligheten för vår

undersökning att vara saklig.

 

 

2.4  Praktiskt tillvägagångssätt
 

 Uppsatsarbetet började med ett intresse för ämnet men inte tillräckligt med

kunskap. För att få ytterligare information om ämnet samt att avgränsa oss till ett

problemområde började vi med att söka artiklar i olika databaser vid Linköpings

universitet. På inrådan av vår handledare kom vi fram till ett bearbetningsbart

problem.

 

 

2.4.1 Litteraturval och datainsamling

 

 Det finns två sätt att gå tillväga för att samla in information, antingen använder

man sig av redan existerande information, sekundärdata eller så samlar man ny

information, primärdata. I den här uppsatsen kommer vi att använda oss av båda

tillvägagångssätten. Sekundärdata samlas i litteraturen för att bilda en

referensram till vårt arbete. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att bygga

på ny information som vi samlar in från intervjuerna.
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 För att få tillgång till litteratur till referensramen sökte vi i olika databaser som

finns på biblioteket vid Linköpings universitet. Sökord som användes var

disclosure, öppenhet, financial accounting, accounting theory,

årsredovisningslagen och redovisningsteori. Litteraturen som vi använt oss av

innefattar bl a svenska böcker som behandlar den nya årsredovisningen.

Dessutom har vi läst böcker om redovisningsteori för att få olika synpunkter om

vad som ska finnas med i en årsredovisning. Vi har använt oss av litteratur som

behandlar öppenheten i redovisningen. På dessa områden har mest amerikansk

litteratur använts. Den största delen av litteraturen är skriven på 90-talet. En

viktig källa till information om svensk reglering har varit FAR:s3 samlingsvolym

som innehåller lagtexten samt rekommendationer och vägledning från både

FAR, Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Här har den senaste utgåvan

använts för att informationen ska vara aktuell.

 

 Vi har även sökt i artikelbaser för att få tillgång till sekundärdata om ämnet.

Artiklarna behandlar främst ämnet årsredovisningslagen och dess implikationer

när den genomfördes. Dessa artiklar är från åren 1995-96 eftersom det var då

lagen skulle träda ikraft. Artiklarna är hämtade från Balans, Affärsvärlden och

Dagens Industri. Artiklarna användes främst i början av arbetet för att få inblick

i hur praktiker uppfattade den nya lagen.

 

 Vi har också gjort en jämförelse mellan årsredovisningar enligt den gamla och

den nya lagen som också räknas som primärdata. Årsredovisningarna vi studerat

är från de företag som vi har intervjuat och vi har även bett respondenterna att

kommentera vissa noter i årsredovisningen. Denna studie presenteras i kapitlet

om notsystemet för att ge en empirisk bild till den teoretiska delen som

beskriver hur notsystemet regleras. Innan vi träffade respondenterna skickade vi
                                                          
3 Föreningen Auktoriserade Revisorer
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efter årsredovisningar från företagen för att vi skulle kunna vara insatta i deras

notsystem och väl förberedda inför intervjun.

 

 Det övriga empiriska materialet har vi fått genom intervjuerna med

redovisningsansvariga på tre företag samt två revisorer och en

redovisningsekonom på Stockholms Handelskammare. Vi beskriver dessa

intervjuer mer ingående i stycke 2.4.3. Respondenterna beskrivs närmare i 2.5.

 

 

2.4.2 Intervjuteknik och intervjufrågor

 

 Det finns flera olika intervjutekniker. Ofta delas dessa in beroende på graden av

standardisering. I en intervju med hög standardisering har intervjuaren på

förhand formulerat frågorna samt i vilken ordningsföljd de ska ställas. Vid en

ostandardiserad intervju är varken frågorna eller dess ordningsföljd bestämda i

förväg (Lundahl & Skärvad 1992).

 

 Vi har använt oss av en relativt standardiserad intervjuteknik. Vi har formulerat

frågor på förhand, men de är inte helt låsta till en viss ordningsföljd. Denna

teknik har valts för att ge respondenten en möjlighet att svara fritt på frågorna

samt ge oss en möjlighet att ställa följdfrågor om det finns behov. Vi vill också

locka fram respondentens egna värderingar och åsikter om ett visst problem. Vi

anser att det är viktigt att ha ett frågeformulär för att både respondenten och

intervjuaren ska ha en struktur att följa, vilket gör det lättare att få fram relevant

information som svarar mot syftet. Frågeformuläret kan också användas som en

checklista för att pricka av om något väsentligt har glömts bort. Ett

frågeformulär har också skickats ut i förväg till respondenten för att han eller

hon ska kunna vara förberedd inför intervjun.
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 Intervjuerna strukturerades enligt ett frågeformulär som var indelat i fyra delar.

Den första delen var fakta om företaget för att ge en bild av företagets

verksamhet. Den andra delen var allmänna frågor om respondentens syn på

ÅRL. Den tredje delen behandlade notsystemet och vilka förändringar som den

nya lagen inneburit. I den sista delen samlade vi frågor som skulle fungera som

uppföljning till intervjun. Frågorna i frågeformuläret var formulerade lite olika

beroende på om det var en revisor eller en respondent på ett företag som

intervjuades (se appendix C). I den första intervjun bad vi respondenten gå

igenom alla noter för att sedan kunna bedöma vilka som har inneburit störst

anpassning. Under de två följande intervjuerna lät vi respondenten själv

kommentera noterna. Vi hade själva också lite mer kunskap, vilket underlättade.

Vi har valt att strukturera kapitlet om notsystemet på den information som kom

fram i intervjuerna och har valt ut de noter som respondenterna och vi anser är

mest relevanta. Vi ställde alla frågor i frågeformuläret till samtliga respondenter,

men en del av frågorna kommenterades inte närmre av respondenterna eftersom

de ansåg att de inte berörde deras verksamhet. I kapitel tre och fyra där

empiriskt material blandas med litteraturstudien har vi valt att endast presentera

de kommentarer som är relevanta för avsnitten ifråga.

 

 Intervjuerna genomfördes genom att vi besökte respondentens arbetsplats.

Besöksintervjuer anser vi vara den bästa formen av intervjuteknik eftersom de

ger en möjlighet att skapa en mer personlig kontakt med respondenten. Det gav

oss också möjlighet att studera respondentens reaktioner på våra frågor. Vi

använde oss också av en bandspelare vid intervjutillfällena för att vi lättare

skulle få med allt som respondenterna sa och ha möjlighet att kunna citera dem.

Några av respondenterna tyckte först att det var lite obekvämt med

bandspelaren, men vi märkte snart att känslan försvann när vi började diskutera

ämnet. Bandspelaren underlättade också dialogen mellan respondenten och oss

eftersom vi inte behövde anteckna och kunde följa med i diskussionen utan
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avbrott och komma med följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och

upp till två timmar. Intervjun som genomfördes på Telub med Stefan Lindqvist

var kortast vilket berodde på att han satt i möten och hade ont om tid. De andra

intervjuerna avslutades när vi ansåg att vi fått tillräckligt med svar på våra frågor

och respondenten inte hade något mer att tillägga. Samtliga respondenter har

godkänt publicering av intervjumaterialet. Endast en av respondenterna hade en

önskan om att kontrollera texten innan publicering, vilket vi naturligtvis rättade

oss efter. Sammanfattningsvis så uppfattade vi att alla respondenterna gav oss

intressanta synpunkter på vårt ämne.

 

 

2.4.3 Val av intervjuobjekt

 

 Vår empiriska undersökning består av sex intervjuer, tre stycken med företag,

två med revisorer och en med en redovisningsekonom på Stockholms

Handelskammare. Företagen som vi valt är ett litet företag med under 200

anställda, men som ändå inte faller under 10/24 reglerna som vi tidigare nämnt.

Det andra företaget är medelstort och har mellan 200 och 500 anställda. Det

tredje företaget är stort och har över 500 anställda. Alla tre företagen är

aktiebolag.

 

 Företagen valdes ut med hjälp av Linköpings- och Västerviks kommuns

företagsfakta på Internet. Där finns uppgifter om antal anställda, bransch och

adressuppgifter. Vi sökte på antalet anställda och kontaktade de företag som vi

ansåg verkade relevanta. Innan vi kontaktade dem studerade vi även deras

hemsidor på nätet för att bilda oss en uppfattning om deras verksamhet. Vi hade

inga speciella krav på vilken bransch de var verksamma inom eftersom vi inte

ansåg att det hade betydelse med tanke på att det endast var deras

årsredovisningar som vi skulle studera. Två av företagen är tillverkande företag
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och det tredje är ett konsultföretag. Vi hade kontakt med fler företag, men det

visade sig vara svårt att finna tid att träffa oss på grund av kvartalsbokslut.

 

 Respondenterna vi har intervjuat är ansvariga för årsredovisningsarbetet på

företagen och är alla tre väl insatta i årsredovisningslagen. Respondenterna

valdes ut med hjälp av företagen själva. När vi tog kontakt med företagen så

slussades vi vidare till rätt person.

 

 Vi har också intervjuat två revisorer och en redovisningsekonom på Stockholms

Handelskammare för att få deras lite mer allmänna syn på årsredovisningslagen

och de förändringar som den inneburit. En av revisorerna arbetar med företag av

alla tre storlekarna, men har mest små och medelstora företag som kunder. Den

andra revisorn som arbetar på KPMG är specialiserad på stora börsnoterade

bolag. Respondenten på Stockholms Handelskammare arbetar med redovisning

för flera av handelskammarens egna bolag och är därför väl insatt i

årsredovisningslagen. Vi kände redovisningsekonomen och revisorn med de

små- och medelstora kunderna sedan tidigare. Revisorn på KPMG valdes ut med

hjälp av Arne Gunnarsson på KPMG i Linköping som vidarebefordrade oss till

honom. Vi valde att intervjua revisorer för att få en bred och allmän bild av

årsredovisningslagen som inte är färgad av ett speciellt företag. Eftersom vi ska

göra en jämförelse mellan företag av olika storlek var det viktigt att revisorerna

inte bara hade börsnoterade bolag som kunder utan även mindre företag.

 

 

2.5 Presentation av respondenterna
 

 Här kommer vi att presentera de personer som vi har intervjuat. En kort

presentation av de företag som de är anställda på kommer också att ges. För en

presentation av de tre aktuella företagens verksamhetsområden se appendix.
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 Stefan Lindqvist, Telub

 

 Stefan Lindqvist är ansvarig för årsredovisningsarbetet för Telub AB.  Telub AB

ingår sedan årsskiftet 99/00 i en koncern där moderbolaget heter Aerotechtelub.

Redovisningsavdelningen beskriver Stefan som en ”intern redovisningsbyrå”

som sköter den legala rapporteringen. Den ”interna redovisningsbyrån”

tillgodoser de externa intressenternas intressen, t ex aktieägare och myndigheter.

De controllers som arbetar på Telub har ansvar för den interna uppföljningen

och rapporteringen. Telub sysslar med konsultverksamhet och har ca 800

anställda. Telub är ett stort företag enligt vår definition.

 

 

 Kjell Johansson, Gunnebo

 

 Kjell Johansson är koncerncontroller på Gunnebo Industrier. Gunnebo Industrier

ägs till 100 % av Gunnebo AB som är ett publikt företag. Kjell har stor del i

årsredovisningsarbetet. Han gör den slutliga sammanställningen och sköter

arbetet med notsystemet.  I Gunnebo arbetar nio stycken på

ekonomiavdelningen där de hanterar ekonomiarbetet för de bolag och fabriker

som finns i Sverige. Kjells huvudsakliga arbetsuppgifter är att sammanställa

information från dotterbolagen och sen förmedla den till moderbolaget och till

legala intressenter. Gunnebo Industrier har över 300 anställda och är enligt oss

ett medelstort företag.
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 Kenneth Johansson, AB Svensk Leca

 

 På AB Svensk Leca sköter Kenneth Johansson allt årsredovisningsarbete. Han

har arbetat med Lecas årsredovisningar ett flertal år och är väl insatt i företaget

och dess ekonomiska arbete. Leca ingår i en koncern där moderbolaget är

Scansem. Leca är ett tillverkande företag som producerar produkter som

framställts av deras speciella lera. Företaget har ca 100 anställda och är enligt

vår definition ett litet företag.

 

 

 Anders Krüger,FB

 

 Anders Krüger är auktoriserad revisor och äger en redovisningsbyrå i Västervik.

Sammanlagt är det åtta stycken som arbetar på byrån, men det är endast Anders

som är auktoriserad revisor. Byrån åtar sig uppdrag av varierande natur. De

sysslar inte bara med revision utan sköter även redovisningen åt många små

företag som inte behöver upprätta en årsredovisning. Deras kunder är företag av

varierande storlek, främst små och medelstora. Företagens omsättning varierar

från 100 000 upp till 40-45 miljoner, de flesta ligger mellan fem och tio

miljoner. Byrån har inte specialiserat sig på någon speciell typ av företag, men

har många handelsföretag.

 

 

 Göran Arnell, KPMG

 

 Göran Arnell arbetar på KPMG i Stockholm som senior manager på en

avdelning för kvalificerad redovisning. Denna avdelning sysslar med teknisk

redovisning och handhar många interna redovisningsfrågor från firmans kunder

men också frågor som kommer till dem externt. Det är 16 stycken som arbetar
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på avdelningen. KPMG:s kunder består mest av stora företag i

stockholmsregionen. De flesta av företagen är börsnoterade vilket innebär att det

är deras frågor som har kommit att dominera.

 

 

 Marie Pettersson, Stockholms Handelskammare

 

 Marie Pettersson arbetar som redovisningsekonom på Stockholms

Handelskammare. Hennes arbetsuppgifter innefattar löpande bokföring,

upprättande av bokslut och årsredovisningar, deklarationer, budget och vissa

specialuppdrag för handelskammarens medlemmar men även för den egna

organisationen. Några exempel på företag som hon har hand om är Amerikanska

handelskammaren i Sverige, Trävaruhandelskoncernen, och Swedish Business

Travel Association.

 

 

2.6 Metodkritik
 

 Vid urvalet av företag kan kritik riktas mot att alla tre företagen ingår i en större

koncern. Det medelstora företaget är dessutom en underkoncern. Detta kan

påverka vårt resultat eftersom det kan hända att ett dotterföretag får direktiv att

rikta sig efter från moderföretaget vad gäller redovisningen och på så sätt inte

har möjlighet att själva utforma sin redovisning. När detta har kommit fram

under den empiriska studien har vi varit noga med att påpeka detta. Vi anser

ändå att detta inte kommer att påverka helhetsresultatet eftersom vi har med

kompletterande åsikter från en revisor och en redovisningsekonom som sköter

små företags årsredovisningsarbete. Det medelstora företaget behöver dessutom

från och med i år inte upprätta någon koncernredovisning eftersom de är en

underkoncern.
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 Det kan också anses att vi borde ha med ett börsnoterat företag eftersom

årsredovisningen är så pass mycket viktigare för dem i och med att dokumentet

ska läsas av en stor mängd aktieägare. Vi anser dock att detta skulle ha blivit

missvisande för vår studie eftersom skillnaden mellan företagens storlek skulle

ha blivit alltför stor.

 

 Dessutom kan det verka bristfälligt att endast intervjua redovisningsansvariga

från tre företag. Vi tror dock att underlaget kompletteras tillräckligt för att göra

en jämförelse mellan företagen med hjälp av de synpunkter vi fått från de övriga

respondenterna som kan ge en mer allmän uppfattning om ämnet. De slutsatser

som vi kommer fram till kan inte anses vara helt generella och gälla för alla

svenska företag, men det kommer vara möjligt att urskilja vissa tendenser med

hjälp av vår studie.

 

 

2.7 Uppsatsens struktur
 

 Vi har valt att blandas den empiriska studien med den teoretiska. Detta innebär

att den empiriska information som vi har fått genom intervjuerna inte kommer

att presenteras i ett separat kapitel utan kommer att integreras med uppsatsens

övriga delar.

 

 Vi har delat in uppsatsen i två delar. Den första behandlar öppenheten i

redovisningen. Här kommer först en presentation av vilken information som

redovisningen bör innehålla och vilka krav som ställs på den, samt vem som kan

ha nytta av den. Denna del kommer även att behandla redovisningens öppenhet

och olika synpunkter på hur mycket information som bör ges i en

årsredovisning. I denna del kommer empiriskt material att integreras.
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Informationen bygger på våra intervjuer och kommer att beröra de åsikter som

vi fick fram i den allmänna och den uppföljande delen av vår intervjuguide.

 

 Den andra delen av uppsatsen berör notsystemet. Här kommer en beskrivning av

hur notsystemet i den nya ÅRL regleras och vilka principer och

rekommendationer som företagen har att rätta sig efter. Denna information

kommer att kompletteras med exempel från företagens årsredovisningar för att

åskådliggöra hur noten kan se ut i praktiken. Vi kommer även att presentera

respondenternas åsikter om noten i samband med att den presenteras, både från

företagens sida och från revisorerna.

 

 I analysen kommer både dessa båda delar att kommenteras och analyseras med

utgångspunkt från den litteratur som vi har studerat och det empiriska materialet

som vi har sammanställt. Det är här som vi ska försöka besvara våra

problemfrågor som i sin tur ska svara mot uppsatsens syfte. Uppsatsen kommer

att avslutas med ett sammanfattande kapitel där vi presenterar resultatet av vår

studie samt våra egna reflektioner och förslag till fortsatta studier. Vi kommer

också att bifoga en kort beskrivning av företagen som vi har intervjuat,

intervjuguiderna samt ett utdrag från årsredovisningslagen i appendix.
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3 Öppenhet
 

 Det här kapitlet kommer att behandla öppenheten i redovisningen. Först

redogör vi för behovet av olika teoretiska ramverk. Vi kommer även att beskriva

vilka egenskaper som krävs för att redovisningens information ska vara till nytta

för dess användare. Vi avslutar kapitlet med olika synpunkter på öppenhet i

redovisningen samt en beskrivning av redovisningens olika intressenter. Det

teoretiska underlaget kommer att blandas med kommentarer ur vårt empiriska

material. Det tre första avsnitten (3.1.1-3.1.3) är tänkta som en inledning för att

ge läsaren en bakgrund till ämnet och kommer därför inte att kompletteras med

kommentarer från den empiriska studien.

 

 

 

3.1 Konceptuella ramverk
 

 I Sverige finns det en gemensam lag som reglerar vad en årsredovisning ska

innehålla nämligen ÅRL. Denna lag kompletteras av Bokföringslagen som

definierar vem det är som ska upprätta en årsredovisning. Båda dessa lagar är

ramlagar vilket innebär att de behöver kompletteras av rekommendationer och

andra uttalanden från olika normgivande organ. Det finns alltså ett gap att

överbrygga mellan de krav som lagen ställer på redovisningen och det rent

praktiska utformandet av årsredovisningen. Den första delen av detta kapitel

kommer att presentera behovet av konceptuella ramverk i allmänhet och det

vanligaste förekommande ramverket som sammanställts av FASB. Ramverket

beskriver vem som redovisningen ska utformas för och vilka kvalitativa

egenskaper informationen ska ha som finns med i den.
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3.1.1 Behov av konceptuella ramverk

 

 Ett konceptuellt ramverk kan ses som en strukturerad redovisningsteori. På den

högsta teoretiska nivån sätter den gränser för den finansiella redovisningens

omfattning och syfte. På nästa nivå definieras fundamentala

redovisningsprinciper och på den lägsta operationella nivån beskrivs vilken

information som ska finnas med i redovisningen.

 

 Det har gjorts flera försök att utveckla konceptuella ramverk både av

individuella akademiker och av normgivande organ. Syftet är oftast att ge den

privata och offentliga sektorn vägledning i redovisningsfrågor. (Godfrey et al,

1997)

 

 Flera definitioner har getts på vad ett konceptuellt ramverk är. FASB definierar

det som

 

 "a coherent system of interrelated objectives and fundamentals that is expected

to lead to consistent standards and that prescribes the nature, function and

limits of financial accounting and reporting" (Godfrey et al, 1997 sid. 369).

 

 Den australiensiska motsvarigheten till FASB, AARF, har definierat begreppet

på ett liknande sätt

 

 "the Conceptual Framework is a set of interrelated concepts which will define

the nature, subject, purpose and broad content of financial reporting. It will be

an explicit rendition of the thinking which is governing the decision-making of

the Accounting Standards Board (AcSB) and Public Sector Accounting

Standards Board (PSASB) when they set down requirements, including

accounting standards." (Godfrey et al, 1997 sid. 369)
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 Ytterligare ett organ som sammanställt ett konceptuellt ramverk är International

Accounting Standards Committee (IASC). Deras syfte med ramverket är

 

 "to assist with standardsetting and the evaluation of existing standards,

although nothing in the standard should override any specific international

standard. In the prevent of conflict, existing standards should prevail over the

statement, but conflicts are expected to diminish over time" (Mathews & Perera,

1996 sid.99).

 

 Fördelarna med ett konceptuellt ramverk är förutom den vägledande funktionen

att det kan hjälpa till att lösa redovisningsproblem, sätta gränser vid

bedömningar, öka förståelsen och förtroendet för finansiella uttalande och

förhöja jämförbarheten. Nackdelarna med ett ramverk är att det är kostsamt att

utveckla, det kan uppstå konflikter mellan existerande standards och ramverket

och det finns en möjlighet att ramverket endast gynnar vissa användargrupper

(Mathews & Perera, 1996).

 

 För att sammanfatta dessa definitioner och syften verkar det som om de

normgivande organen är överens om att ett konceptuellt ramverk behövs för att

vägleda redovisare när de existerande redovisningslagarna och standards inte

räcker till för att lösa redovisningsproblem. Det verkar finnas en bro att

överbrygga mellan den lagreglerade delen av redovisningen och den rent

praktiska och det är här som ramverken kommer in i bilden.
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3.1.2  FASB:s konceptuella ramverk

 

 Som nämnts tidigare finns det flera konceptuella ramverk som utvecklats av

olika normgivande organ men eftersom alla i grund och botten verkar ha samma

syfte och innehåll så har vi valt att koncentrera oss på det mest kända, nämligen

FASB:s ramverk.

 

 Financial Accounting Standards Board (FASB) är det amerikanska organ som

har befogenhet att bestämma vad som ska anses vara standard inom redovisning.

Deras uttalande anses vara “generally accepted accounting principles" (GAAP).

 

•  FASB ger ut fyra olika typer av uttalanden:

 

•  Statements of Financial Accounting Concepts: utgör inte GAAP, men

fungerar som riktlinjer

•  Statements of Financial Accounting Standards: utgör GAAP

•  Interpretations: tillägg till tidigare uttalanden. Utgör GAAP

•  Technical Bulletins: riktlinjer vid implementering av redovisningsproblem.

Utgör inte GAAP

 

 FASB har utarbetat ett konceptuellt ramverk som ska hjälpa organets

medlemmar att sätta riktlinjer. Ramverket ska också fungera som en referensram

för att lösa redovisningsfrågor. Syftet med ramverket är att det ska fungera som

en allmän grund för diskussioner om redovisningsfrågor och inte som en

paketlösning (Schroeder et al, 1991).
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 Detta ramverk har resulterat i fem uttalanden:

 

1. Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.

2. Qualitative Qharacteristics of Accounting Information

3. Elements of Financial Statements of Business Enterprises

4. Recognition and measurement in Financial Statements of Business

Enterprises

5. Elements of Financial Statements.

 

 

 I diagrammet nedan görs ett försök att knyta samman ramverkets olika delar.
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Figur 4 FASB:s ramverk
 Källa: Hendriksen & Van Breda 1992 sid. 124
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 Grundläggande mål och syfte med ramverket återfinns i toppen av hierarkin.

FASB har definierat de grundläggande målen som "something towards which

effort is directed, an aim or end of action, a goal"(Hendriksen & Van Breda,

1992 sid.123). Det finns både primära och sekundära mål och dessa mål finns

beskrivna i FASB:s uttalande nr 1 som beskrivs längre fram i stycket.

 

 Målen delas upp i redovisningens kvalitativa egenskaper och den information

som behövs. De kvalitativa egenskaperna definieras som de attribut som

redovisningen ska ha för att vara användbar. Detta kan tex. vara att

redovisningen ska vara övergripande och möjlig att implementera i praktiken.

De kvalitativa egenskaperna beskrivs vidare längre fram i stycket.

 Den information som behövs "involves identification of the broad categories of

financial accounting information needed by users" (Hendriksen & Van Breda,

1992 sid.123).

 

 Informationen som redovisningen ska ge ska alltså motsvara de krav som olika

intressenter ställer på den. Nästa nivå i hierarkin är grundprinciper inom

redovisning och rapportering. En grundprincip definieras av FASB som

 

 "a basic concept underlying the measurement of transactions and events and

disclosing them in a manner meaningful to users of accounting

information"(Hendriksen & Van Breda, 1992 sid.123).

 

 Detta kan vara en definition av ett redovisningsbegrepp som tex. skuld eller

tillgång. De två följande nivåerna berör begreppet standard som enligt FASB

representerar generella lösningar på finansiella redovisningsproblem. Att tolka

dessa standards innebär att
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 "clarify, explain, or elaborate upon the accounting and reporting as an aid to

their application in accounting practices"(Hendriksen & Van Breda, 1992

sid.124).   

 

 Det sista steget i hierarkin är när företagsledning och revisorer överför

redovisningspraxis, som är olika metoder att uppnå målen med redovisning, till

specifika situationer. Vår uppsats behandlar detta steg i modellen i och med att

vi undersöker hur praktiker upplever och hanterar årsredovisningslagen.

 

3.1.3 Krav på redovisningen

 

 FASB:s Uttalande nr. 1 fastslår att extern redovisning inte bara är till för

företaget i sig. Den ska också fungera som informationsgivare till externa

intressenter som inte kan få tillgång till informationen på annat sätt. Uttalandet

är också viktigt eftersom det fastslår att informationen i redovisningen är till för

användarna och inte enbart för revisorn (Shroeder et al, 1991).

 

 Det krav som ställs på redovisningen är att den måste möjliggöra för nuvarande

och blivande investerare, kreditgivare och andra användare att:

 

 • Bedöma investeringar och ta beslut om kreditgivande

 • Bedöma kassaflöde

 • Rapportera företagets tillgångar

 • Rapportera finansiella tillgångar

 • Rapportera företagets intäkter och verksamhet

 • Utvärdera likviditet och soliditet

 • Utvärdera ledningens prestation

 • Förklara och tolka finansiell information
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 FASB:s syfte med dessa krav är att de ska fungera som

 

 “guidelines for evaluating the usefulness of new and existing GAAP to users

making investment and credit decisions" (Schroeder et al, 1991, sid.13-14)

 

 

3.1.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper

 

 Uttalande nr. 2 berör redovisningens kvalitativa egenskaper. Det svarar på

frågan: Vilka egenskaper gör redovisningen användbar? I detta uttalande menar

FASB att redovisnings val görs på två nivåer. Olika normgivande organ som tex.

FASB eller Redovisningsrådet sätter riktlinjer för vad som ska anses vara riktigt

inom redovisningen. På den andra nivån är det företaget som gör egna val för att

komma fram till den metod som ger den mest användbara informationen

(Shreoeder et al, 1991). Kvalitativa egenskaper definieras av FASB som "those

properties of information necessary to make it useful" (Hendriksen & Van

Breda, 1992, sid.131).

 

 FASB har byggt upp en hierarki som rangordnar redovisningens olika

egenskaper. Hierarkin är begränsad till att inte skilja mellan primära egenskaper

och andra eller att göra prioriteringar mellan egenskaperna.
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Beslutsfattare och deras egenskaper (t
ex förståelse eller förkunskap)

Nytta  > Kostnader

Förståbarhet

Användbarhet

Relevans Reliabilitet

Samtidighet

Förväntat
värde

Feedback
värde

Jämförbarhet och
följdriktighet

Verifierbarhet Avbildnings
förmåga

Neutralitet

Väsentlighet

 

Figur 5 Hierarki över redovisningens kvalitativa egenskaper
 Källa: Shroeder et al, 1991 sid. 15 (översättning)

 

 

 Den viktigaste egenskapen hos redovisningen är användbarhet för beslutsfattare

som placerats i toppen på hierarkin. Den bedömning som varje beslutsfattare gör

av vad som är användbar information i redovisningen är individuell. Beslutet

kan påverkas av faktorer som beslutet i sig, beslutsmetod och den redan

befintliga informationen.

 

 Nytta/Kostnad

 Generellt gäller att nyttan alltid ska överskrida kostnaden för att ett alternativ

ska vara attraktivt för företaget. Redovisningen är lite annorlunda eftersom

nyttan tillfaller fler användare än de som står för kostnaden.
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Redovisningsnormer sätts alltså med hänsyn till samhällets nytta och inte bara

företagets, men kostanden för nyttan måste alltid tas med i beräkningen.

 

 Förståbarhet

 För att redovisningen ska vara förståbar för läsaren krävs det att den har ett

språk som användaren förstår samt att rätt sorts information avslöjas.

Förståbarheten ska fungera som en länk mellan beslutsfattare och

redovisningsinformation.

 

 Användbarhet

 För att redovisningen ska vara användbar för beslutsfattare krävs det att den är

relevant och tillförlitlig. Om en av dessa egenskaper saknas är informationen

inte användbar.

 

 Dessa fyra egenskaper befinner sig över de två viktiga begreppen relevans och

reliabilitet som befinner sig på samma nivå i hierarkin, men är båda funktioner

av andra underliggande egenskaper.

 

 Relevans

 För att informationen i redovisningen ska vara relevant ska den enligt FASB:

 

 "bear on or be usefully associated with the action it is designed to facilitate or

the result it is desired to produce. This requires that either the information or

the act of communication exert influence...on the designated actions" (Riahi

Belkaoui, 1992, sid.201)

 

 Relevant redovisningsinformation har den egenskapen att den kan underlätta för

användaren genom att förbättra möjligheten att kunna förutspå händelser och att

bekräfta eller rätta tidigare antaganden. Informationen fungerar som en länk
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mellan vad som redan har hänt och vad som kommer att hända i framtiden

(Shroeder et al, 1991). Relevans är i sin tur en funktion av ytterligare tre

begrepp, nämligen förväntat värde, feedback värde samt samtidighet.

 

 Förväntat värde och feedbackvärde

 Två egenskaper som är starkt förknippade med relevans är förväntat värde och

feedbackvärde. Förväntat värde är enligt FASB:

 

 "the quality of information that helps users to increase the likelihood of

correctly forecasting the outcome of past or present events" (Hendriksen & Van

Breda, 1992, sid.134).

 

 För att informationen i redovisningen ska vara till nytta för användaren måste

den innehålla data som han eller hon kan använda i beslutsmodellen. För att

informationen ska vara relevant måste den kunna förutspå framtida händelser.

 

 Feedbackvärde är information som används för att bekräfta eller rätta tidigare

förväntningar. Redovisningen ska fungera som en termostat för investerare. Den

ska inte bara ge information om ett beslut utan hjälpa till att anpassa

investeringsstrategin allteftersom förutsättningarna ändras (Hendriksen & Van

Breda, 1992).

 

 Dessa båda värden hänger oftast ihop eftersom tidigare misstag och lösningar

ger beslutsfattare förkunskap som används vid framtida problem. Informationen

hjälper beslutsfattaren att förutspå resultatet (Shroeder et al, 1991).

 

 Samtidighet

 Att informationen i redovisningen är samtidig och kommer vid rätt tidpunkt är

ännu en aspekt av relevansen. För att informationen ska vara relevant måste den
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finnas tillgänglig för att underlätta ett beslut innan den förlorar sitt värde att

påverka beslutet (Shroeder et al, 1991).

 

 Reliabilitet

 Den andra primära egenskapen som FASB har sammanställt är reliabilitet som i

sig är en funktion av verifierbarhet, neutralitet och avbildningsförmåga.

Reliabilitet har definierats av FASB som:

 

 "The quality of information that assures that information is reasonably free from

error and bias and faithfully represents what it purports to represent."

(Hendriksen & Van Breda, 1992, sid.137).

 

 Reliabilitet har att göra med mätning av om en redovisningsmetod eller ett

mätinstrument uppfyller det syfte som utlovas. Informationen måste vara både

relevant och reliabel för att den ska vara användbar, men det finns olika grader

av reliabilitet. (Shroeder et al, 1991).

 

 Verifierbarhet

 Verifierbarhet har att göra med hur sann informationen är. Informationen ska

vara objektiv, den ska alltså vara fri från personliga värderingar. För att uppnå

verifierbarhet krävs överensstämmelse mellan flera olika mått med samma

mätmetod. Det är viktigt att relevanta mätmetoder används för att uppfylla

användarens behov.
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 Avbildningsförmåga

 Avbildningsförmåga har definierats av FASB som:

 

 "Correspondence or agreement between a measure or description and the

phenomenon that it purports to represent (sometimes called validity)"

(Hendriksen & Van Breda, 1992, sid.138).

 

 Den här egenskapen berör alltså samstämmigheten mellan ett mått och det

fenomen som det utgör sig att representera. En svårighet med att mäta

validiteten är att många redovisningsmått inte har någon ekonomisk tolkning

som t.ex. vid avskrivningar.

 

 Neutralitet

 En redovisningsstandard ska inte tjäna en viss persons syfte utan ska vara till

nytta för alla olika användare av informationen som har olika intressen.

 

 Jämförbarhet

 Om det är möjligt att jämföra olika företag med varandra och med företaget i sig

vid olika tidpunkter ökar användbarheten av informationen i redovisningen. För

att detta ska vara möjligt krävs att det finns tillgång till liknande information om

företagen (Schroeder et al, 1991). Jämförbarhet har definierats av FASB som:

 

 "quality of information that enables users to identify similarities in and

differences between two sets of economic phenomena" (Hendriksen & Van

Breda, 1992, sid.141).

 

 Informationens kvalitet är starkt förknippad med om den kan användas för

benchmarking.
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 Väsentlighet

 Väsentlighet är förknippad med de kvalitativa egenskaperna, speciellt relevans

och reliabilitet. Både väsentlighet och relevans har att göra med det som

influerar en beslutsfattare. Om ett objekt inte är väsentligt kan det inte heller

vara relevant. Väsentlighet har att göra med om en post eller objekt i

redovisningen är så pass viktig att den är till nytta för användaren i

beslutsprocessen. Väsentligheten är också viktig genom att den sparar tid.

Redovisaren kan fokusera på det som är användbart och behöver inte själv

sortera bort den information som inte är väsentlig för beslutsfattande (Kam,

1990).

 

 Dessa egenskaper har FASB ansett vara nödvändiga för att

redovisningsinformationen ska vara användbar för beslutsfattare och andra

användare. När ett redovisningsval ska genomföras ska alltså det alternativ

väljas som uppfyller dessa egenskaper. Syftet med ramverket är att den ska

fungera som en vägledning för normsättare, lagstiftare och redovisare när de

stöter på problem.

 

 

 Företagens kommentar

 

 Innehåller en svensk redovisning relevant information för att göra en bedömning

av ett företag. Vi kommer här att presentera respondenterna synpunkter på

svenska årsredovisningar och dess innehåll.

 

 Enligt Stefan Lindqvist så använder sig Telub själva av andra företags

årsredovisningar i konkurrentbevakningssyfte och vid tänkta förvärv. Stefan

anser att det finns tillräcklig information för att göra en första bedömning av ett

företag men för att kunna värdera bolaget är de tvungna att analysera
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balansposter djupare. För en aktieägare är årsredovisningen en bit på vägen, men

det är viktigt att analysera den bakomliggande informationen på varje post.

 

 Kjell Johansson på Gunnebo Industrier anser att en årsredovisning innehåller

mycket information som är väsentlig och användbar för att göra en bedömning

av ett företag. Företaget tar också kontakt med kunder och använder Internet för

att kunna skapa en bild av konkurrenternas ekonomiska situation. Gunnebo

Industrier beställer ca 5-6 årsredovisningar från PRV för att kontrollera sina

svenska konkurrenter. De studerar även årsredovisningar från sina konkurrenter

i övriga Skandinavien och upplever det som enkelt att få tag på information

därifrån. Desto svårare är det på den övriga europeiska marknaden. Kjell menar:

 

 “Det är vi som anpassar oss och verkligen gör det. Sen när man kommer ut i

Europa och försöker få information ja då ser det inte likadant ut”

 

 När de vill få information från t ex ett tyskt företag är det nästan omöjligt. Den

enda möjligheten de har är att göra en kreditupplysning på företaget. Detta kan

vara speciellt känsligt om det sker i syfte att studera ett visst köpobjekt eftersom

de då vill vara så anonyma som möjligt.

 

 Enligt Kenneth Johansson så använder sig Leca inte så mycket av sin egen

årsredovisning. I stället så använder de sig bl a av informationen i de interna

rapporterna för att kontrollera företagets ekonomiska utveckling. Eftersom Leca

inte har några allvarliga konkurrenter så är användandet av årsredovisningar i

konkurrentbevakningssyfte också marginell. De har en  polsk konkurrent som

verkar på den svenska marknaden men den anses inte som allvarlig eftersom de

har svårt att konkurrera med samma pris som Leca eftersom de måste inkludera

kostnaderna för att transportera produkten till Sverige. Tidigare fanns det dock

ett fåtal konkurrenter vilkas årsredovisningar de kontrollerade. Kenneth anser att
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den uppgift som är relevant att få reda på är produktionskostnader och det pris

som betalas för produkten. Dessa uppgifter är inte möjliga att utröna i en

årsredovisning och därför har Leca inte så stor användning av denna kontroll.

 

 

 Revisorernas kommentar

 

 Anders Krüger påpekar att årsredovisningslagen är en ramlag och det är upp till

bolagens revisorer att avgöra om den information som ges i årsredovisningen är

tillräcklig för att ge läsaren kött på benen för att göra en fullgod bedömning.

Anders anser att en årsredovisning innehåller tillräckligt med information för att

göra en bedömning av ett företags finansiella situation. Förutsättningar är större

nu i och med den nya lagen där de långfristiga skulderna måste preciseras mer i

noterna. Det finns också tillräckligt med information för att kunna räkna fram

olika nyckeltal som är viktiga. Även biten med personalkostnader har underlättat

bedömningar av företag.

 

 På frågan om en årsredovisning innehåller tillräckligt med information svarar

Göran Arnell att det egentligen är framtida information som är viktig för en

investerare. För att kunna göra en korrekt analys räcker det inte med den verbala

information om framtidsplanerna som finns med i förvaltningsberättelsen. Det är

möjligt att viss benchmarking och konkurrensställning finns med i rapporten

vilken kan vara till hjälp.
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3.2 Öppenhet i redovisningen
 

 Som vi har nämnt tidigare handlar redovisning om att förse olika intressenter

med nyttig information om företagets finansiella verksamhet. Den engelska

termen för att ge denna information är disclosure vilken vi har valt att översätta

till öppenhet. I vår ansats till det valda uppsatsämnet har vi tagit den

utgångspunkten att den nya årsredovisningslagen innebär en större öppenhet i

företagens årsredovisningar. För att ge en bakgrund till hur mycket information

som bör ges i årsredovisningen har vi sammanställt denna information som är

hämtad till stor del från amerikansk litteratur, men även från våra svenska

normgivande organ. En bakgrund kommer även att ges till hur företagen

uppfattar öppenhet i redovisningen genom att kommentarer från vår empiriska

studie läggs till.

 

 Öppenhet har redan definierats som utgivande av information. En redovisare

skulle definiera begreppet som utgivande av finansiell information om ett

företags verksamhet i en årsredovisning eller annan form av finansiell rapport.

Ofta menar man information som hamnar utanför själva balans- och

resultaträkningen, tilläggsinformation. Den lägsta nivån av öppenhet är den

information som presenteras i balans- och resultaträkningen. Den högsta nivån

på öppenhet är den information som återfinns i förvaltningsberättelse, fotnoter

och annan tilläggsinformation. Det är ofta nödvändigt för företagen att redovisa

denna tilläggsinformation för att kunna möta de krav på en förståelig

redovisning som intressenterna ställer. (Hendriksen & Van Breda, 1992)  IASC

har sammanfattat detta:
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 "Financial statements must be clear and understandable. They are based on

accounting policies, which vary from enterprise to enterprise, both within a

single country and among countries. Disclosure of the significant accounting

policies on which the financial statements are based is therefore necessary so

that they be properly understood." (Hendriksen & Van Breda, 1992, sid.855)

 

 Citatet visar på hur viktigt det är att klargöra vilka principer som redovisningen

har utformats efter något som även KPMG har ansett vara viktigt. Därför tog de

tillfället i akt när den nya lagen skulle träda ikraft och utformade sin

årsredovisningsmallen för att automatiskt skärpa standarden för att redovisa

värderingsprinciper. Enligt Göran Arnell föredrar KPMG att alla

redovisningsprinciper samlas i en not och inte sprids ut i varje not för sig. Han

anser att detta är en positiv effekt av den nya lagen.

 

 I Sverige råder det lag på att tilläggsinformation ska finnas med i företagens

årsredovisningar. Tilläggsinformationen redovisas i form av fotnoter som

innehåller förklarande information till vissa poster i balans- och

resultaträkningen. Denna information behövs för att svara mot det krav som

finns i ÅRL 2§ om att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget.

 

 Hur mycket information ska då utlämnas? Svaret på denna fråga har att göra

med hur mycket expertis läsaren av redovisningen har. FASB menar att så

mycket information ska ges att redovisningen är förståbar för en läsare som har

rimlig kunskap om affärer och ekonomisk verksamhet och som studerar

informationen med rimlig noggrannhet. Nivån på öppenheten beror också på

vilka standards som efterföljs.

 

 Det har diskuterats mycket bland forskare om hur mycket information som ska

ges och det finns forfarande inget enhetligt svar. För att uppnå tillräcklig
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öppenhet behöver redovisaren svara på tre huvudfrågor (Hendriksen & Van

Breda, 1992):

 

 1.Vem är mottagare av informationen som ges?

 2.Vad är syftet med informationen?

 3.Hur mycket information ska ges?

 

 

3.2.1 Mottagare av information

 

 De flesta forskare på redovisningsområdet verkar vara överens om att

redovisningen vänder sig främst till företagets yttre intressenter. FASB har lagt

tyngdpunkten på aktieägare, andra investerare och kreditgivare som primära

användare av årsredovisningar.

 

 "Financial reporting should provide information that is useful to present and

potential investors and creditors and other users in making rational investment,

credit, and similar decisions." (Hendriksen & Van Breda, 1992, sid. 851)

 

 Sekundära intressenter är enligt FASB anställda, kunder och samhället i övrigt.

Det bristande intresset för denna grupp beror på att det inte finns tillräckligt med

kunskap om deras beslut. Det finns inte lika väl formulerade mål för att redovisa

information för dessa grupper som det gör för de primära intressenterna.

 

 I Europa är det vanligt att hänsyn tas även till de sekundära intressenterna och

även i USA har företag börjat sammanställa finansiella rapporter som riktar sig

till de anställda. Även om företagen utökar kretsen av intressenter som

informationen riktas sig till så betyder detta inte att årsredovisningarna blir mer

detaljerade bara att informationen sträcker sig över ett bredare område. Syftet
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med finansiell rapportering är fortfarande generellt (Hendriksen & Van Breda,

1992.)

 

 I detta avsnitt redogör vi för olika intressenters informationsbehov. Vi avser att

det ska ge en bild av i vilket syfte ett företag upprättar sina finansiella rapporter.

Det beror alltså på en mängd olika orsaker, till exempel vilken ägarstruktur

företaget har, om det verkar på börsen samt företagets storlek.

 

 Smith ställer sig frågan: “På vilket sätt är eller borde företagens externa

redovisning vara utformad för att användarna skall ha största möjliga nytta av

den?” (Smith, 1997, sid. 17).  Frågan antyder att det kan finnas utrymme för

förändringar, vilket vi ser som troligt eftersom kraven på redovisning

kontinuerligt förändras och för att tillgodose de kraven krävs förändringar. Det

är svårt att svara på Smiths fråga eftersom det inte finns en metod som kan

tillgodose samtliga informationsbehov. En ständig process för att förbättra

redovisningens utformning krävs för att användarna av företagens redovisning

ska få den relevanta informationen de önskar.

 

 Den ekonomiska informationens syfte är bl a att verka som ett verktyg som gör

det möjligt för företagets intressenter att bedöma företaget på ett korrekt sätt  De

externa intressenterna studerar finansiella rapporter ur olika syften och har

därmed olika önskemål på hur den ekonomiska informationen ska framställas,

vilket gör att företagen måste uppfylla flera olika grupper av intressenters

informationskrav (Smith, 1997). Företagets externa och interna intressenter har

en sak gemensamt, de påverkas av företagets ekonomiska utveckling, vilket

resulterar i att de har behov att få information som visar en bild av företagets

ställning (Andersson & Söderquist, 1996). Nedan beskriver vi företagens

intressenter som delas in i två grupper, primära och sekundära.

 



54

 Primära intressenter

 

 De primära intressenterna är de grupper som företagen främst riktar sin

redovisning till. Där ingår aktieägare, kreditgivare och andra investerare

(Hendriksen & Van Breda, 1992)

 

 Ägarna vill gärna se att företaget kan ge en värdeökning på investerat kapital

som överstiger en riskfri placering. De önskar en utdelning på sin investering

eller i alla fall en ökning av värdet som de kan erhålla i framtiden (Andersson &

Söderquist, 1996). Ägarna är intresserade av att se och analysera alla tänkbara

utvecklingar för företaget utifrån den ekonomiska information som utges för att

tillgodose sina egna syften. Enligt Smith (1997) kan ägarna tillgodose sig

ekonomisk information av två syften.  Det första, för att kontrollera hur

företagsledningen sköter företaget och det andra för att kunna ta beslut om de

ska köpa, behålla eller sälja andelar i företaget.

 

 Det första kravet utgår naturligtvis från att ägare inte är lika med

företagsledning, vilket är vanligt i större aktiebolag. Eftersom ägarna då inte har

någon direkt insyn i hur företaget sköts är det viktigt att de erhåller information

som gör det möjligt att analysera företagets utveckling samt att utvärdera

styrelsens arbete och avgöra om de ska få förnyat förtroende eller inte. Denna

kontroll av ägarna görs både för att tillgodose aktieägarnas intressen och för att

bedöma företagsledningens effektivitet.

 

 Det andra syftet med ekonomisk information är att aktieägare ska kunna

använda denna information som ett beslutsunderlag för att köpa, behålla eller

sälja aktier. Det är viktigt att komma i håg att rapporterna som bildar detta

beslutsunderlag för aktieägarna baseras på uppgifter från tidigare år och

framtidsprognoserna som ställs därför inte är säkra på något sätt. (Smith, 1997)
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 Kreditgivarna har behov att få information om företagets ekonomiska ställning

eftersom de är intresserade av att få reda på om företaget klarar av att betala sina

skulder eller inte. Syftet med att syna företagens redovisning är inte att se dess

framtida ekonomiska utveckling utan endast se om de har kapacitet att klarar av

de ekonomiska krav som ställs på dem i och med en beviljad kredit.

Kreditgivare mäter kreditrisken med hjälp av många uppgifter som påverkar

företagets ekonomi både på lång och kort sikt som tex. likviditet, soliditet och

lönsamhetsutveckling. (Smith, 1997 och Arnold et al, 1985)

 

 

 Sekundära intressenter

 

 Utöver de primära intressenterna finns det andra grupper som är i behov av att få

information av företagen. Dessa är bl a leverantörer, kunder, stat, kommun samt

konkurrenter. Leverantörer har liknande informationsbehov som kreditgivare

eftersom de vill veta om företaget de gör affärer med är kapabelt att betala sina

skulder. Kundernas intresse är att de vill ha klarhet i om deras leverantör kan

leverera varan eller tjänsten i tid (Svensson & Edenhammar, 1996).

 

 Stat och kommun är en intressentgrupp som använder sig av ekonomisk

information i syfte att kontrollera att företag håller sig till lagar och regler. För

staten är företagets redovisning ett viktigt underlag vad gäller beskattning.

Företagens information används också i nationalekonomiskt intresse, t ex för att

upprätta ekonomisk statistik och för att kunna planera olika åtgärder i samhället

(Svensson & Edenhammar, 1996).

 

 Enligt Smith (1997) är det vanligt att konkurrenter inte nämns i litteraturen som

en grupp med informationsbehov. Konkurrenter vill analysera ekonomisk
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information från företag för att studera dess lönsamhet och engagemang i andra

länder för att använda den informationen till egna beslutsunderlag vad gäller

olika marknadsåtgärder samt jämförelser mellan företag.

 

 

 Företagens kommentar

 

 Den årsredovisning som Telub framställer riktar sig till ett flertal externa

intressenter. Stefan Lindqvist menar att de viktigaste grupperna är aktieägare

och myndigheter. En annan viktig grupp är kunderna. De kan behöva använda

sig av årsredovisningen för att kontrollera ett anbud.

 

 Enligt Kjell Johansson så riktar sig Gunnebo Industriers årsredovisning till de

legala intressenterna eftersom aktieägarna får en mycket mer omfattande

information genom moderbolagets (Gunnebo AB) årsredovisning.  Den del i

årsredovisningen som är viktigast beror på vilken intressentgrupp som ska läsa

den. Olika grupper har olika syften med att studera en årsredovisning. Företaget

har fram till 1995 hållit börsstandard på sin årsredovisning vilket resulterat i att

den nya lagen inte inneburit så många förändringar vad gäller noter. Eftersom

årsredovisningen nu riktar sig huvudsakligen till legala intressenter behövs inte

lika omfattande information. Innan lagen trädde i kraft upplevde Kjell att det

skulle ställas hårdare krav på hur företagen skulle presentera sin ekonomiska

information, men informationen presenteras nu på ett mer kortfattat sätt och

Kjell upplever att redovisningskraven snarare har trappats ner i och med den nya

lagen.

 

 Kenneth Johansson anser att Leca upprättar sin årsredovisning för att tillgodose

de legala kraven. Eftersom de är ett helägt dotterbolag så finns det inget stort

antal yttre intressenter som kan vara intresserade att läsa deras årsredovisning.
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De har heller inga allvarliga konkurrenter som skulle kunna ha användning av

informationen. Enligt Kenneth så riktar sig alltså en årsredovisning till

aktieägare och eftersom det är ett offentligt dokument så kan konkurrenter lätt få

tillgång till det.

 

 

 Revisorernas kommentar

 

 Enligt Anders Krüger så är det främst ekonomiavdelningarna hos leverantörer

och kanske även kunder som använder sig av årsredovisningar. Kunder är

intresserade av årsredovisningen vid tex. en upphandling för att kunna bedöma

soliditeten på det företag som de planerar att göra affärer med. En

årsredovisning lätt att beställa och utgör ett smidigt sätt att göra en

kreditbedömning av ett företag anonymt, istället för att köpa en

kreditupplysningstjänst av ett professionellt företag. Det är också vanligt att

banker använder sig av årsredovisningar för att göra bedömningar innan de lånar

ut pengar eller för att följa upp en redan existerande kund.

 

 Enligt Göran Arnell riktar sig främst en årsredovisning till kapitalmarknaden om

det är ett börsnoterat bolag. De intressenter som har användning av en

årsredovisning är nya ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, personal och

tilltänkt personal. Även konkurrenter kan ta del av en årsredovisning vilket gör

att företag är ovilliga att lämna ut känslig information. För mindre icke

börsnoterade aktiebolag är årsredovisningen ett mindre viktigt dokument. Det

kan hända att det uppfattas mest som en begravningsplats för siffror som hamnar

hos PRV. Ägarna känner oftast till all information redan och då är de inte lika

motiverande att sammanställa en årsredovisning. Men det är ändå viktigt att ha

ett dokument över bolagets verksamhet som har godkänts av en revisor när
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ägarna inte har något personligt ansvar. Det ska finnas en viss standard över tex.

hur mycket som får delas ut till aktieägare.

 

 Marie Pettersson anser att en årsredovisning främst riktar sig till ägaren av

företaget. Om det är ett aktiebolag som avses är det aktieägarna som behöver få

tillgång till denna information. Om företaget är en annan typ av organisation

som tex. en ekonomisk förening så vänder sig årsredovisningen till styrelse och

ledning. Marie anser också att informationen i årsredovisningen kan användas

som styrmedel för att kontrollera verksamheten. En årsredovisning är dock

viktigare att upprätta för ett publikt företag eftersom det finns så många yttre

intressenter som är beroende av informationen för att göra bedömningar av sina

investeringar.

 

 

3.2.2 Öppenhetsbegrepp

 

 Det finns tre öppenhetsbegrepp som har att göra med mängden av information

som visas: adekvat, rättvis och fullständig öppenhet. Det mest använda

begreppet av dessa tre är adekvat öppenhet. Detta innebär att ett minimum av

information visas. Redovisningen innehåller endast så mycket information som

behövs för att inte göra den missvisande. En redovisning som är rättvist öppen

innehåller så mycket information att den tillgodoser alla potentiella läsares

behov. Detta begrepp har ett etiskt syfte (Hendriksen & Van Breda, 1992).

 

 Enligt Anthony (et al, 1999) är fullständig öppenhet en grundläggande

redovisningsprincip. Årsredovisningen ska innehålla all materiell finansiell

information. Detta innebär att även information som uppkommer först efter

räkenskapsårets slut men som ändå påverkar årsredovisningen ska finnas med.
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 Det finns olika åsikter om vad fullständig öppenhet innebär. Först och främst så

skall all relevant information redovisas. Det är svårt att avgöra mängden av

information vad gäller relevansen. Innehåller redovisningen för mycket

information påverkar detta möjligheten att tolka den eftersom den betydelsefulla

informationen kan komma att döljas bakom irrelevanta detaljer (Hendriksen &

Van Breda, 1992). Informationen ska anses vara relevant om den gör någon

skillnad ur en investerares perspektiv. Skulle investeraren agera annorlunda om

en speciell detalj lämnades i redovisningen så är det viktigt att den finns med.

Det är alltså ganska godtyckligt vilken information som ska finnas med, men

trenden pekar mot att allt högre krav ställs på den mängd detaljer som företagen

ska ge i sin årsredovisning (Anthony et al, 1999).

 

 Om dessa tre begrepp används på rätt sätt så borde det inte finnas någon skillnad

mellan dem. Det viktigast målet med redovisningen är att den ska ge fullgod och

relevant information för att hjälpa användaren att fatta beslut. Det finns dock en

viktig begränsning för mängden information som ska tas med. Nyttan av att ha

med informationen måste alltid överstiga kostnaden av att ta fram den

(Hendriksen & Van Breda, 1992)

 

 Här kommer vi att presentera respondenternas synpunkter på öppenhet och hur

deras företag har hanterat detta i sina årsredovisningar.

 

 

 Företagens kommentar

 

 Stefan Lindqvist på Telub kan inte säga att redovisningen är öppnare i Sverige

än i resten av världen. Det är nog stor variation, vilket beror på de krav som

ställs på olika länders redovisning. Han menar att alla länders börser har olika

regler, vilka måste bli enhetliga för att kunna säga vilken grad av öppenhet en
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årsredovisning har. Han anser att både enhetliga tolkningar av principer och

börsregler har större betydelse än att ha enhetliga uppställningar i ÅRL.

 

 Kjell Johansson säger att när Gunnebo Industrier upprättar sin årsredovisning

försöker de hålla sig på ett minimum av information. För att få en bild av praxis

har de studerat hur andra bolag har redovisat vissa uppgifter för att se hur

mycket information de lämnar ut. Den mängd information som nu ges i

årsredovisningen kommer troligen att förändras till nästa år. Den kompletteras

kontinuerligt med hänsyn till redovisningspraxis.

 

 Enligt Kjell så är Sverige öppnare i sin syn på redovisning än vad övriga Europa

är.

 

 “Våra konkurrenter har ju tillgång till information som är betydligt bättre och

mer lättillgänglig än vi vad vi har tillgång till”

 

 Kjell säger att det är förvånansvärt svårt att få fram enkel ekonomisk

information från europeiska företag. Det kan därför vara till stor fördel för

svenska företag om det skapas en gemensam europeisk standard där

jämförbarheten ökar och att det blir lättare att få tillgång till ekonomisk

information. Kjell menar att svenska företag är lite godtrogna i sin syn på

redovisning och försöker alltid vara så ärliga som möjligt, medan det i övriga

Europa existerar en annan inställning. Det kan sammanfattas med detta utlägg:
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 “Det finns olika konkurrentsituationer i andra länder som vi i Sverige inte är

skyddade i från och det är därför när man går ut på en internationell marknad

som vi är lite blåögda enligt säkerhetsaspekter och informationslämnande. Vi är

i det här öppna samhället och i andra samhällen sitter man och håller på all

information och egentligen inte lämnar ut någonting. Att konkurrera på lika

villkor är inte helt lätt att göra alla gånger.”

 

 En annan stor skillnad mellan svensk och utländsk öppenhet är enligt Kjell

informationen som ges på Internet. Utländska företag är väldigt sparsamma med

att ge ekonomisk information. Dessa uppgifter har mycket mer känslig status

utomlands än i Sverige. Företagstidningar är ett exempel där det kan finnas

oerhört mycket användbar information. Där presenteras projekt eller lanseringar

ofta långt innan de ska genomföras. Om dessa finns så är det en bra källa till

information om konkurrenterna. Företagstidningar på Internet finns inte i någon

stor utsträckning i utlandet och om de finns så ges där absolut ingen detaljerad

information om företagets räkenskaper.

 

 Lecas notsystem innehåller de noter som krävs. Kenneth Johansson säger

 

 “att visst går det att lägga till mer men revisorn har tittat igenom och godkänt

och då finns ingen anledning till att ge ytterligare information”

 

 Kenneth anser att Leca ska göra så enkelt som möjligt för sig, hålla sig till

samma uppställningar och därigenom göra årsredovisningarna mer  jämförbara.
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 Revisorernas kommentar

 

 Enligt Göran Arnell så är öppenheten ganska stor i Sverige. Den information

som är känslig att lämna ut för bolagen är främst personalkostnader.

Börsbolagen tycker heller inte om att avslöja sådan information som är

irrelevant för läsaren. Det finns en risk att den relevanta informationen

försvinner i mängden och det blir svårare för läsaren att avgöra vad som är

relevant och att förstå den information som finns där. Risken att avslöja

information till konkurrenterna är inte så stor för större börsbolag just på grund

av deras storlek. Däremot kan det vara känsligt för mindre bolag att avslöja

rörelsegrensinformation om det är ett av väldigt få företag i en bransch. Om

marginalerna visar sig vara för stora för en viss gren kan detta vara till nackdel

och skapa irritation även hos kunderna. I allmänhet så är vi öppnare i Sverige än

i övriga europeiska länder. Svenska företag är vana vid att lämna ut information

tack vare offentlighetsprincipen och enligt Göran är svenska företag snabba på

att producera sina bokslut. Detta är en bra egenskap eftersom det är viktigt att

aktiemarknaden får tillgång till relevant information. Det första dokumentet som

marknaden reagerar på är ju egentligen bokslutkommunikén och om den ska

komma ut så snabbt som möjligt kan det vara svårt att få med alla noterna. Det

viktigaste är att de relevanta kommer med.

 

 Marie Pettersson tror att Sverige är öppnare i sin årsredovisning än vad andra

länder är. Hon har själv erfarenhet av årsredovisningsarbete i Storbritannien då

hon arbetade på SEB Fonder. Filialen i London upprättade två rapporter, en

svensk och en annual report som upprättades efter brittisk standard. Den

brittiska rapporten visade inte alls lika mycket information som den svenska.

Det fanns skillnader vad gällde specificeringen av flera poster. Resultatet var

detsamma, men det var betydligt svårare att utläsa information från den brittiska

årsredovisningen.
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3.2.3 Frivillig mot påtvingad öppenhet

 

 I dag är den allmänna åsikten bland redovisningsforskare att företag tar

utgångspunkt från kapitalmarknadens behov vid val av nivå på öppenheten i

redovisningen. Om någon slags information inte ges är detta enbart för att

informationen är irrelevant för investerare eller finns tillgänglig på andra ställen.

Den ökande internationaliseringen spelar också en roll på detta område. Företag

tenderar att anpassa sin öppenhet till de finansiella marknader där de hoppas

kunna få tillgång till nytt kapital. Detta kan vara en orsak till att företag väljer att

öka sin öppenhet i finansiella rapporter.

 

 Enligt teorin om signaleffekten är det ledningens uppgift att förse intressenterna

med relevant information eftersom de har en fördel vad gäller produktion av

information. Redovisningen utformas alltså för marknadens behov vilket leder

till att redovisaren använder sig av redovisningen för att skicka signaler till

marknaden om händelser i företagets verksamhet. Detta fungerar som en morot

för redovisaren att lämna mer information än vad lagen kräver för att framställa

företaget i god dager och locka investerare till sig. Marknaden uppfattar

utlämnande av information som något positivt, medan ingen information

uppfattas som negativt. (Godfrey et al, 1997)

 

 Andra menar att det finns orsaker till att företagen inte är villiga att öka sin

öppenhet frivilligt det vill säga utan påtryckningar från stat och revisorer. Skälen

som nämns i litteraturen till detta är:

 

 1. Konkurrenter. Det är till aktieägarnas nackdel att konkurrenter får reda på

känslig information. Argumentet håller dock inte fullt ut eftersom

konkurrenterna ofta får tillgång till information på annat håll.
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 2. Fackföreningar kan få fördelar genom öppenheten vid löneförhandlingar.

Argumentet har kritiserats för att en fullständig öppenhet oftast gynnar

förhandlingsklimatet. Detta borde dock vara en känsligare fråga i USA än i

Sverige med tanke på synen på fackföreningar.

 

 3. Investerare kan ha svårt att förstå redovisningsprinciper och en fullständig

öppenhet skulle snarare göra det svårare än lättare för dem. Å andra sidan så är

finansieringsanalytiker och investment managers välutbildade vad gäller

redovisning och andra intressenter har tillgång till finansiell information på en

effektiv marknad.

 

 4. Ett argument som håller är att det finns andra källor som tillhandahåller

samma information till en lägre kostnad än om den skulle tas med i

årsredovisningen.

 

6. Brist på kunskap om investerares behov är ännu ett argument mot en

fullständig öppenhet. Emot detta talar alla modeller som finns och en ökad

tilltro till olika informationskanaler.

(Hendriksen & Van Breda, 1992)

 

 Företagen har alltså flera olika orsaker till varför de inte vill ha en fullständig

öppenhet i sin redovisning och detta är fullt förståeligt. Den främsta orsaken till

detta torde vara att konkurrenterna får en större inblick i verksamheten. Å andra

sidan så måste en avvägning göras för att tillgodose aktieägare och investerares

behov eftersom företaget är beroende av dessa för sin fortlevnad. Det ställs dock

vissa legala krav på den information som företagen måste avslöja i sin

redovisning vilket vi kommer att diskutera närmast.
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 Företagens kommentar

 

 Stefan Lindqvist på Telub anser att ett dotterbolag som ingår i en koncern inte

ska behöva redovisa mer än ett minimum av information. Telub ser alltså ingen

anledning att redovisa mer än nödvändigt vilket innebär att de endast tar med de

uppgifter som krävs av årsredovisningslagen. Stefan Lindqvist anser att alla

delar i årsredovisningen är viktiga men berättar att Telub lägger stor vikt av att

ge en mycket positiv bild av företaget i förvaltningsberättelsen. Det är där som

de vill visa för alla presumtiva kunder hur bra företaget är. Årsredovisningen

från moderbolaget riktar sig till investerare och därför inkluderas mycket

frivillig information för att visa en så positiv bild av företaget som möjligt. I

koncernredovisningen beskriver man olika affärsområden som presenterar deras

inriktning för att visa vilken positiv utveckling som väntar. Det finns inga

begränsningar från styrelse eller VD på vilken information som får lämnas ut.

Ledningen vill gärna berätta hur bra företaget är i förvaltningsberättelsen. Stefan

Lindqvist anser att de kanske i bland vill berätta för mycket. Han anser att det är

onödigt för konkurrenter att få möjlighet att veta alltför mycket om deras

verksamhets utveckling.

 

 

3.2.4 Lagreglerad öppenhet

 

 Det främsta syftet med att lagreglera företagens öppenhet i redovisningen är att

det behövs för att få en fungerande marknad. Utan regleringar är det inte möjligt

att få företagen att ge den information som marknaden behöver för att kunna

fungera. Lagstiftningen på detta område ser olika ut för olika länder, men det är

vanligt att sådan lagstiftning finns.
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 I Sverige finns det två olika lagar som påverkar regleringen av redovisningen.

Bokföringslagen (1999:1078), BFL, som trädde ikraft 1 januari år 2000 är den

lag som främst reglerar redovisningen. Lagen bestämmer vem det är som måste

upprätta en årsredovisning. När den nya lagen trädde ikraft innebar detta att

nästan alla juridiska personer blev skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6

kap. 1§. Den andra lagen är årsredovisningslagen som vi har valt att koncentrera

oss på.

 

 Både ÅRL och BFL är ramlagar vilket innebär att de måste kompletteras med

föreskrifter i andra lagar samt myndighetsföreskrifter. Lagarna innehåller

överordnade krav som redovisningen måste nå upp till. De viktigaste är att

 

 "årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt och i enlighet med god

redovisningssed samt ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning."

(FAR, 2000, sid.464).

 

 I ÅRL finns det grundläggande redovisningsprinciper, värderingsregler,

uppställningsformer och krav på viss annan information. För att dessa krav ska

kunna uppnås förutsätts det i lagen att de normgivande organen ska bidra med

rekommendationer och uttalanden som anger vad som ska anses vara god

redovisningspraxis (Svensson & Edenhammar, 1996 och FAR, 2000). I

Redovisningskommitténs (RK) slutbetänkande Översyn av

redovisningslagstiftningen (SOU 1996:157) kommer åsikten fram att all

normgivning inte behöver vara bindande genom lag. Kompletterande

normgivning i form av rekommendationer och råd räcker. Det är till och med en

fördel om inte allt är lagreglerad eftersom det främjar möjligheten att hantera

nya frågeställningar och underlättar anpassningar till utvecklingen på

redovisningsområdet (Kylebäck & Brännström, 1998).
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 Enligt RK ska den kompletterande normgivningen främst regleras av den

statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) som har till uppgift att "främja

utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga

redovisning" (Svensson & Edenhammar, 1996, sid. 12). En av huvuduppgifterna

är att bedöma vad som ska anses vara god redovisningssed samt verka som

vägledning vid olika redovisningsfrågor och ge allmänna råd om tillämpningen

av framförallt BFL och ÅRL. Nämnden utger rekommendationer och uttalanden

som har en rådgivande status, men är inte formellt bindande.

Rekommendationerna vänder sig till mer övergripande redovisningsfrågor och

uttalandena är riktade mot avgränsade redovisningsfrågor. BFN ger även ut så

kallade vägledningar som är av en mer praktisk natur (FAR, 2000 och Svensson

& Edenhammar, 1996)

 

 Ett annat normgivande organ är Föreningen för utvecklande av god

redovisningssed. Denna förening har till uppgift att "främja utvecklingen av god

redovisningssed, företrädelsevis med utgångspunkt från ett

aktiemarknadsperspektiv" (FAR, 2000, sid.464). Styrelsen för föreningen utses

av medlemmarna medan de i sin tur utser ordförande, vice ordförande och

övriga ledamöter i Redovisningsrådet (RR) och Redovisningsrådets Akutgrupp.

Dessa har till uppgift att utfärda rekommendationer och sprida information om

redovisningsfrågor. En av RR:s uppgifter är att utfärda rekommendationer som

är anpassade till internationell praxis, främst enligt IASC:s normer.

Rekommendationerna är inte bindande, men de har fått stor genomslagskraft vad

gäller god redovisningssed i praxis (FAR, 2000 och  Svensson & Edenhammar,

1996).

 

 Även större revisionsbyråer som t.ex. Ernst & Young och KPMG, har fått större

inflytande vad gäller redovisningspraxis och ger ut olika publikationer. Det är
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alltså dessa olika grupper av normgivare som har till uppgift att vägleda och

rekommendera företag vilken information som ska avslöjas i deras

årsredovisningar. Sedan är det naturligtvis företagen själva som i samråd med

sina revisorer tar det slutliga beslutet om vilken information som ska finnas

med. Det finns viss lagreglerad information som måste finnas med och denna

presenterar vi i ett separat kapitel om tilläggsinformation i form av fotnoter. För

att sammanfatta kan sägas att den information som de svenska företagen måste

ta med är viss specifik lagreglerad information samt den kompletterande

information som krävs för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av

företagets verksamhet samt stämma överens med vad som anses vara god

redovisningssed.

 

 Nedan kommer vi att presentera respondenternas kommentarer om

årsredovisningslagen och deras syn på de förändringar som den har inneburit. Vi

kommer även att redogöra för hur lagen upplevdes av respondenterna innan den

trädde ikraft. Ytterligare en fråga som tas upp här är om det borde finnas olika

årsredovisningslagar beroende på företagets storlek för att tex. lätta på kraven

för små företag.

 

 

 Företagens kommentar

 

 Gunnebo Industrier håller på att utvecklas enligt Kjell Johansson. Detta innebär

att när det införs nya regler är det svårt att veta hur de kommer att tolkas samt

vad som egentligen kommer att genomföras. Kjell påpekar att det är viktigt med

en dialog med revisorerna. Innan den nya årsredovisningslagen trädde ikraft var

situationen lite panik- och stressartad eftersom det var lite krångligt att förstå

lagtexten och utröna hur den skulle påverka företagets årsredovisning. Kjell fick

information om notsystemet från deras revisorer som beskrev vad som konkret
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skulle vara med i noterna. En annan fråga var vad som egentligen var

redovisningspraxis. Det är stor skillnad på bör och ska.

 

 Största förändringen i och med den nya lagen är att Gunnebo Industrier inte

behöver redovisa som en koncern längre utan rapporterar informationen om

dotterbolagen direkt till företagets moderbolag. Det har inneburit vissa

följdkonsekvenser som har gjort arbetet med notsystemet enklare. När företaget

inte behöver redovisa koncernen underlättas andra notuppgifter, tex. att

dottersdotterbolagsaktier inte behöver finnas med. För Gunnebo Industrier har

det alltså blivit enklare och de har skurit ner betydligt på informationen i

årsredovisningen. Deras årsredovisningen omfattar inte alls lika många sidor

som tidigare. Kjell förstår inte den nya lagen på den punkten. Han anser inte att

detta gör lagen mer informativ. Ett exempel på detta år att man inte kan se

underenheters ekonomiska utveckling. Som Kjell ser notsystemet i

årsredovisningen så består den av två delar, redovisningsprinciper och

“siffernoter”. En stor del av koncerninformationen är nu borta, vilket innebär att

man inte behöver specificera uppgifterna på samma sätt. Detta anser han kan

upplevas både positivt eller negativt. Det finns inte längre lika stora

valmöjligheter vad gäller redovisningen.

 

 Innan den nya ÅRL trädde i kraft var Kenneth Johansson på Leca av den

uppfattningen att notsystemet skulle bli mycket mer omfattande och att det var

många nya uppgifter som krävdes i den nya årsredovisningen. Han var osäker på

hur årsredovisningsarbetet skulle fungera och första gången som den nya lagen

skulle tillämpas blev arbetet lite mer arbetsamt än vanligt  men de följande åren

gick det lättare. Kenneth anser att det fanns mycket tillgänglig information innan

lagen skulle träda i kraft men att det var svårt att veta vad som var relevant och

inte.
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 Kenneth anser att den nya lagen har blivit mer informativ men att den inte

kräver för mycket information från företagen. Den nya ÅRL han har enligt

honom antagligen upplevts som mer arbetssam för de mindre företagen som inte

ingår i en koncern. Fristående aktiebolag har inte tillgång till samma vägledning

och hjälp som ett moderbolag kan ge. Kenneth påpekar dock att alla företag har

kontakt med sin revisor och kan därifrån få besked om de har redovisat korrekt

eller ej.

 

 Kenneth Johansson säger vid ett tillfälle under intervjun att det skulle behövas

olika lagar vad gäller årsredovisningen för företag av olika storlek. Skillnaden

ska då gälla mindre och publika företag. Han menar att årsredovisningen är av

större intresse om företaget har aktieägare. Vid ett senare tillfälle nämner han att

jämförbarheten skulle förenklas om en standardredovisning används för samtliga

företag och menar att har företaget väl gjort en årsredovisning på ett sätt så är

det lättare att göra nästa års årsredovisning. Leca som är ett mindre företag och

redovisar vissa noter endast för att lagen kräver det, ingår i en koncern med ett

publikt företag och måste därför redovisa samtliga uppgifter till moderbolaget.

Ett privat familjeföretags ekonomiska utveckling är inte lika intressant menar

han. Det kan finnas intresse av årsredovisningen om familjeföretaget ska säljas

eller värderas.

 

 Revisorernas kommentar

 

 Anders Krüger tycker inte att den nya årsredovisningslagen har inneburit så

stora förändringar. Men när han tänker tillbaka på när lagen skulle träda ikraft så

var det mycket förberedelser.
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 ”Visst var vi lite frustrerade när den kom och frågade oss varför och det frågar

vi väl oss fortfarande, men ja så är det ju. Vi är fogliga och rättar oss efter detta

nu. Huvudsyfte med lagen är ju att lämna mer uppgifter.”

 

 Anders skickade hela byrån på kurs för att alla skulle vara insatta i de

förändringar som den nya lagen innebar. Den nya lagen är ju mer specificerad än

den gamla och därför gällde det att skapa nya rutiner och utveckla datasystemen

för att ta fram den information som krävdes. Lagförändringen innebar att även

årsredovisningen från förra året var tvungen att räknas om för att kunna ta fram

de jämförelsetal som behövdes. Det har funnits ett par frågetecken, men de har

rätats ut med hjälp från byråkedjan som har bistått med utbildningar i frågan. En

utbildning hölls i samarbete med Ernst & Young innan lagen skulle träda ikraft

för att ge information om hur förändringarna skulle tolkas. Efter ett år hölls

sedan ännu ett möte för att se vilka misstag som hade begåtts. Vid detta tillfälle

framgick det att de bolag som var sämst på att hålla sig till den terminologi som

lagen föreskriver var de stora börsnoterade bolagen.

 

 Den stora skillnaden är enligt Anders notsystemet och resultaträkningen vilka

leder till en mer specificerad redovisning. Annars tycker inte Anders att

förändringarna har varit så omvälvande, men han erkänner dock att det var lite

problematiskt i början.

 

 ”Nu har vi ju fått lite distans till lagen. Vi har ju kört den i två år, det blir tredje

gången nu. Just när vi började så kanske vi var lite frustrerade över vad den

skulle innehålla, men vi försöker ju att hålla ner notapparaten så långt det går

och vi har bra dataprogram.”

 

 Innebörden av ett bra dataprogram poängteras av Anders. Det gör

årsredovisningsarbetet mycket enklare och underlättar även vid lagförändringar.
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I programmet finns ett batteri av noter och även förslag på vilka noter som ska

finnas med i olika företags årsredovisningar. Fördelen med ett sådant system är

alltså att om ett förändringsarbete genomförs grundligt en gång så behöver bara

systemet uppgraderas eftersom. Det är mycket jobb med att sammanställa alla

siffrorna, men det underlättar att ha texten klar.

 

 När den nya årsredovisningslagen kom infann sig ett behov av att stärka

ställningen internt på KPMG på just tekniska redovisningsfrågor för att kunna

svara på frågor om den nya lagen. Ett projekt drogs igång för att utforma en mall

över hur den nya årsredovisningen skulle se ut. För att kunna göra detta hölls

utbildningar både internt och externt. Man konsulterade också kunder,

framstående revisorer och börsrepresentanter för att komma överens om vad

som skulle anses vara god redovisningssed och hur den nya lagen skulle tolkas

och tillämpas på bästa sätt. Göran Arnell anser att det var ett lyckat

tillvägagångssätt. Det underlättade att ha en dialog och att gemensamt komma

fram till en tolkning. I början fanns det också en rädsla för att PRV skulle slå ner

hårdare på årsredovisningarnas utformning än vad de normalt brukar göra.

Därför samarbetade KPMG även med dem för att försäkra sig om att de inte

skulle göra några omotiverade nedslag. Resultatet av detta samarbete blev en

laglydig mall som innefattar all relevant information ett bolag kan behöv för att

utforma sin årsredovisning och som har väckt stort intresse bland kunder och

även andra företag. Göran kommenterar lagen och förändringsarbetet:

 

 ”I början var många väldigt negativa och kanske jag själv också undrade varför

vi skulle föra in den här lite tyska redovisningen, kändes det som, lite omodernt.

Men hur som helst när vi väl fått det iland så var det många som konstaterade

att det var väl inte så farligt ändå. Vi fick fram hjälpmedel så det blev inte så

fruktansvärt som man trodde utan det mesta lade sig tillrätta.”
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 När den nya lagen kom så orsakade den en del oro från kundernas sida. Främst

de stora bolagen som har egna ekonomiavdelningar var oroliga över vad det nya

skulle komma att innebära för dem. Mindre företag är kanske inte lika

intresserade av att själva sätta sig in i alla förändringar och litar i större

utsträckning på att revisorerna sköter den biten. För att hjälpa kunderna att svara

på deras frågor och öka deras kunskap så hölls seminarier och även

övningskurser. Även en uppföljning anordnades som kallades för fällor och fel

för att visa vilka misstag som begåtts och informera om var ribban hade satts.

 

 Göran Arnell anser inte att det borde finnas olika årsredovisningslagar för olika

stora bolag. Han anser att man ska akta sig för lagar eftersom de låser fast

utvecklingen av redovisningen. Istället ska det finnas rekommendationer som

säger hur lagen ska tolkas. Sedan ska det vara upp till BFN att avgöra vilka

avsteg som ska vara tillåtna att göra från dessa rekommendationer. Det är bra

med en enhetlig lag för att skapa gemensamma värderingsregler samt att det ger

en möjlighet att lära av varandra och att skapa praxis.

 

 Enligt Göran så finns det ganska stora friheter i lagen och om det har behövts

har revisorerna skapat dem själva. Vissa möjlighet till att kringgå reglerna finns

med hjälp av begreppet rättvisande bild som ger en möjlighet att ändra på vissa

värderingsregler.

 

 ”Rättvisande bild? Jo det är ett bra argument som både vi och kunder tar till.

För att försöka göra avsteg från rekommendationer.”

 

 Ett exempel på detta är reglerna om att man inte får medvetet undervärdera en

tillgång vilket har varit en trätofråga. Det finns olika sätt att tolka

grundprinciper. Huvudregeln är att man inte får göra avsteg från en



74

grundläggande princip utan att särskilda skäl förekommer förenat med att det

krävs för att uppnå god redovisningssed.

 

 Marie Pettersson anser att årsredovisningslagen är bra. Den visar tydligt för de

olika intressenterna vad det är de vill se. Den ger en bra bild över ett företags

verksamhet. Öppenheten i lagen kan vara både negativ och positiv, negativ för

företaget som inte vill ge ut viss känslig information. Lagen är positiv ur de

externa intressenternas synvinkel eftersom den ger dem den information de

behöver.

 

 Marie anser att årsredovisningslagen ska vara tvingande för alla företag där

ägaren inte är personligt ansvarig. Det är bra att det finns en lagreglerad

öppenhet i svensk redovisning, men kraven skulle kunna lättas för vissa typer av

företag enligt Marie. En enskild firma tex. borde inte behöva redovisa samma

mängd information som att aktiebolag. Det kunde tex. finnas en

omsättningsgräns för ekonomiska föreningar, stiftelser och enskilda firmor som

undantar dem från betungande och avslöjande redovisningskrav.

 

 

3.2.5  EU:s reglering

 

 Vi har redan nämnt att de svenska normgivarna tar hänsyn till internationell

praxis vid utfärdande av rekommendationer och vägledning. Förändringen av

årsredovisningslagen berodde ju också till stor del på att den skulle anpassas till

EU. Därför kommer vi här att kortfattat förklara vad EU:s bolagsdirektiv innebär

samt ge respondenternas åsikter på harmoniseringen av ÅRL.
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 När Sverige skulle gå med i den europeiska unionen krävdes anpassningar av

vår redovisningslagstiftning på flera punkter. Sveriges anpassning har skett i

stort sett genom lagar. Eftersom EU innefattar många länder med stor variation i

rättssystem blir direktiven ofta ett resultat av kompromisser mellan de olika

medlemsländerna. EU saknar Sveriges tradition av dokumentation genom

förarbeten som underlättar tolkningen av texten i direktiven. I de fall det har

varit svårt att förstå innebörden av direktiven har svenska lagstiftare använt sig

av de formuleringar som ges i EG:s text. Om man skulle önska förklaringar av

EU:s direktiv är det endast EG-domstolen som har behörighet att göra detta

(Svensson & Edenhammar, 1996).

 

 EU har utfärdat tre bolagsdirektiv som behandlar redovisning, det fjärde, sjunde

och det elfte. Det fjärde innehåller regler för årsbokslut, det sjunde om

koncernredovisning och det elfte direktivet innehåller regler för

filialredovisning, vilket är ett område utanför vår uppsats.

 

 Dessa direktiv har som syfte att “skapa en minsta gemensam skyddsnivå för

delägare, borgenärer och andra som träder i förbindelse med ett företag.”

(Svensson & Edenhammar, sid 17, 1996).

 

 Nedan följer en beskrivning av de olika redovisningsdirektiven samt

kommentarer. Detta skriver vi om för att öka förståelsen samt ge en bakgrund

till de anpassningar som har gjorts av svensk redovisningslagstiftning.

 

 Det fjärde direktivet

 

 Detta direktiv som berör årsbokslut i vissa bolagsformer kom 1978 och består av

olika regler om syften och innehåll för årsbokslutet. Det övergripande syftet var

att upprätta “en rättvisande bild av företagets ställning och resultat” (sid. 18).
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Ett annat syfte med detta direktiv är  “att uppställa likvärdiga minimikrav på

den ekonomiska information som företagen skall låta allmänheten ta del av.”

(Svensson & Edenhammar, 1996, sid17-18,) Det var här som kravet på

rättvisande bild skapades. En grundtanke med direktivet var att öka

enhetligheten och jämförbarheten vad gäller balans- och resultaträkning,

värdering och noterna (Svensson & Edenhammar, 1996).

 

 Det sjunde direktivet

 

 I detta direktiv från 1983 återfinns liknande regler som i det fjärde med

undantaget att det behandlar koncernredovisning. Direktivet verkar som ett

komplement till det fjärde. Det innehåller regler om:

 

 i vilka fall en koncernredovisning ska upprättas

 vilka metoder som ska användas för en koncernredovisnings upprättande

 vilka krav som ställs på en koncernförvaltningsberättelse samt

 revision och offentliggörande

 

 Detta innebar stora förändringar i rättssystem för medlemsländerna, där det

tidigare på detta område endast funnits bristfällig lagstiftning. (Thorell, 1993)

 

 Thorell (1993) skriver att implementeringen av dessa  direktiv, särskilt det

fjärde, försenades kraftigt. Kraven på finansiell rapportering var okänt för

många stater. Förseningen berodde på att en så stor förändring inom området

redovisning krävde mer tid än de två år medlemstaterna hade på sig. Det krävdes

många åtgärder, bl a utbildning för att allt skulle fungera. Som vi har beskrivit

tidigare var regleringen bristfällig eller saknades helt i vissa medlemsländer vad

gäller koncernredovisning. Det ska dock påpekas att de stora internationella

bolagen oftast uppfyllde direktivens krav (Thorell, 1993).
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 Här presenterar vi respondenternas synpunkter på harmoniseringen av den

svenska årsredovisningen med EU:s reglering och deras åsikter om det är viktigt

att kunna jämföra årsredovisningar från olika länder.

 

 

 Företagens kommentar

 

 Vad gäller EU-anpassningen så anser Stefan Lindqvist på Telub att det är viktigt

med mer jämförbara årsredovisningar. Men för att kunna få årsredovisningar

mer jämförbara ansåg han att det var ännu viktigare att de värderingsprinciper

som används tolkas på samma sätt. Tolkas de inte på samma sätt så kan

årsredovisningarna vara hur enhetliga som helst, det är i alla fall inte möjligt att

jämföra informationen.  Stefan menar att amerikanarna styr

redovisningsutvecklingen genom IASC och han ser att de krav som IASC ställer

på företag på den amerikanska börsen dröjer ett halvår upp till ett år tills de

införs i Sverige och på den punkten anser han att redovisningsprinciperna måste

tolkas på samma sätt och därmed göra att årsredovisningarna blir mer

jämförbara. Han berättar att det pågår ett omfattande arbete i hela världen med

målet att alla ska anpassa sig till IASC. Han menar att det fortfarande finns

skillnader och att det är viktigt att kunna jämföra årsredovisningar inte bara i

Europa utan i hela världen och att det kan ta 10-15 år innan man kan jämföra

årsredovisningar från företag från hela världen.

 

 Gunnebo Industrier har dotterbolag i flera länder i Europa men där kan de inte se

någon betydande EU-anpassning. Kjell Johansson säger att det kommer att dröja

länge innan de europeiska årsredovisningarna går att jämföra. När det väl är

möjligt kommer jämförbarheten ha stor nytta för företaget på grund av deras
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engagemang i olika länder. En viktig fördel för dem skulle vara den ökade

möjligheten att bedöma konkurrenter. Ytterligare en fördel är en bättre möjlighet

att värdera ett företag som man är intresserad av att köpa.

 

 Den nya lagens syfte att skapa en större jämförbarhet av Europas

årsredovisningar är inte till någon nytta för Leca enligt Kenneth Johansson, men

däremot för deras moderbolag Scansem. För dem kan jämförbarheten underlätta

arbetet med att sammanställa och jämföra årsredovisningarna från dotterbolagen

i olika europeiska länder. Årsredovisningsmallen som Leca använder har

upprättats av Scansem för att passa dem och för att underlätta

sammanställningen av dotterbolagens redovisningar.  Kenneth kommer sedan på

att jämförbarheten kan vara till nytta om de vill få en bild av ett annat Leca-

bolags ekonomiska situation, t ex tyska Leca.

 

 

 

 Revisorernas kommentar

 

 Enligt Anders Krüger har EU anpassningen av årsredovisningslagen inte så stor

betydelse för hans kunder. Några av hans kunder jobbar mot utlandet, men det är

inte någon övervägande del av verksamheten. Om företag har väsentlig

utlandshandel och många internationella konkurrenter så anser han dock att det

kan vara viktigt att kunna jämföra årsredovisningar, men som situationen ser ut

idag så är vi långt ifrån detta. Årsredovisningarna måste vara någorlunda lika

uppställda, samt vara redovisade i samma valuta. I andra länder skiljer man

också mer på små och stora aktiebolag vilket man inte gör i Sverige, som har

revisionsplikt i alla aktiebolag. Så länge länderna har så stor möjlighet att själva

bestämma över sin lagstiftning så tror inte Anders att det kommer att bli möjligt

att kunna göra fullständiga jämförelser mellan utländska och svenska bolag.
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 Vad gäller frågan om den svenska lagen kom till lite förhastat anser Göran

Arnell att så inte helt var fallet. Lagen bygger ju på gamla välarbetade EU-

direktiv, kanske lite väl gamla och även om den svenska lagen kom till snabbt så

är det inte många korrigeringar som har behövts göra. Göran anser att EU inte är

så enhetligt som man skulle tro. Det finns stora skillnader på hur man tillämpar

direktiven mellan länderna. Det är fortfarande svårt att finna gemensamma

definitioner på olika begrepp vilket är synd. I Sverige har vi ändå kommit långt i

anpassningarna till EU vilket kan bero på vår laglydiga mentalitet enligt Göran.

I den svenska lagen finns inte overriding regeln vilket minska rättsosäkerheten.

Den nya lagen har dock ökat jämförbarheten i och med att huvuddragen är

desamma inom EU. Den gemensamma valutan kommer att öka jämförbarheten

ännu mer. Det är viktig för bolagen på börsen att kunna jämföra sig med

utländska bolag. Det kan även vara viktigt för andra internationella bolag att

årsredovisningarna ser någorlunda lika ut för att kunna göra bedömningar av

leverantörer och kunder. Det har dock visat sig att det är svårare att få tillgång

till utländska bolags årsredovisningar. I Sverige är det lättare tack vare

offentlighetsprincipen.

 

 Marie Pettersson anser att EU-anpassningen är viktig inte bara för företag utan

också för privatpersoner. Om en privatperson vill investera sina pengar är det

viktig att han eller hon har valmöjligheter och tillgång till information för att

kunna placera dem på bästa sätt. Detta involverar möjligheten att investera i

utländska företag. Om denna möjlighet ska finnas måste årsredovisningarna vara

jämförbara. Som situationen ser ut nu så är det inte möjligt att göra denna

jämförelse, regleringen av årsredovisningarna ser alldeles för olika ut och

öppenheten i redovisningen varierar.
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3.2.6 Metoder för öppenhet i redovisningen

 

 Det finns olika metoder för att lämna information i redovisningen. Valet av

metod beror på informationens natur och dess relativa betydelse i varje fall. De

vanligaste metoderna för öppenhet är:

 

 1. Form och uppställning av formella rapporter

 2. Terminologi och detaljerade presentationer

 3. Parentetisk information

 4. Fotnoter

 5. Kompletterande uttalande och schema

 6. Revisionsberättelse

 7. VD:s eller styrelseordförandes brev

 

 Vi kommer att kort beskriva de olika metoderna, men koncentrerar oss på

fotnoterna eftersom de är mest relevanta för uppsatsens syfte. Fotnoter kommer

att presenteras i nästa kapitel som behandlar notsystemet som helhet mer

detaljerat.

 

 I de formella rapporterna är det den mest relevanta och betydelsefulla

informationen som ska presenteras i kvantitativa termer om det är möjligt.

Rapporterna ska vara utformade så att informationen är uppenbar och

lättförståelig för användaren. Det finns dock möjligheter att ändra på formen och

uppställningen av rapporterna för att göra redovisningen mer öppen. I

balansräkningen kan tex. relevanta förhållanden avslöjas genom att de

grundläggande klassificeringarna ändras. Ett exempel på detta är att företagets

tillgångar kan grupperas enligt verksamhetens olika rörelsegrenar (Hendriksen

& Van Breda, 1992 och Schreoeder et al, 1991).
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 Terminologi och detaljerade presentationer är de beskrivningar och mängden

detaljer som används i de formella rapporterna. Det är viktigt att använda klara

begrepp som läsaren kan förstå och det kan underlätta om samma begrepp

används enhetligt i alla redovisningar. Valet av hur mycket och vilken

information som ska presenteras beror på målet med rapporten.

 

 Parentetisk information bör presenteras i balans- och resultaträkning och inte i

fotnoter. Syftet med informationen är att förklara eller definiera uttryck för att

inte titlarna på posterna i rapporten ska bli för långa och omständiga.

 

 Kompletterande scheman och uttalanden har till uppgift att göra rapporten mer

lättförståelig. De kan t.ex. användas för att poängtera vissa trender inom

redovisningen. Kompletterande scheman innehåller sådan information som

flyttats från rapporten för att göra den mer kortfattad och lättförståelig för en

relativt informerad läsare. Dessa scheman kan antingen placeras bland

fotnoterna eller i ett separat avsnitt, men det betyder inte att informationen är av

sekundär natur. Kompletterande uttalanden är övrig information eller

information som har sammanfogats lite annorlunda

 

 Revisionsberättelsen är den del av årsredovisningen som ger besked om

reliabiliteten. Revisorn ger sin objektiva och fristående syn på redovisningen

vilket ökar redovisningens reliabilitet. Revisorns kommentar innehåller

information om t.ex. avvikelser från generellt accepterade redovisningsmetoder,

materiella effekter som uppstått vid byte av redovisningsmetod eller

meningsskiljaktigheter mellan klient och revisor. (Hendriksen & Van Breda,

1992 och Schreoeder et al, 1991)
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 VD:s eller styrelseordförandes brev är en berättande kommentar till hela

årsredovisningen med alla dess delar. Enligt FASB är detta en viktig del av ett

företags redovisning eftersom

 

 "Management knows more about the enterprise and its affairs than investors,

creditors, or other 'outsiders' and can often increase the usefulness of financial

information by identifying certain transactions, other events, and circumstances

that affect the enterprise and explaining their financial impact on it."

(Hendriksen & Van Breda, 1992, sid.881)

 

 I detta brev kan både finansiell och icke finansiell information om företaget

presenteras som kan vara intressant att läsa för aktieägare och potentiella

investerare.

 

 Här kommer vi att presentera respondenternas synpunkter på de olika delarna i

en årsredovisning och vilken av dem som är viktigast i den mån de har

kommenterat dem.

 

 

 Företagens kommentar

 

 På frågan om vilka delar i årsredovisningen som viktigast svarar Kenneth

Johansson på Leca att balans- och resultaträkning är viktigast, eftersom det är

möjligt att utläsa företagets ekonomiska situation åtminstone för någon som har

goda kunskaper i ekonomi. För den som inte är så insatt i ämnet anser Kenneth

att förvaltningsberättelsen är bra, eftersom det där ges en mer allmän bild av

företaget.
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 Revisorernas kommentar

 

 Den del av årsredovisningen som Anders Krüger tycker är viktigast beror

naturligtvis på vad informationen ska användas till. Revisionsberättelsen är en

viktig del. Om det finns det några anmärkningar ställer inte detta bolaget i god

dager. Det ser inte bra ut i en kreditupplysning att revisorn har invändningar på

årsredovisningen. Annars är resultat- och balansräkning de viktigaste delarna

och de enda som kan läsas som enskilda dokument. Både notsystemet och de

övriga delarna kan egentligen lämnas utanför men de behövs för att

årsredovisningen ska ge en helhet av företagets verksamhet.

 

 Den viktigaste delen av en årsredovisning är enligt Göran Arnell resultat- och

balansräkningen. Kassaflödesanalysen som är en nyhet för i år har KPMG lagt

ner mycket kraft på att analysera och utvärdera. Det har visat sig vara svårt att

jämföra eftersom den nya rekommendationen (RR 7) har tolkats olika. Göran

hoppas att denna del av årsredovisningen ska bli viktigare i framtiden. Flöden är

alltid flöden och påverkas inte av olika värderingsregler. Förvaltningsberättelsen

är ett viktigt dokument för analytiker eftersom den innehåller

framtidsbedömningar. Tillsammans med historiken i balans- och

resultaträkningen bildar denna den bra grund för analytiker.

 

 En annan aspekt av årsredovisningen som är nytt för det senaste

redovisningsåret är kravet på miljöredovisning. Denna tilläggsinformation ska

placeras i förvaltningsberättelsen. Göran tycker att detta är en bra och vettig

trend. Det bidrar till att det blir obligatoriskt för alla företag som behöver det att

söka tillstånd. Miljöförstörelse kan innebära en finansiella risk och det är viktigt

att intressenterna får tillgång till information om detta. En eventuell miljöbomb

kan komma att kosta mer än vad företaget har reserverat för. Göran har upptäckt
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att är förvånansvärt många som har detta miljöredovisningskrav som han inte

hade väntat sig.

 

 Marie Pettersson anser att den viktigaste delen av en årsredovisning är

verksamhetsberättelsen.

 

 ”Årsredovisningen innehåller ju bara historiskt data och dessutom dröjer det ju

ganska lång tid innan informationen blir tillgänglig. Den visar bara resultatet

för en viss period och säger inte mycket om företagets planer för framtiden”

 

 Verksamhetsberättelsen är den enda delen av årsredovisningen som innehåller

information om företagets framtidsplaner. Enligt Marie så är detta viktiga

uppgifter om en intressent vill göra en bedömning av företaget. Stockholms

Handelskammare använder sig själva av årsredovisningar vid bedömningar av

andra företag ibland på förfrågan från medlemsföretag och ibland för eget

intresse. Marie anser att det varierar från årsredovisning till  årsredovisning om

det finns tillräckligt med information. Vissa företag är öppna nog och andra är

mindre givmilda med sina uppgifter. Det är främst informationen i

verksamhetsberättelsen som är intressant. Om Handelskammaren studerar

årsredovisningar i eget syfte är det för att följa upp hur deras värdepapper ligger

till. Marie anser också att det kan vara värdefullt att studera andra

årsredovisningar för att få tips på hur det egna utformandet av dokumentet kan

förbättras.
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 Syftet med det här kapitlet var att ge en bild av öppenheten i redovisningen.

Genom att blanda den syn på vilken information och hur mycket information

som redovisningen ska innehålla som vi erhållit från vår litteraturstudie med

respondenternas kommentarer har vi försökt ge en grund till termen öppenhet

både i teorin och praktiken. Vi har redan nämnt fotnoter som en metod att lämna

information i redovisningen och kommer nu att övergå till att redogöra för

notsystemet mer detaljerat i kapitel 4.
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4 Fotnoter
 

 I det här kapitlet kommer vi att gå igenom vissa utvalda noter i detalj. Noterna

har vi valt ut med hjälp av respondenterna i och med att vi bad dem kommentera

de noter som har vållat störst problem samt ökat öppenheten i redovisningen.

Litteraturbeskrivningarna kommer att blandas med respondenternas synpunkter

på noterna. Vi börjar ett allmänt avsnitt om fotnoter som metod för lämnande av

information i årsredovisningen och bakgrundsinformation om den nya

årsredovisningslagen och dess notsystem.

 

 

 

4.1 Användandet av fotnoter
 

 Användandet av fotnoter för att presentera tilläggsinformation i redovisningen

har ökat de senaste åren. Den positiva aspekten av denna trend är att rapporterna

har förbättrats  i och med att det råder större öppenhet vad gäller finansiella

händelser och relevant finansiell data. Nackdelen är att användandet av fotnoter

för att förbättra årsredovisningen har hindrat utvecklandet av de formella

rapporterna. I stället för att utveckla utförandet av balans- och resultaträkning till

att ge bättre information har rapporterna kompletterats med fotnoter. Det finns

alltså en risk att för stor tilltro sätts till den information som ges i fotnoterna

(Hendriksen & Van Breda, 1992).

 

 Enligt svensk redovisningslitteratur behövs det tilläggsinformation i form av

noter till balans- och resultaträkning för att kunna göra analyser av ett företag.

Eftersom företagen enligt ÅRL har möjlighet att välja relativt fritt mellan olika

värderingsprinciper och avskrivningsmetoder är det extra viktigt att företagen
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klargör i sin årsredovisning vilka principer och metoder de har använt sig av.

Det finns även annan information som är viktig att precisera i anslutning till

balansräkningen som tex. uppgifter om nyanskaffningar under året, tillgångar

som har avyttrats samt överföringar mellan tillgångsslag. Tilläggsinformation

behövs alltså för att komplettera informationen i balans- och resultaträkning för

att intressenterna ska kunna göra bedömningar om företaget. Denna information

bör inte tas med i balans- och resultaträkningen eftersom det skulle göra den

mindre lättillgänglig för läsaren och jämförbarheten skulle minska.

Informationen bör därför presenteras i form av fotnoter i ett separat avsnitt i

årsredovisningen för att inte strida mot kravet på överskådlighet (Svensson &

Edenhammar1996).

 

 Syftet med att använda sig av fotnoter är att ge information som inte kan

presenteras på ett tillfredsställande sätt i balans- och resultaträkningen utan att

göra den mindre tydlig. Fotnoter ska användas för förtydligande information och

bör inte upprepa eller motsäga det som står i balans- och resultaträkning

(Hendriksen & Van Breda, 1992 och Schroeder et al, 1991).

 

 De största fördelarna med fotnoter är enligt Hendriksen & Van Breda (1992) att

de kan användas för:

 

•  Att presentera icke kvantitativ information som en integrerad del av den

finansiella rapporten

•  Att presentera kvalifikationer och restriktioner till poster i rapporten

•  Att ge ut mer detaljerad information än den som kan ges i balans- och

resultaträkning

•  Att presentera antingen kvantitativ eller beskrivande material av sekundär

betydelse
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 De största nackdelarna med fotnoter är enligt samma författare att:

 

•  De tenderar att vara svåra att läsa och förstå utan att studera dem noggrant

vilket innebär att de lätt kan förbises.

•  Textbeskrivningarna är svårare att använda vid beslutsfattande än

sammanfattningen av kvantitativ data.

•  Det finns en risk att fotnoter blir överanvända när företagen blir med

komplexa. Detta är till nackdel för utvecklandet av nya redovisningsnormer.

 

 

 Nedan kommer respondenternas åsikter om notsystemet att presenteras. Bland

annat så kommenteras vilka noter som innehåller överflödig information och

vilka som anses vara för öppna.

 

 

 Företagens kommentar

 

 På frågan om några noter innehåller överflödig information svarar Kjell

Johansson på Gunnebo Industrier diplomatiskt att noterna har “olika

viktighetsgrad”. Senare i intervjun när vi fortfarande diskuterar notsystemet

säger han:

 

 “Vilken är det som man vänder sig till egentligen i den här nya

årsredovisningslagen? Det är det man kan fundera över i bland”

 

 Dessa funderingar har han eftersom han inte kan se till vem informationen i

vissa noter riktar sig till.
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 Lecas Kenneth Johanssons allmänna åsikter om notsystemet enligt den nya

lagen är många. Han säger att en not enligt den gamla lagen nu har blivit tre

enligt den nya. De har alltså ökat i antal och han är av den uppfattningen att

några av dem innehåller överflödig information. För ett mindre företag som

Leca, med bara en aktieägare kan han inte se någon nytta med att till exempel

behöva specificera kursdifferenser. Han frågar sig till vem det kan vara till nytta

för och han kan inte se någon ökad överskådlighet med den nya lagen. Det som

är specificerat nu var möjligt att utläsa i tidigare årsredovisningar.

 

 

 Revisorernas kommentar

 

 På frågan om vilka noter som är mest omfattande och vilka som har vållat mest

problem har Anders Krüger svårt att svara. Han anser inte att den nya lagen och

det utökade notsystemet har vållat så stora problem. Förändringen har inte blivit

så stor som de trodde till en början. Det som är annorlunda är att riktlinjerna har

ändrats. Årsredovisningen har blivit mer formaliserad än tidigare vilket

underlättar vid jämförelser eftersom samma terminologi används. Anders anser

inte att det finns någon not som är för avslöjande. Den del i årsredovisningen

som kan vara avslöjande ur konkurrenssynpunkt är resultaträkningen som är mer

detaljerad nu än den var förut. Han tycker heller inte att notsystemet innehåller

överflödig information. Det är inte alltför ansträngande ens för små företag att ta

fram de upplysningar som krävs av lagen. Hans åsikt är att antalet noter ska

försöka hållas till ett minimum, eftersom det inte finns någon anledning för

mindre företag som inte är börsnoterade att lämna ut mer information än

nödvändigt. Han tycker heller inte att det borde finnas olika lagar för små och

stora företag i större utsträckning än de skillnader som görs i dagens

årsredovisningslag med tanke på undantagen för 10/24 bolag.
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 Den information som Göran Arnell anser vara överflödig är den lista över

dotterbolag som koncernbolag tvingas redovisa samt specificeringarna av

fordringar och aktier. Här skulle det räcka med att endast redovisa större

händelser. Avslöjande information finns i personalnoten och även i noten om

geografiska områden. Den sistnämnda kan innebära ökade risker för mindre

bolag som endast har ett verksamhetsområde. Det är då lättare att följa

marginaler på en produkt. De stora företagen som är verksamma på flera

områden är inte lika hårt utsatta på denna punkt. Göran tar som exempel

tegelbruken nere i Skåne som hade danska konkurrenter på andra sidan sundet.

Danskarna hade möjlighet att använda sig av den förkortade resultaträkningen

vilket inte svenskarna kunde vilket ledde till att svenskarna var tvungna att

avslöja betydligt mer känslig information om sin verksamhet. Enligt Göran kan

den nya ÅRL leda till att det är svårare för mindre företag att sticka upp mot

större på grund av denna not.

 

 Marie Pettersson anser att det finns överflödig information i personalnoten,

revisorsnoten och noten som specificerar det egna kapitalet. Företagen ska inte

behöva redovisa lön till VD separat och pensionskostnaderna är också onödigt

att specificera. Dessa kostnader kan lika gärna redovisas i lönesumman anser

Marie. Det egna kapitalet skulle heller inte behöva specificeras i så stor

utsträckning som lagen kräver idag. Marie anser att det egna kapitalet är den

krångligaste noten att redovisa eftersom hon sköter redovisningen åt stiftelser

och föreningar som har gamla kursregleringsreserver kvar. Marie ser en ökad

öppenhet i noten som specificeras det egna kapitalet. Det är lättare för en

konkurrent att se hur kapitalet är fördelat i ett aktiebolag och detta är negativt ur

konkurrensperspektiv. Det är positivt att tex. aktieägare och myndigheter får

bättre inblick i företaget. En annan not som kan innehålla känslig information är

personalnoten. Det kan vara till nackdel för ett litet företag att redovisa en

väldigt hög lön till VD både internt och externt. Internt kan det skapa dålig
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stämning inom organisationen och externt kan det avskräcka åtminstone mindre

privata investerare.

 

 

4.2 Notsystemet
 

 Noterna är ett av de områden som förändrats mest i och med den nya ÅRL.

Innan lagen trädde i kraft var många av den uppfattningen att notsystemet skulle

bli mycket mer omfattande än vad det i själva verket blev. Noterna innehåller

olika sorters information, vissa mer allmän och andra med samband till en

speciell post i balans- och resultaträkning. Samtliga noter ska redovisas i ett

separat avsnitt och inte till exempel i förvaltningsberättelsen  (Kylebäck &

Brännström, 1998).

 

 I FAR beskrivs helhetsbegreppet som innebär att den information som krävs för

att förstå balans- och resultaträkning ska skrivas i noterna. ÅRL ställer krav på

att samtliga delar i årsredovisningen ska vara överskådliga och ha utarbetats

enligt god redovisningssed. Dessutom ställs kravet på att:

 

 ”Balansräkningen,  resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet

och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för

att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.”(ÅRL 2

kap 3§)

 

 I och med den nya ÅRL har god redovisningssed  kompletterats med begreppet

rättvisande bild, vilket gäller balans- och resultaträkning samt noterna i

årsredovisningen. Kravet på rättvisande bild antas ha uppfyllts om

årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed (FAR, 2000). Detta

begrepp anses ha ökat medvetenheten om noterna, vilket i sin tur har lett till
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bättre kvalité på årsredovisningarna. Begreppet har däremot inte fått någon

större effekt praktiskt (Kylebäck & Brännström, 1998). Överskådlighet innebär

att informationen i årsredovisningen ska

 

 ”presenteras på ett relevant och systematiskt sätt...” ”De olika delarna av

årsredovisningen skall utan svårighet kunna läsas tillsammans.” (FAR, 2000,

sid. 658)

 

 Om detta krav inte uppfylls blir årsredovisningarna svårare att jämföra mellan

företag (Svensson & Edenhammar, 1996).

 

 För att företagets årsredovisning ska uppfylla kravet om en rättvisande bild är

det ibland tvunget att avvika från allmänna råd och rekommendationer från olika

normgivare. Då måste företaget precisera och förklara dessa avvikelser i not.

Huvudregeln är att hänvisningar ska ges i balans- och resultaträkning till noterna

som utgör ett separat avsnitt, men de kan också skrivas direkt i balans- och

resultaträkningen om endast några noter krävs för företagets redovisning eller

om det existerar ett starkt samband mellan not och uppgift i balans- och

resultaträkning, förutsatt att kravet på överskådlighet uppfylls (FAR, 2000).

 

 Ovan har vi beskrivit några av de grundläggande principer som krävs vid

upprättandet av en årsredovisning. Andra kan vara de omräkningsprinciper som

använts samt motivering till byte av redovisnings- eller värderingsprincip, byte

av uppställningsform för resultaträkningen eller om resultaträkningen skrivs i

förkortad form.

 

 I följande avsnitt redogör vi för de noter som har ett samband med poster i

balans- och resultaträkning. Vi har tagit med de noter som är relevanta för

företagen som vi intervjuat samt de som orsakat mest diskussion efter det att
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lagen trädde i kraft. För att visa hur noterna kan se ut i praktiken så har vi tagit

med exempel ur företagens årsredovisningar. Vi kommer även att presentera

respondenternas kommentarer till dessa.

 

 

4.2.1 Nettoomsättningens fördelning (5 kap 6§)

 

 Den ökande diversifieringen och internationaliseringen har bidragit till

komplikationer vad gäller redovisningen. Den finansiella informationen har

kommit att innehålla en större mängd icke homogent material. Detta gör att det

blir svårare att sammanställa informationen. Problemet ökar också när det blir

vanligare att större företag går samman med och köper upp mindre företag med

olika verksamhetsområden, för att öka sin diversifiering. Detta innebär att

företag som tidigare gav ut egna rapporter nu slås samman vilket leder till att

intressenterna förlorar tillgång till väsentlig information.

 

 Flera olika normgivande organ har poängterat att detta område behöver regleras.

FASB och IASC menar att information om ett företags verksamhet i olika

branscher, dess utländska verksamhet samt försäljning på export och dess största

kunder ska redovisas. EU:s fjärde bolagsdirektiv går inte riktigt lika långt utan

nöjer sig med att kräva att försäljningen ska fördelas på bransch och geografiskt

område.

 

 Ett syfte med att redovisa verksamhetens olika rörelsegrenar eller

verksamhetsområden är att det ska hindra ledningen från att dölja information

som den inte vill publicera. För ledningen innebär denna form av öppenhet att

deras förmåga att driva olika verksamhetsgrenar effektivt avslöjas för

aktieägarna. Om det inte var lagreglerat att redovisa för olika rörelsegrenar
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skulle det vara möjligt för ledningen att gömma en gren av verksamheten som

går med förlust bakom en som går med vinst.

 (Hendriksen & Van Breda, 1992)

 

 I Sverige regleras detta i noten nettoomsättningens fördelning  på rörelsegrenar

och geografiska marknader som tvingar företag att redovisa sin nettoomsättning

på de olika rörelsegrenarna och marknaderna om de avviker väsentligt från

varandra (åtminstone 10%). Bokföringsnämnden (BFN) har i sin

rekommendation (R) nummer 9 gett definitioner på vad en rörelsegren och en

geografisk marknad är. En rörelsegren är när en del av företaget skiljer sig från

andra delar av verksamheten vad gäller bl a:

 

•  affärsidé

•  efterfråge- och produktionsstruktur

•  risknivån

•  kund- och leverantörskretsen eller att företaget i alla fall har

marknadsliknande relationer till andra enheter inom företaget

 

 En geografisk marknad är enligt BFN R 9 ”ett visst land eller en grupp av

länder där bolaget har försäljning antingen via direkt export eller genom egna

lokala enheter.”(FAR, sid. 372, 2000)

 

 Denna redovisning ska inte göras om det rör sig om en tillfällig avvikelse utan

det ska vara en varaktig avvikelse från företagets normala organisation av

försäljning av varor och tjänster. Kravet på att redovisa dessa uppgifter skapar

ökad insyn vad gäller vilka finansiella risker som företaget tar, dess

framtidsplaner och hur företaget fått in sina intäkter (Andersson & Söderquist,

1996).
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 Kommentar

 

 Ett av företagen som vi har intervjuat är Gunnebo Industrier som ingår i den

större koncernen Gunnebo AB. Moderbolaget i denna koncern specificerat

rörelseresultatet på olika affärsinriktningar. Informationen återfinns inte i en

separat not utan ligger i början av årsredovisningen för 1999, i

förvaltningsberättelsen.

 

 Kjell Johansson på Gunnebo Industrier kommenterar tilläggsinformationen med

att moderbolaget är noga med att inte visa för mycket information på varje

marknad. Om det mindre aktiebolaget Gunnebo Industrier skulle vara tvungna

att redovisa sina rörelsegrenar på olika geografiska områden i en separat not,

skulle detta innebära utlämnade av känslig information om marknadsandelar för

företagets del. Kjell har svårt att se hur denna not skulle kunna vara till nytta för

någon annan än konkurrenter och därför undrar han vilket syfte lagstiftaren har

haft med den. Den öppnare redovisningen är dock inget stort problem för

Gunnebo Industrier. Kjell menar att de är så pass stora och har möjlighet att

lägga ihop informationen från olika verksamhetsområden så att ingen känslig

information visas. “Att per land tala om vad varje division hade i fakturering,

då skulle vi börja må dåligt” Han kan dock tänka sig att mindre bolag, med

kanske ett fåtal produkter och kunder, upplever att de måste lämna ut oerhört

känslig information.

 

 Även Leca har redovisat denna information i en separat not. I det här fallet är

informationen lite felaktig eftersom det rör sig om en internförsäljning mellan

företag i olika länder. Det finns motsvarigheter till Lecas råvara i andra länder

och om det saknas material i ett annat land får Leca leverera till dessa för att

fylla ut bristen. Annars sysslar inte företaget med export eller annan
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utlandshandel. Detta är ett exempel på att kraven på årsredovisningen kan bli

missvisande i vissa fall. I figur 6 nedan visas ett exempel på hur denna not kan

se ut.

 

 

 

 

Figur 6 Fördelning av bolagets verksamhet på geografiska marknader
 Källa: Lecas årsredovisning 1998

 

 

4.2.2 Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap 8§).

 

 Vad gäller redovisningen av dotterbolag och andra företag krävs det att det

redovisande företaget redovisar

 

 

•  namn

•  organisationsnummer

•  säte

•  eget kapital



97

•  resultat

•  den andel av aktiekapitalet företaget innehar samt

•  antalet andelar och deras värde enligt företagets balansräkning.

 

 

 Flera av dessa uppgifter kan utelämnas om de är av ringa betydelse (5 kap 9§).

Till exempel är det vanligt att det i stora företag finns väldigt många dotterbolag

som ofta är små bolag och det skulle resultera i att det blir svårt att fokusera på

de bolag som verkligen har betydelse om alla skulle redovisas. Detta gör att

kravet på en rättvisande bild inte uppfylls. Utelämning av detta skäl kräver ingen

dispens från myndighet.

 

 Det kan också bli fråga om utelämnande av uppgifter om dotterbolag om denna

uppgift skulle skada det redovisande företaget eller dotterbolaget. Det kan till

exempel vara aktuellt om det skulle innebära en konkurrensnackdel om denna

uppgift blev känd. Detta måste däremot motiveras i en dispensansökan till

Patent- och Registreringsverket. I 5 kap 9§ finns även regler som gäller för

utelämnande av uppgifter om eget kapital och resultat. Om företaget har

utnyttjat möjligheten att utelämna vissa uppgifter som berör dotterbolag och

andra företag måste detta nämnas i not.

 

 

 Kommentar

 

 Gunnebo har i sin årsredovisning för 1998 då de fortfarande var tvungna att

upprätta koncernredovisning redovisat andelar i dotterbolag i en separat not.

Figur 7 visar hur denna not kan se ut.
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Figur 7 Aktier i dotterbolag
 Källa: Gunnebo Industriers årsredovisning 1998

 

 

 Det kan tyckas att bolagen tvingas redovisa väldigt mycket information om detta

och frågan är hur pass intressant det är för en läsare att få reda på detta. Göran

Arnell på KPMG ansåg inte att det var relevant information för företagen att

redovisa. Enligt honom så är detta ett exempel på att noterna har blivit längre,

men egentligen avslöjar de inte mer intressant information än tidigare. Just

denna not har uppfattats lite onödig att behöva specificera av bolagen. De är inte

vana att hålla reda på hur andelsvärdena förändrats vilket resulterat i att

förändringen under året ofta nettoredovisas. Marie Pettersson på Stockholms

Handelskammare däremot anser att denna not är bra. Om andelarna i dotterbolag

inte redovisas så kan företaget sätta ihop koncernen hur som helst. Enligt den
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nya årsredovisningslagen är det lättare för en extern intressent att få en klar bild

av hur koncernen är organiserad. Marie anser att detta behövs för att ge en

rättvisande bild av företaget.

 

 

4.2.3 Kortfristiga och långfristiga balansposter (5 kap 10§)

 

 Vanligtvis redovisar företag fordringar som ska betalas inom ett år under

omsättningstillgångar (s k kortfristiga fordringar) och de som ska betalas senare

redovisas under anläggningstillgångar (s k långfristiga fordringar). Om en

fordran under omsättningstillgångar förfaller senare än ett år ska denna nämnas i

not.

 

 Företagets skulder har samma indelning på kort och lång sikt som fordringarna.

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år från balansdagen ska

nämnas i not. Företagen ska också redogöra för eventuella avsättningar som de

gör. En avsättning är till skillnad från en skuld osäker till beloppet och till vilken

tidpunkt de ska infrias. De ska också vara hänförliga till det aktuella

räkenskapsåret samt vara sannolika eller säkra till sin existens (Dahlin et al,

1997)

 

 Svensson & Edenhammar (1996) menar att det i denna not är viktigt att se till

fordringens eller skuldens faktiska löptid. Ett förfallodatum kanske är satt på ett

lån till två år, men det kommer säkerligen att förnyas, vilket resulterar i ett

förfallodatum längre fram i tiden som kanske då gör att fordringen eller skulden

måste redovisas i not.
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 Kommentar

 

 Telub är ett av företagen som har redovisat denna not i sin årsredovisning. Ett

exempel från 1997 års årsredovisning finns nedan. Tidigare behövde denna

information inte alls specificeras i en separat not.

 

 

 

 

Figur 8 Långfristiga skulder
 Källa: Telubs årsredovisning 1997

 

 

 Stefan Lindqvist som vi intervjuade på Telub kan inte se att det skulle kunna

vara extra känsligt att redovisa de långfristiga skulderna på detta sätt. Däremot

så tycker han att det är känsligt att redovisa upplupna intäkter och förutbetalda

kostnader som hör till kortfristiga skulder och ska specificeras i en separat  not.

 

 Denna not vållade lite problem för Telub när den skulle införas. De fick

diskutera med revisorerna om vilken nivå de skulle lägga sig på. Detta

resulterade i en uppdelning på olika indelningar, enligt koncernens önskan.

Bolaget valde att följa praxis, men Stefan tror att lagstiftaren hade för avsikt att

få en öppnare bild på detta område vilket han inte anser har åstadkommits fullt

ut. I figur 9 kan ett exempel från Telubs årsredovisning över just denna not ses.

Indelningen har gjorts på lokalhyror, pensionskostnader, upplupna intäkter samt

övriga kostnader.
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Figur 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Källa: Telubs årsredovisning 1997

 

 

 Stefan Lindqvist på Leca anser att denna nya not inte leder till någon större

förändring för företagets årsredovisning. Skulderna till moderbolaget som nu

behöver specificeras kan lika gärna utläsas i balansräkningen som i en separat

not. Han menar att noten skulle bli betydligt mer intressant om de långfristiga

skulderna skulle specificeras mer ingående.

 

 Enligt Göran Arnell på KPMG är det bra att skulderna och avsättningarna måste

specificeras mer:

 

 ”Skulder har inte varit så farligt. De ska specificera avsättningar och det är ju

rätt åt dem, det kan de gott göra. Det är ju där som analytikerna tycker det är

lite olustigt att man kanske gör reserver och skapar kuddar för sämre tider.”

 

 Göran anser att det kan vara lite problematiskt att avgöra hur mycket som ska

specificeras. Räcker det med 50% av avsättningarna? Vid sådana frågor är det

upp till revisorerna att avgöra vad som är intressant för läsaren att veta. Vid

beslutet tas hänsyn till benchmarking samt konkurrerande revisionsfirmors

agerande för att definiera vad som ska anses vara god redovisningssed vilket

ökar säkerheten för att fatta ett korrekt beslut.
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4.2.4 Anläggningstillgångar (5 kap 3§)

 

 Anläggningstillgångar är en omfattande not där många belopp ska förklara hur

företaget har kommit fram till tillgångens värde. Från Ernst & Youngs skrift om

årsredovisningslagen i praktiken (Kylebäck & Brännström, 1998) kan man

kontrollera att alla uträkningar är med vad gäller anläggningstillgångar. Dessa

är:

 

•  anskaffningsvärde

•  tillkommande och avgående anläggningstillgångar

•  överföringar

•  årets och ackumulerade av- ,ned- och uppskrivningar

•  återförda av- och nedskrivningar

•  grunderna för avskrivning av de olika posterna

•  upplysning om av- och nedskrivning som gjorts uteslutande av skattemässiga

skäl

•  aktiverad ränta

 

 För varje post i anläggningstillgångarna är det tillåtet att använda sig av olika

avskrivningsmetoder, till exempel progressiv. Den avskrivningsmetod som

använts måste anges, likaså avskrivningstid (Andersson & Söderquist, 1996).

Vad gäller immateriella anläggningstillgångar ska de anges i not om

avskrivningstiden överstiger fem år (FAR, 2000).
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 Kommentar

 

 Enligt Göran Arnell på KPMG så är det redovisningen av anläggningstillgångar

som har ökat mest i omfång och har fått en väldigt stor notapparat kopplad till

sig. Detaljnivån har ökat betydligt och man måste numera specificera

resultatposter i större utsträckning. Göran Arnell anser att noterna har blivit

längre, men egentligen är det tämligen ointressant information som avslöjas.

Denna not är alltså ännu ett exempel på hur lagen har ökat kraven på detaljer,

men egentligen är det inte mer information om verksamheten som ges.

 

 Marie Pettersson anser att det är bra att redovisa anläggningstillgångarna på

detta sätt. Nu går det att se hela värdet och inte bara kostnad minus avskrivning

vilket också ger företaget en möjlighet att ha överblick över tillgångarna från

början. Det är också positivt att försäkringsvärdet går att se nu.

 

 Ett exempel på denna mer specificerade not finns nedan. Urklippet är från

Telubs årsredovisningar för 1996, innan lagen hade trätt ikraft och från 1997. År

1996 fanns det anläggningstillgångar i form av goodwill och maskiner och

inventarier. Endast anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar behövde

specificeras i noter. År 1997 hade goodwill försvunnit och endast inventarier

fanns kvar under posten för anläggningstillgångar. Enligt ÅRL så måste nu både

ingående balanser och årets förändringar specificeras i noten.
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Figur 10 Anläggningstillgångar
 Källa: Telubs årsredovisning 1996

 

 

 

 

Figur 11 Anläggningstillgångar
 Källa: Telubs årsredovisning 1997

 

 

 Vi kan inte heller se vad denna specificering skulle kunna ha för nytta för

intressenterna. Telub har ovanligt få anläggningstillgångar på grund av att det är

ett konsultföretag. Om det vill sig riktigt illa kan ett bolags not till

anläggningstillgångar bli upp till tio sidor lång om KPMG:s årsredovisningsmall

följs och alla poster är relevanta för verksamheten.
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4.2.5 Personalnoter (5 kap 19-25§§)

 

 Den nya ÅRL omfattar en del nya noter. Ett exempel är personalrelaterade noter,

till exempel medelantalet anställda. Den uppgiften ska lämnas i not med

fördelning på kvinnor och män. Om företaget har verksamhet i andra länder ska

deras fördelning också redovisas.

 

 En annan not är löner, andra ersättningar och sociala kostnader med särskild

uppgift om pensionskostnader. I ÅRL kapitel 5 22§ står att

 

 ”uppgift ska lämnas om det sammanlagda beloppet av kostnader och

förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter,

verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare” (FAR, 2000,

sid.263).

 

 Dessa ersättningar ska specificeras på två grupper av anställda,

befattningshavare och övriga anställda. Ordet befattningshavare innefattar

nuvarande och tidigare VD, VVD, styrelseledamöter och deras suppleanter.

Deras ersättningar ska redovisas särskilt och innefattar lön eller annan ersättning

som den berörde erhållit i egenskap av bolagsfunktionär. Tantiem, som är en

rörlig ersättning till exempel i form av andel på rörelseresultat eller omsättning

ska anges separat i not (FAR, 2000 och Andersson & Söderquist, 1996). Denna

information lämnades innan nya ÅRL i förvaltningsberättelsen, men ska nu

redovisas i not (Kylebäck & Brännström, 1998).

 

 För de som ingår i gruppen befattningshavare ska ytterligare två uppgifter

preciseras. Den första uppgiften är pensionskostnader där de totala kostnaderna

för pensioner som uppkommit under året ska redovisas samt det kapitaliserade
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värdet av pensionsförpliktelser. Pensionskostnaderna behöver inte avse andra än

de som grundas på avtal  (Kylebäck & Brännström, 1998).

 

 Den andra uppgiften som måste särredovisas för gruppen befattningshavare är

avgångsvederlag. I den noten ska uppgift om avtalen lämnas samt de

väsentligaste villkoren. Noten innehåller inte information om de förmåner som

tillkommer befattningshavare om de avgår i förtid från sitt uppdrag.

 

 Enligt BFN R4 ska löner, arvode, pension, och semesterersättning redovisas för

den ”vanliga” gruppen av anställda. Förmåner såsom bil och bostad ska inte

räknas in i detta belopp som ska motsvara de anställdas utförda arbete under året

(FAR 2000).

 

 Kommentar

 

 Ett av de intervjuade bolagen som har kommenterat denna not är Leca. Nedan

finns ett exempel ur deras årsredovisning för 1999 på just denna not.

 

 

 

Figur 12 Personalnot
 Källa: Lecas årsredovisning 1999
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 Till skillnad från de andra respondenterna så anser inte Kenneth på Leca att

personalbiten innebär så stor förändring i öppenheten. Denna information är inte

så viktig för en konkurrent att läsa. Det nya sättet att redovisa innebär att bonus

som betalas ut av företaget framgår i redovisningen. Enligt Kenneth är dessa

uppgifter viktigare för större företag där området diskuteras mer och är en mer

känslig fråga. Vad avser den nya noten om pensioner så anser Kenneth att även

denna är viktigare för större företag. De pensioner som Leca redovisar är enligt

avtal så det är inget konstigt med det. Den enda anställda som kan få pension

utanför avtalet är VDn. Enligt Kenneth så kan han välja att ta en del av sin lön

som pension istället.

 

 Stefan Lindqvist på Telub har också åsikter om denna not. Han anser att det är

bra att lön och andra ersättningar inklusive fallskärmar till styrelse och VD

måste redovisas. “Det tror jag att alla tycker är positivt utom VDn själv”.

Denna not är särskilt bra ur aktieägarnas perspektiv. Nuförtiden så anser Stefan

att problemet med fallskärmar oftast inte innebär något problem för aktieägarna,

men förr i tiden kunde fallskärmarna uppgå till belopp så stora som 40 miljoner

kronor vilket innebar att aktieägaren gick miste om väsentlig information.

 

 Den not som vållat störst problem är personalnoten som enligt Göran Arnell

innefattar företagskänslig information såsom löner och ersättningar till tidigare

anställda. Problemet när noten var ny var att det inte fanns någon norm för hur

många år tillbaka i tiden redovisningen av ersättningar till tidigare anställda

skulle sträcka sig. Beloppen kunde jättelika beroende på var bolagen satte

gränsen. Det finns ingen uttalad byråuppfattning om detta men en tio års gräns

för vad som ska anses vara tillgänglig information är en möjlig riktlinje. Annars

är det inte många revisorer eller företag som vill diskutera detta. Det anses vara

tämligen ointressant, det viktiga är att berätta hur man har räknat.
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Pensionskostnader och avgifter till styrelse och VD anses vara betungande

information att ta fram.

 

 Även Anders Krüger på FB anser att förändringar som den nya lagen har

inneburit för företagens årsredovisning och främst för notapparaten är att

personalkostnaderna, redovisningen av löner, pensioner och sociala avgifter har

blivit mer detaljerade och redovisas separat i notsystemet. Anders anser att noten

med personalkostnader har underlättat bedömningar av företag.

Personalkostnader är ofta en stor post i företagens redovisning och genom att

redovisa dessa mer preciserat ger det intressenterna en större möjlighet att kunna

göra en korrekt bedömning av företagets möjlighet att klara av sina åtaganden.

Detta är alltså en positiv förändring av lagen ur intressenterna synpunkt, men

kanske inte lika populärt hos företagen.

 

 Marie Pettersson på Stockholms Handelskammare anser också att personalnoten

är komplicerad och onödig. Hon tycker att det är svårt rent praktiskt att räkna

fram löner och pensioner. Eftersom det inte finns någon praxis på hur långt

tillbaka i tiden företagen ska gå i sin redovisning av pensioner blir det ännu mer

komplicerat. Det kan underlätta om företaget har byggt upp grundbokföringen

bra och redan från början separerat på löner till anställda och direktion. Marie

förstår inte varför företagen ska vara tvungna att göra denna separation vad

gäller ledning och anställda. I mindre organisationer kan urskiljandet av

ledningens löner leda till avundsjuka och dålig stämning bland de anställda

anser Marie.
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4.2.6 Arvode till revisorer (5 kap 21§)

 

 En av de senaste förändringarna i ÅRL gäller ersättning till revisorer och

revisionsföretag. Denna regel ska tillämpas från och med 1999.  Enligt 5 kapitlet

21§ ska i aktiebolag

 

 ”upplysning lämnas om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande

ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där de

verkar. Särskild uppgift skall lämnas om hur stor del av ersättningen som avser

andra uppdrag än revisionsuppdraget" (FAR, 2000, sid.687)

 

 Ersättningen ska alltså delas upp i två poster, en för revisionsuppdrag och en för

övriga uppdrag. Revisionsuppdraget bör innefatta ersättning för granskning av

bokföringen och för andra arbetsuppgifter som utförs av revisorer. Andra

fristående uppgifter ska hänföras till posten för övriga uppdrag.

 

 Bolagen ska också specificera av vilka företag som varje berörd revisor är

anställd. FAR anser i sin vägledning till denna not att det är lämpligt att ange hur

begreppet revisionsuppdrag har definierats av bolaget.

 

 

 Kommentar

 

 Denna not har kommenterats av alla tre företagen som vi har intervjuat samt

revisorerna. Exemplet nedan är hämtat från Gunnebo Industriers årsredovisning

1999. Företaget har valt att placera denna tilläggsupplysning som en separat not

i slutet av notsystemet.
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Figur 13 Revisorsnot
 Källa: Gunnebo Industriers årsredovisning 1999

 

 

 Leca däremot har placerat upplysningen som en del av noten för rörelsens

kostnader.

 

 

 

 

Figur 14 Rörelsens kostnader
 Källa: Lecas årsredovisning 1999

 

 

 Varken Kjell på Gunnebo Industrier eller Kenneth på Leca kan se något syfte

eller nytta med att redovisa denna tilläggsupplysning.

 

 Stefan Lindqvist på Telub anser att det kan vara lite problematiskt att redovisa

denna post eftersom det oftast sluts ett avtal om arvode till revisorer. Det är bara

detta avtalade arvode som kommer med i redovisningen. De kostnader som

uppstår när revisorn anlitas för ytterligare speciella uppdrag kommer inte med i
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redovisningen. Detta leder enligt Stefan till att noten inte får den öppna effekten

som var avsikten från början.

 

 Båda revisorerna som vi har intervjuat hat naturligtvis synpunkter på denna nya

not. Anders på FB tycker inte om noten:

 

 ”Jag tycker inte om det, det kommer att användas som ett konkurrensmedel och

jag förstår inte varför det ska vara med”

 

 Syftet med noten är enligt Anders att förhindra att en revisor kommer i beroende

ställning till ett företag. Lagen säger att företagen ska skilja på arvode och

uppdrag något som är svårt för Anders byrå eftersom de har kombinerade

uppdrag. Så länge det inte går att hitta ett bra sätt att redovisa kostnaderna

separat anser Anders att det inte är befogat att kräva att företagen redovisar

detta. Hans erfarenhet av noten är att företagen inte är särskilt intresserade av att

klargöra denna post eftersom det innebär extra arbete. Revisorerna har också

protesterat livligt men det har inte hjälpt.

 

 Vi frågade även Göran Arnell vad han ansåg om den nya noten som kräver att

revisorsarvoden måste specificeras. Hans svar var:

 

 ”Mm, ja just det. Revisorsbranschen tycker inte att den är så kul, och jag vet

inte om en extern läsare tycker att den är så jätteviktig heller. Den kan ju tolkas

på olika sätt. Jag menar har du låga arvoden så är det ju en signal om hur

mycket kontroll har vi egentligen? Sen gäller det ju vad som är revision och vad

är konsultation? Det kan vara svårt att jämföra.”

 

 Det finns en risk att informationen i noten kommer att användas som ett

konkurrensmedel. Bulkvaran revision är enligt Göran Arnell svår att
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differentiera. Istället gäller det att briljera med att ha de bästa experterna på

området, ett bra kunskapsbatteri och bra hjälpmedel samt access till kompetens.

Det kan vara svårt för företagen att hålla ordning på information om

revisorsarvode. Först och främst är det svårt att separera på arvode och

konsultation och för det andra kan det vara svårt att periodisera posten. Om

bolaget dessutom är internationellt verksam och det rör sig om en världsrevision

ökar svårigheten betydligt. Ett annat problem som berör denna not är vart den

ska placeras. De flesta bolag verka föredra att placera den bland löner och

ersättning till VD och styrelse eller i en separat not. Enligt Göran ska den

definitivt inte finnas med bland personalkostnader eftersom syfte med noten är

att visa att revisorn inte står i en beroende ställning till företaget.

 

 Marie på Handelskammaren som har hand om årsredovisningen för ett flertal

företag har upplevt att revisorerna är lite motvilliga att lämna ut uppgifter om

sina arvoden. Problemet har varit att revisorerna inte har velat stå för de

uppgifter som de har lämnat när de väl har sett dem i tryck, fast de har

specificerat arvodet själva. Marie ser dock ingen större nytta med noten.

Revisorskostnaderna syns ju redan i resultaträkningen och specificeringen av

vilket belopp som utgör kostnaden för revision är onödig enligt henne.

 

 

4.2.7 Redovisning av forskning och utveckling

 

 En not i årsredovisningen som nämndes av flera respondenter är forskning och

utveckling. Även om denna not inte är ny så ansåg vi att det är viktigt att ta med

den eftersom företagen anser att den leder till ökad insyn i deras verksamhet.

 

 Forskning och utveckling regleras av BFN R1. Enligt denna rekommendation är

det väsentligt för företag som sysslar med forskning- och utveckling i betydande
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omfattning att redovisa kostnaderna för denna post. Denna kostnad kan vara en

indikator på den framtida lönsamheten i företaget. Det finns idag ingen

samordnad reglering för hur dessa kostnader ska redovisas. Frågan har överlåtits

åt redovisningspraxis. BFN:s rekommendation har som syfte att främja

harmoniseringen och följer därför de internationella rekommendationerna som

finns på området. Det går inte med säkerhet att fastställa att  FoU i framtiden

kommer att generera intäkter för företaget och därför är utgångspunkten i

rekommendationen att FoU ska redovisas som kostnad när de uppkommer.

 

 I årsredovisningen ska bolagen lämna uppgift om viktiga förhållanden som inte

redovisas i balans- och resultaträkningen. Det nämns inte något i lagtexten om

att belopp ska redovisas, men enligt BFN så är det god redovisningssed att

sådana upplysningar lämnas då de är av väsentlig storlek för företaget.

Kostnader för FoU kan antingen lämnas i resultaträkningen, i en not till denna

eller i förvaltningsberättelsen. BFN anser att upplysningar om dessa kostnader

främst bör redovisas i not.

 

 

 Kommentar

 

 Leca har valt att redovisa kostnader för FoU i noten för rörelsens kostnader. Där

finns specificerat hur stort belopp som har satsats på området samt hur det har

hanterats i redovisningen. Ett exempel på detta finns i figur 14 som visar de

poster som företaget har slagit samman under noten rörelsens kostnader.

Kenneth på Leca ser detta som en post som avslöjar hur mycket konkurrenterna

hat satsat på att utveckla nya produkter vilket kan vara till fördel vid

utvärderingar av företag. Det kan alltså vara lite känsligt för företagen att

specificera denna not.
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 Telub däremot har valt att lägga denna information i en separat not som visas

nedan. Företaget har inte specificerat något belopp utan enbart berättat hur de

har hanterats i redovisningen. De har dock specificerat en procentsats av

faktureringen i förvaltningsberättelsen.

 

 

 

 

 

Figur 15 Forskning och utveckling
 Källa: Telubs årsredovisning 1997

 

 

 Stefan Lindqvist på Telub ser inte denna not som särskilt avslöjande. Han

tillägger dock att informationen kan vara mer känslig för ett tillverkande företag.

Telub är ju ett konsultföretag och förväntas inte ha sådana kostnader.
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5 Analys
 

 Här kommer vi att analysera och kommentera den information som vi har

sammanställt i vår litteraturstudie och i den empiriska undersökningen. Vi

kommer att besvara de problemfrågor som vi ställt upp i problemdiskussion för

att så småningom tillsammans med slutsatserna uppnå syftet. Vi har delat in

analysen i tre huvudområden för att analysen ska bli mer överskådlig.

 

 

5.1 Årsredovisningens användande
 

 I den här uppsatsen har vi använt oss av en normativ ansats vilket innebär att det

redan från början fanns regler och normer för vårt ämne. Det enda vi visste var

att företagen var tvungna att upprätta en årsredovisning enligt

årsredovisningslagens krav. Det vi ville undersöka var hur förändringen i

notsystemet hade påverkat företagens årsredovisning. För att kunna göra detta

ville vi först skapa oss en uppfattning om hur företagen ser på årsredovisningen

som ett dokument och vem det är som kan vara intresserad av att använda det.

Detta genomfördes för att ta reda på om företagen endast upprättade

årsredovisningar för att lagen kräver det av dem eller om det finns andra

användningsområden. Vi har kommit fram till att årsredovisningen är ett relativt

användbart dokument, åtminstone externt.

 

 

5.1.1 Redovisningens egenskaper

 

 I vår litteraturstudie har vi sett att det är viktigt att informationen i

årsredovisningen innehåller användbar information för att det ska vara möjligt

för intressenterna att göra en bedömning av företag. Enligt FASB:s hierarki över
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vilka kvalitativa egenskaper som redovisningen ska innehålla är nytta,

förståbarhet och användbarhet viktiga övergripande begrepp.

 

 I Sverige uppfyller redovisningen till stor del FASB:s krav på kvalitativa

egenskaper tack vare ÅRL och normgivarnas rekommendationer och uttalanden.

I FASB:s hierarki finns ett övergripande krav på att nyttan alltid ska överstiga

kostnaden vad gäller vilken information som ska inkluderas i årsredovisningen.

Vår ursprungliga uppfattning var att den nya lagen skulle innebära merkostnader

som tex. merarbete för framtagande av uppgifter, utbildning inför den nya lagen

och eventuella tekniska problem. Vi menade att dessa problem skulle bli större

för små företag med tanke på att de oftast saknar de resurser som stora företag

har.

 

 Utifrån vår empiriska studie har det visat sig att detta inte är fallet eftersom

respondenterna inte har upplevt framtagandet av de nya uppgifterna som varken

kostsamt eller komplicerat. Både revisorerna och företagen är av den åsikten att

första gången som årsredovisningen skulle upprättas enligt den nya lagen

krävdes det extra arbete med att sammanställa informationen. De följande årens

årsredovisningsarbete underlättades av erfarenheten från det första

genomförandet. Vi anser att detta visar på att det är viktigt att skapa en grund

eller mall som sedan kan uppdateras. KPMG har fått stort gensvar med sin mall

för årsredovisningen som utarbetades för att underlätta anpassningen till den nya

lagen. Enligt oss visar detta att företagen uppskattar vägledning för hur

årsredovisningen ska utformas och vilken information som ska redovisas. Även

Leca har använt sig av en mall från moderbolaget i sitt årsredovisningsarbete

vilket har underlättat sammanställningen betydligt. Enligt revisorn Anders

Krüger så underlättas också arbetet av ett bra datasystem som innehåller alla

relevanta poster som ska redovisas.
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 Vi anser också att redovisningsarbetet underlättas med hjälp av mallar och olika

datasystem. Speciellt för ett litet företag som inte har någon separat

ekonomiavdelning som sköter redovisningen kan detta vara till stor hjälp. Det är

ofta komplicerat att förstå lagtexten och rekommendationerna ger inte en

komplett vägledning för hur årsredovisningen ska se ut. Om en mall kan

utformas för vilka poster och noter samt text till dessa finns tillgängliga

underlättar detta årsredovisningsarbetet mycket och det kan vara värt för

företagen att göra denna investering. Men vi tror också det finns en nackdel med

att förlita sig på en mall. Det finns en risk att företagen förlitar sig i för stor

utsträckning på att posterna i mallen är korrekta vilket kan leda till att de lämnar

ut information som kanske inte är helt relevant för deras verksamhet vilket kan

leda till en missvisande bild av företaget.

 

 En annan viktig egenskap som redovisningsinformationen bör ha är förståbarhet.

ÅRL i sig är inte helt förståbar för företagen. Eftersom den är en ramlag krävs

det kompletterande information om hur företagen rent praktiskt ska gå tillväga.

Den vägledningen fås av normgivare genom rekommendationer och uttalanden

som har till syfte att klargöra hur redovisningspraktiker bör tillämpa lagen. Efter

att ha studerat olika rekommendationer och uttalanden anser vi att de är till stor

nytta för förståbarheten för hur redovisningen ska upprättas. Det är upp till

företagen och deras revisorer att avgöra tolkningen av rekommendationerna och

vad de innebär för deras årsredovisning. Innan lagen trädde i kraft upplevde

företagen osäkerhet inför vad den skulle komma att innebära. Vi förmodar att

detta till viss del hade att göra med att det var svårt att förstå lagtexten. Här har

kontakten med revisorerna varit viktig vilket tyder på att vägledning behövdes

och att revisorerna i sin roll som tolkare av rekommendationer är en viktig länk

mellan lagtext och beslutsfattare.
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 Ytterligare en viktig kvalitativ egenskap är att redovisningen ska vara

användbar. Företagens uppfattning är att årsredovisningen inte innehåller

information som är användbar internt. De använder sig i stället av andra interna

rapporter. Årsredovisningens information är användbar för att göra en första

bedömning av ett företag enligt respondenterna. Åtminstone två av företagen ser

nytta i att analysera sina konkurrenters årsredovisningar. I den bemärkelsen

anser de att årsredovisningen ger tillräcklig och relevant information. Vi kan se

att årsredovisningen är användbar i den bemärkelsen att det ett billigt och enkelt

sätt att bevaka sina konkurrenter och utvärdera sin egen marknadsposition,

åtminstone i Skandinavien. I övriga Europa är kostnaderna större än nyttan för

att få tillgång till likvärdig information eftersom årsredovisningarna inte är

enhetliga och företaget måste göra en kreditupplysning, vilket både kan vara

kostsamt och känsligt. Det har också framkommit att andra företags

årsredovisning kan ge tips och idéer om praxis och om utformandet för att

förbättra den egna redovisningen.

 

 För att årsredovisningen ska vara användbar för intressenterna måste det också

vara möjligt att kunna jämföra den med andra företags årsredovisningar. I vår

empiriska undersökning framkom det att respondenterna var av den

uppfattningen att ökad jämförbarhet resulterar i ökad nytta. Det krävs en

gemensam lag och gemensamma rekommendationer för att det ska vara möjligt

att jämföra årsredovisningar. Det är också viktigt att lagar och

rekommendationer tolkas på ett enhetligt sätt. En av respondenterna anser att det

kan vara svårt att jämföra svenska årsredovisningar eftersom det kan råda

ovisshet vad gäller värderingsregler. Han menar att även om två företag har

angett att de använt en viss princip så kan det se annorlunda ut i praktiken på

grund av olika tolkningar. Vi anser dock att eftersom svenska företags

årsredovisningar är lättillgängliga till följd av offentlighetsprincipen och det
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faktum att alla respondenterna använder sig av dem som ett bedömningsverktyg

tyder på att årsredovisningarna är jämförbara.

 

 En orsak till att en ny årsredovisningslag genomfördes var att jämförbarheten

skulle ökas mellan EU-länderna. Respondenterna har alla varit positiva till en

ökad jämförbarhet inom Europa. Detta skulle innebära att det blir lättare för

företag med internationella intressenter att tex. bedöma sina kunder och

konkurrenter och lättare kunna utläsa information ur deras årsredovisningar. I

dag verkar det ändå inte som om det råder någon större jämförbarhet inom EU.

Enligt respondenterna är det fortfarande stor skillnad på hur direktiven tolkas

och det saknas gemensamma definitioner på begrepp. Det verkar som om

Sverige har anpassat sig fortare än andra länder vilket företagen har uppfattat

som negativt i och med att det har lett till en öppnare redovisning än vad som

råder i övriga Europa.

 

 Vi anser att jämförbarhet är en viktig egenskap i redovisningen. Som

respondenterna har påpekat så innebär jämförbarhet en bättre kontroll för

företagens intressenter och det ökar också möjligheten för företag att växa

genom förvärv eller fusioner. Det kommer antagligen inte bli möjligt att

åstadkomma helt jämförbara årsredovisningar på grund av nationella olikheter.

Detta kan tex. vara olika syn på öppenhet, tolkning av regler och vana vid

finansiell rapportering.

 

 

5.1.2 Användare av årsredovisningen

 

 Det har framgått av vår litteraturstudie att de primära intressenterna av en

årsredovisning är aktieägare, kreditgivare och andra investerare. Detta håller

även våra respondenter med om. De viktigaste intressenterna är aktieägarna
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speciellt om det rör sig om ett publikt företag. Om företaget säljer sina aktier är

årsredovisningen ett viktigt dokument som potentiella investerare använder sig

av för att analysera företaget. I vår empiriska studie ingår endast privata bolag

som dessutom är dotterbolag till andra bolag. Detta innebär att de oftast har

endast en aktieägare och inte samma behov av att upprätta årsredovisningen för

att försöka locka till sig fler aktieägare. Deras årsredovisningar upprättas till

största del för att tillgodose de legala krav som ställs på dem. Alla menar att

årsredovisningen är ett mycket viktigare dokument i ett börsnoterat företag.

 

 Även andra intressentgrupper har nämnts av respondenterna. Kunder,

leverantörer, konkurrenter, långivare och personal har uppfattats som viktiga

intressenter. Dessa har i litteraturen grupperats som sekundära intressenter.

Årsredovisningen används också här för att göra bedömningar av företagets

finansiella situation, både för nya och potentiella intressenter och för att följa

upp redan genomförda investeringar.

 

 Vi har kommit fram till att i enighet med respondenterna så verkar

årsredovisningen främst vara till syfte för aktiemarknaden, åtminstone för

publika företag. Ett företag som får kapital genom att sälja sina aktier på börsen

satsar antagligen extra mycket energi och pengar på att utforma en attraktiv

årsredovisning. I detta fall kan årsredovisningen t.o.m. tänkas bli ett

konkurrensmedel för företaget och leda till tävlan om vem som kan

sammanställa den mest attraktiva årsredovisningen. Vad gäller det mindre

privata företaget som inte befinner sig på börsen och som har ett litet antal

aktieägare minskar betydelsen av en påkostad årsredovisning. För ett sådant

företag kanske årsredovisningen i första hand upprättas för att lagen kräver det

av dem. Vi anser dock att det ändå är viktigt för företagen att upprätta den

eftersom företagets finansiella ställning visas, något som vi anser är viktigt att

företagen är medvetna om. Även om ägaren till ett litet företag har denna
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kontroll genom andra interna rapporter är årsredovisningen ett bevis på

lönsamheten i företaget som till exempel kan vara användbart vid ansökan om

lån.

 

 En av revisorerna påpekade också detta i intervjun och menade att

årsredovisningen är ett krav som måste ställas på företag där ägaren inte har

något personligt ansvar. Årsredovisningen fungerar som en kontroll på att

företaget håller sig till de lagstadgade regler och den redovisningspraxis som

finns. Den kontrollen utövas av revisorer och PRV. Vi tror dock inte att små

företag upplever årsredovisningen ”som en begravningsplats för siffror som

hamnar hos PRV” som en av revisorerna uttryckte det. Det är klart att det är

mindre motiverande för ett litet företag att sammanställa denna stora mängd

information endast för att lagen kräver det av dem, men det lilla och medelstora

företaget och revisorn som har många små företag som kunder verkar inte

uppfatta situationen som så ansträngande. De verkar dock vara överens om att

försöka hålla informationen i årsredovisningen till ett minimum och endast

redovisa det som lagen kräver eftersom de inte har lika stort behov av att

tillfredställa aktieägarnas informationskrav.

 

 Marie Pettersson på Handelskammaren ansåg att årsredovisningen skulle kunna

användas för intern kontroll och styrning i företag. Detta fann vi inte i något av

företagen som vi intervjuade. Vi hade nog väntat oss en större användning av

årsredovisningen än vad vi fann. Det verkar som om företagen använder sig av

andra interna rapporter för att styra och kontrollera verksamheten.

 

 Ytterligare en aspekt som vi inte hade väntat oss är det faktum att alla

respondenterna faktiskt beställer andra företags årsredovisningar och använder

sig av dem för bedömningar av konkurrenter och kunder som vi nämnde

tidigare. Innan vi genomförde studien visste vi inte att detta gjordes i så stor
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utsträckning av företag. Detta visar på årsredovisningen användbarhet samt hur

viktigt det är att upprätta detta dokument även för mindre företag.

 

 

5.2 Öppenhet i redovisning
 

 Vår utgångspunkt till den här uppsatsen var att den nya årsredovisningslagen

skulle innebära en mer öppen redovisning för företagen. Denna uppfattningen

fick vi efter att ha läst artiklar som skrevs precis innan den nya lagen skulle

träda ikraft. Efter att ha genomfört en empirisk studie på ämnet har vi dock

upptäckt att dessa åsikter var lite förhastade. Företagen och revisorerna har inte

alls uppfattat lagen som så mycket öppnare med undantag för ett par av noterna.

 

 Det har framkommit i vår empiriska studie att det saknas information i

årsredovisningen för att göra en ekonomisk bedömning. Den information som

våra respondenter saknar i årsredovisningen är uppgifter om företagets framtida

utveckling. Balans- och resultaträkning bygger på historiska data och det saknas

ekonomiska beräkningar på företagens framtida planer. Dessa delar samt den

verbala information som finns i förvaltningsberättelsen är inte tillräcklig för att

kunna göra en komplett analys av företaget. Vi anser att företagen inte ska

tvingas lämna beräkningar på framtida planer. Det ska inte vara ett krav att

behöva lämna ut tex. storleken på planerade investeringar i

verksamhetsberättelsen om inte företaget väljer att göra det frivilligt. Denna

uppgift anser vi skulle vara alltför avslöjande ur konkurrenssynpunkt.

 

 Det finns som sagt flera metoder för att redovisa information i en

årsredovisning. I Sverige har vi lag på att vissa delar ska finnas med i ett

företags årsredovisning, såsom balans- och resultaträkning,

förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och noter och eventuell
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kassaflödesanalys. De viktigaste delarna har enligt våra respondenter visat sig

vara balans- och resultaträkningen och förvaltningsberättelsen. Balans- och

resultaträkningen återspeglar företagets verksamhetsår i siffror. Det är denna del

som kompletteras med noter som innehåller mer detaljerad information om vissa

poster. I förvaltningsberättelsen får företagen tillfälle att  ta upp planer inför

framtiden och annan information om viktiga händelser som kan komma att

påverka resultatet. Som årsredovisningen är utformad i dag anser vi att det

verkar det finnas möjlighet för företagen att välja hur öppna de vill vara i sin

redovisning av framtida händelser. Detta är rationellt ur företagens synvinkel,

men det påverkar jämförbarheten negativt vilket är till nackdel för investerare.

Det verkar också finnas ett större behov hos stora börsnoterade företag att vara

mer öppna vad gäller frivillig information även i detta avseende med tanke på att

de upprättar årsredovisningen mot marknadens förväntningar och krav.

 

 

5.2.1 Företagens syn på öppenheten

 

 Användbarheten av årsredovisningen beror till stor del på hur öppen

redovisningen är det vill säga hur mycket information om företagets verksamhet

som ges till läsaren. I litteraturen förekommer det tre öppenhetsbegrepp adekvat,

rättvis och fullständig. I vår empiriska studie har vi funnit att inställningen till

öppenhet i det lilla och det medelstora företaget är att hålla sig till ett minimum

av information. De redovisar alltså endast så mycket information som krävs för

att ge en rättvisande bild av företagets verksamhet vilket innebär att de följer de

krav som ställs på dem genom lag och redovisningspraxis. De har anammat det

adekvata öppenhetsbegreppet. Detta är inte förvånande om man utgår från

resonemanget som vi förde i det tidigare stycket om intressenter  som använder

sig av informationen i årsredovisningen. Om vi hade studerat börsnoterade bolag

skulle vi säkert ha funnit att deras årsredovisningar lutat mer åt begreppet
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fullständig öppenhet eftersom de ofta redovisar frivillig information för att

framställa företaget i en så god dager som möjligt. Detta görs enbart i syfte att

ge potentiella investerare tillgång till mer information.

 

 En åsikt som framkommit i vår empiriska studie är att företagen i Sverige är

öppnare i sin redovisning än vad övriga Europa är. En orsak till detta kan vara

att de är mer vana att lämna ut information tack vare offentlighetsprincipen.

Denna öppenhet får både positiva och negativa följder. Det är positivt ur

aktieägares och andra intressenters synvinkel med tanke på att de får tillgång till

mer information. Det kan vara till nackdel för företagen att lämna ut information

som är känslig för dem ur konkurrenssynpunkt. Om ett svenskt företag som är

verksam på en internationell marknad och har utländska konkurrenter måste

lämna ut mer uppgifter om tex. resultat och olika kostnader försätter detta

företaget i en sämre konkurrenssituation där den ena parten har tillgång till mer

information än den andre.

 

 I litteraturen påpekas att det kan finnas en vilja hos redovisaren att redovisa

frivillig information på grund av att information från företaget uppfattas som

positivt av intressenterna på marknaden, vilket benämns signaleffekt och är

något som vi sett en tendens till i de intervjuade företagens moderbolag. Detta

beror antagligen på att de företag som vi har studerat inte är börsnoterade och

inte har samma behov av att tillgodose marknaden med ytterligare information

än vad som lagligen krävs av dem och redovisaren ser inget behov av ge

ytterligare signaler till intressenterna i redovisningen. Ett av företagen nämner

dock att deras moderbolag gärna berättar lite mer än nödvändigt i

koncernårsredovisningen. Ledningen vill gärna berätta för aktieägarna hur bra

företaget går och vilka planer som finns för framtiden. Denna ökade öppenhet

redovisas i förvaltningsberättelsen.
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 Det nämns också flera andra orsaker till att företagen är motvilliga till att

redovisa frivillig information och öppna sin redovisning ytterligare till att svara

mot begreppet fullständig öppenhet. Konkurrenter skulle vara en orsak till detta

vilket också har visat sig vara fallet i vår studie. Företagen och revisorerna ser

en risk med att öppna sin redovisning alltför mycket på grund av

konkurrenssituationen. De anser själva att årsredovisningen är ett bra sätt att

hålla koll på konkurrenterna och använder sig av detta i relativt stor utsträckning

vilket kan innebära att deras konkurrenter i sin tur studerar deras årsredovisning.

Detta har Gunnebo Industrier fått erfara. Deras konkurrenter i USA använder sig

av deras årsredovisning och drar nytta av Sveriges öppna redovisning.

 

 Investerare har nämnts i den empiriska studien. Det som saknas enligt

respondenterna i årsredovisningen är information om företagets framtida planer

för att kunna göra en fullgod analys. Enligt litteraturen så skulle en fullständig

öppenhet göra det svårare för investerare att förstå redovisningsprinciper. Det

verkar dock som om det finns ett behov av att skärpa beskrivningen av vilka

redovisningsprinciper som använts i årsredovisningen. Vi anser att det är viktigt

att detta redovisas för att det ska vara möjligt att jämföra årsredovisningar från

olika företag. En orsak till att företagen inte vill ha fullständig öppenhet som

nämns i litteraturen är att det finns andra källor som tillhandahåller samma

information till en lägre kostnad. Detta har i vår studie inte visat sig stämma.

Företagen använder sig som sagt av årsredovisningar för att göra finansiella

bedömningar eftersom det är ett billigt, enkelt och lättillgängligt dokument. Vi

tycker också att det verkar som om företagen är väl medvetna om vilken

information som en investerare behöver för att göra analyser och eftersom de

inte i första hand utformar sin årsredovisning i syfte att tillgodose investerarnas

behov så gäller inte denna orsak heller.
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5.3 Anpassningar
 

 Vi har nu diskuterat frivillig öppenhet och vad vi har kommit fram till i vår

studie. En annan aspekt av öppenhet i redovisningen är de krav som lagar och

redovisningspraxis ställer på företagen. När den nya årsredovisningslagen kom

så innebar detta en stor förändring för företagen. Vi har undersökt hur denna

förändring har upplevts av respondenterna och vilka anpassningar som har

behövt göras.

 

 Det som är mest slående med tanke på den debatt som rådde bland redovisare

innan lagen trädde ikraft är att våra respondenter inte tycker att lagen har lett till

så stora förändringar. Respondenterna var alla lite tveksamma i början till vad

den nya lagen skulle komma att innebära och det krävdes mycket diskussion

inom företaget och även med revisionsbyråer för att komma till klarhet med hur

företagens redovisning skulle anpassas till den nya lagen. En gemensam

uppfattning var att notsystemet skulle komma att bli betydligt mer omfattande

än vad det varit tidigare. För ett av våra företag har den nya lagen inneburit en

lättnad vad gäller mängden information. Noten som innebär att underkoncerner

inte behöver upprätta en koncernredovisning är en nyhet i ÅRL och tillämpas för

första gången i 1999 års redovisning. Detta är en betydlig minskning av

öppenheten för Gunnebo Industrier och har uppfattats som en inkonsekvens i

lagen eftersom det leder till en mindre informativ redovisning. En gemensam

åsikt bland respondenterna är att den nya lagen uppfattas som mer detaljerad,

men egentligen så är den inte mer informativ. I vissa avseenden kan det vara så

att en not enligt den tidigare lagen har blivit tre istället men läsaren får ändå inte

mer insyn i företagets verksamhet, som en av respondenterna uttryckte det.

 

 De förändringar som den nya årsredovisningslagen har inneburit vad avser

notsystemet råder det delade meningar om. Gemensamt för respondenterna är att
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skillnaden inte är så stor som de trodde innan lagen trädde ikraft. En åsikt är att

noterna endast har blivit flera, men att de inte lämnar mer information än

tidigare eftersom det gick att utläsa samma saker ur balans- och

resultaträkningen. Det finns också frågetecken om vem som informationen i

vissa noter vänder sig till. Detta är tecken på att noterna innehåller viss

överflödig information och att företagen har svårt att tolka lagstiftarnas syfte

med en öppnare redovisning av vissa noter. Exempel på sådana noter är enligt

respondenterna personalnoten, revisorsnoten och noten som specificerar

anläggningstillgångarna. I litteraturen anges att noterna ska fungera som ett

komplement till balans- och resultaträkning och inte upprepa den information

som redan står där. Detta har vi dock hört åsikter om från respondenterna och vi

kan hålla med om att det måste uppfattas som onödigt att behöva upprepa

samma information på två olika ställen. Onödig information är heller inte bra

med tanke på att redovisningen ska vara relevant för läsaren. En intressent ska

inte behöva sortera i informationen för att hitta det som är relevant för att göra

en bedömning av företagets finansiella situation. Fotnoterna behövs dock som

komplement till de övriga delarna, speciellt för användare som inte är vana

läsare av finansiella rapporter. Det kan vara svårt att utläsa information ur endast

siffermaterial. Det är också bra att få uppgift om vilka principer som företaget

har använt för att basera sin information på.

 

 

5.3.1 Anpassningar i notsystemet

 

 I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de anpassningar som företagen behövt

göra till följd av det utökade notsystemet. Urvalet av relevanta noter har vi redan

gjort i kapitel 4 med hjälp av respondenternas synpunkter och de är dessa noter

som vi kommer att kommentera.
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 Nettoomsättning

 

 Denna not infördes genom den nya ÅRL. Företaget måste redovisa sin

nettoomsättning på olika rörelsegrenar och geografiska marknader om dessa

avviker väsentligt från varandra. Vår åsikt innan vi genomförde den empiriska

studien var att denna not skulle innebära en ökad insyn i företagets redovisning.

Kravet på att redovisa omsättningen per område menade vi skulle komma att

anses som mycket känslig information och inte vara till nytta för någon annan än

konkurrenterna. Detta verkar också vara den allmänna åsikten bland våra

respondenter.

 

 Gunnebo Industrier har undkommit kraven enligt denna not genom att

informationen inkluderas i moderbolagets årsredovisning där denna information

presenteras i förvaltningsberättelsen som frivillig information. Om Gunnebo

Industrier skulle tvingas att redovisa detta i den egna årsredovisningen anser

Kjell Johansson att det skulle innebära en stor konkurrensnackdel. Vi anser att

Gunnebo Industriers sätt att hantera denna not tyder på att det är möjligt att

kringgå de nya kraven som ställs på en öppnare redovisningen.

 

 För det lilla företaget har denna not inneburit att redovisningen har blivit en

aning missvisande eftersom det är internförsäljning som avses. Vi anser att detta

kan bero på att deras redovisning är så strikt styrd av moderbolagets

årsredovisningsmall. Detta kan vara missvisande både för konkurrenter och

kunder eftersom man luras att tro att företaget har expanderat sin verksamhet till

internationella marknader.  Företaget borde enligt oss kommenterat vilken typ

av försäljning som avses.
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 Dotterföretag

 

 Kraven på att företaget ska redovisa uppgifter om sina dotterbolag har ökat.

Enligt Göran Arnell är denna not ett exempel på att notsystemet har blivit mer

omfattande men inte visar mer information. Vi anser att det är bra att noten finns

för att visa företagets innehav men den får inte bli för omfattande och därmed

missvisande. Det borde finnas ett gränsvärde vad gäller dotterbolagets

väsentlighet för moderns verksamhet. Detta har antagligen utarbetats i praxis

men enligt revisorerna uppfattas noten fortfarande som alltför specificerad. En

orsak till detta är att företagen inte är vana att registrera sådan information och

därmed upplevdes detta som att alltför många detaljer skulle redovisas.

 

 

 Kortfristiga och långfristiga balansposter

 

 Vi  anser att det är nödvändigt att företagen specificerar skulderna på kort och

långsiktiga och redovisa avsättningar separat. Om skulderna specificeras i större

utsträckning ger detta intressenterna möjlighet att göra en bättre bedömning om

företagets finansiella åtaganden. Enligt den nya årsredovisningslagen måste

företaget även specificera de avsättningar de gör i en separat not vilket leder till

ännu bättre information för intressenterna. Om företaget gör en avsättning för en

framtida utgift som de kan komma att få, anser vi att intressenterna har rätt att få

tillgång till denna uppgift om företaget, eftersom den kan komma att påverka

resultatet. Göran Arnell har också påpekat detta och anser även han att företagen

gott kan redovisa detta.

 

 En ny not som företagen anser innebära ökad öppenhet är den där förutbetalda

kostnader och upplupna intäkter ska specificeras. Telub har uppfattat denna not

som den mest öppna och den som vållade problem vid införandet. Lagstiftarnas



130

önskan var att olika intressentgrupper skulle få ökad insyn i företagets

finansiella åtaganden för att få en bättre grund att basera sina analyser på. Stefan

Lindqvist anser dock att detta inte har lett till så stor öppenhet som var tanken

från början. Stefan anser att den indelning i rubriker som råder nu inte ger mer

detaljerad information eftersom ”övrigtposten” fortfarande är så stor. Ett

exempel från Telubs årsredovisning visar en ökning i den nämnda noten men

eftersom den ökningen till stor del ingår i posten övrigt är det omöjligt att veta

vad ökningen innefattar. Detta anser vi tyder på att lagstiftarens syfte med noten

inte har uppfyllts eftersom företagen fortfarande har möjlighet att dölja

information som påverkar resultatet.

 

 

 Anläggningstillgångar

 

 Anläggningstillgångarna är den post som har utökats mest till följd av den nya

lagen. Denna not är den där åsikterna som fanns innan lagen stämmer överens

med erfarenheterna efter lagens ikraftträdande. Samtliga respondenter, även de

som inte direkt berörs av noten är eniga om att det har krävts störst anpassningar

på grund av noten. Detta är ännu ett exempel på hur lagen inte har blivit så

informativ som den var tänkt. Respondenterna har upplevt att de tvingas att

redovisa överflödig information på grund av denna not. Vi har tidigare

diskuterat hur viktigt det är att årsredovisningen innehåller väsentlig

information. Om överflödig detaljinformation redovisas kan detta leda till att

läsaren har svårare att förstå vilka uppgifter som är relevanta.

 

 Vi anser att det är svårt att uttala sig om vart gränsen ska dras vad gäller

informationskrav. Antingen ställs alltför höga krav på att ge information och då

är det lätt att uppgifter blir för många vilket i sin tur leder till att läsaren får

svårare att avgöra vad som är relevant. Eller så ställs låga krav vilket resulterar i
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att intressenterna inte får tillräckligt med information för att kunna använda sig

av den. Beträffande utlämnande av information finns också en svår avvägning

som företagen måste ta ställning till. Å ena sidan är det viktigt att intressenterna

får tillgång till den information de behöver för att kunna ta beslut om

investeringar vilket gör företagen mer benägna att lämna ut information. Å andra

sida måste företagen tänka sig för så att de inte lämnar ut känslig information till

konkurrenterna vilket kan leda till att de hamnar i en sämre konkurrenssituation.

Här finns det skillnader mellan företag av olika storlek. Ett större företag som

Telub har fler intressenter att ta hänsyn till och är med beroende av de får

relevant information. Små och medelsstora företag behöver inte ta lika stor

hänsyn till intressenternas behov eftersom de har ett färre antal intressenter.

Detta resulterar ofta i att de utformar sin redovisning för att tillgodose de legala

kraven som ställs på dem. Börsnoterade bolag har ännu större krav på sig att

tillgodose sina intressenters behov. För dem betyder detta investerade medel i

företaget om de kan leverera den rätta informationen.

 

 

 Personalnoter

 

 Den not som har uppfattats som mest avslöjande och vållat störst debatt är

personalnoten. Här ska företagen specificera löner, pensioner och andra

ersättningar. Beloppen ska dessutom delas upp på ledning och övriga anställda.

Denna not kan vara besvärlig både för stora och små företag. För börsnoterade

bolag kan det vara känsligt att redovisa denna information om beloppen är så

stora att aktieägarna får en negativ inställning till bolaget. I mindre företag kan

en ersättning som anses vara alltför hög leda till dålig stämning i företaget. Vi

anser att det är viktigt för aktieägarna att ta del av informationen eftersom det är

en så stor del av företagets kostnader. Den allmänna åsikten som vi har funnit

angående denna not är att det här är en not där specificeringskraven verkligen
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har ökat. Här har lagstiftare och normgivare lyckats med att göra redovisningen

mer öppen och informativ anser vi. Det finns inte lika stora möjligheter för

företagen att dölja uppgifter genom att samredovisa dem i en gemensam post.

 

 Det lilla företaget är den enda av respondenterna som inte har uppfattat denna

not som särskilt besvärlig. De ser inte detta som känslig information och de har

inte upplevt att det har lett till dålig stämning i företaget. Ett exempel på detta är

att de har redovisat pensionskostnader enligt avtal och inte har redovisat något

utöver detta. Det stora företaget är positivt inställda till denna ökade öppenhet

och menar att aktieägarna har rätt att få tillgång till denna information. Detta

tyder också på att ett större företag ser mer till yttre intressenters behov av

öppenhet i årsredovisningen än vad små företag gör. Respondenten från det lilla

företaget påpekar också att dessa uppgifter är viktigare i större företag där det

anses vara en mer känslig fråga.

 

 Vad gäller den här noten så har respondenterna upplevt en rent teknisk svårighet

i anpassningen till den nya lagen. Problemet är att det inte någon

redovisningspraxis på hur långt tillbaka i tiden som företagen ska redovisa

ersättningar till tidigare VD och styrelsemedlemmar. Eftersom det inte finns

någon praxis på hur detta ska hanteras så anser vi att det är svårt för företagen att

veta hur de ska gå till väga. Detta leder till att jämförbarheten försämras när inte

företagen använder sig av enhetliga beräkningsmetoder. Vi är också av den

åsikten att öppenheten minskas när läsaren inte kan vara säker på hur många år

tillbaka i tiden som beloppen inkluderar. Även i detta avseende bör företagen

vara noga med att beskriva hur de har gått tillväga vid beräkningen för att ge

korrekt information till intressenterna. En av respondenterna ansåg dock att

personalnoten som den ser ut nu har ökat intressenternas möjlighet att utvärdera

ett företag eftersom dessa kostnader ofta är en stor post i företagens redovisning.
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 Arvode till revisorer

 

 Den senaste noten som lagts till årsredovisningslagen är den som specificerar

arvode till revisorer. Arvodet ska delas upp på revision och övriga uppdrag. Två

problem dök upp när företagen skulle anpassa sin årsredovisning till denna not.

Först var det inte riktigt klart var i årsredovisningen den skulle placeras. Det

medelstora företaget valde att placera uppgiften i en separat not och det lilla

placerade noten under rörelsens kostnader. Det senare har inte delat upp arvodet

i revision och övriga uppdrag. Noten ska inte placeras under löner och andra

ersättningar eftersom syftet med den är att visa på revisorns oberoende ställning.

Vi anser att syftet med noten är bra. En revisor ska definitivt inte komma i

beroende ställning till ett företag eftersom det är han eller hon som i slutänden

ska godkänna årsredovisningen. Revisorn utgör den främsta kontroll vi har över

att företagen håller sig till lagar och praxis i årsredovisningen. Frågan är om

noten behövs. Det finns redan en yrkeskod som revisorerna ska rätta sig efter

och detta förutsätter att en godkänd revisor ska vara oberoende. Respondenterna

har inte förstått varför det ska vara tvunget att specificera denna information och

det kan dessutom innebära en nackdel för revisorerna om uppgiften används

som ett konkurrensmedel.

 

 Det andra problemet som uppstod vid anpassningen till noten var uppdelningen

av vad som ska anses vara revisionsarvode och övriga uppdrag. Det kan vara

svårt för företagen att periodisera dessa uppgifter och revisorerna har visat sig

vara lite motvilliga att stå för de uppgifter som de har lämnat. Revisorerna anser

också att så länge det inte går att separera på dessa kostnader så ska de heller

inte behöva specificeras. Här är vi benägna att hålla med. Det är inte meningen

att en not i årsredovisningen ska användas som ett konkurrensmedel, då har den

tappat sin funktion som kompletterande information. Revisorsarvoden går ju



134

redan att utläsa i resultaträkningen så frågan är egentligen vilket syfte som

uppfylls genom denna not. Noten tyder även den på att lagen har blivit mer

detaljerad, men inte ger mer väsentlig information till årsredovisningens läsare.

 

 

 Forskning och utveckling

 

 Som vi skrivit tidigare är redovisningen av FoU i not inte ny. Företagen har att

välja på att redovisa kostnaden direkt i resultaträkningen eller i not till denna

eller i förvaltningsberättelsen. Ett av våra företag har valt att redovisa posten i

förvaltningsberättelsen och ett företag redovisar kostnaden i not. Det tredje

företaget har angett kostnaden som en procentsats av faktureringen i

förvaltningsberättelsen samt en förklaring i not om hur de kostnadsförs. Detta

visar att företagen redovisar kostnaden på olika sätt och att det inte finns någon

praxis.

 

 Telub ser inte denna uppgift som känslig eftersom de är ett konsultföretag och

inte har någon omfattande marknads- och produktutveckling. Gunnebo

Industrier som är ett traditionellt tillverkningsföretag anger i sin

förvaltningsberättelse att de satsar 1% av omsättningen på forskning och

utveckling, vilket man då förstår inte är en stor och känslig uppgift för dem. De

anser att de har sådana produkter som är väl inarbetade på marknaden och anses

som färdigutvecklade. Leca redovisar sina forskning- och utvecklingskostnader i

posten rörelsens kostnader som ett belopp som belastar resultatet.

 

 Leca är det enda företaget som redovisar hur mycket som satsats på FoU

föregående år. Detta anser vi vara en viktig uppgift eftersom det är ökningen

eller skillnaden i kostnader som är viktig för en bedömning av ett företag. Leca

har ökat sina kostnader och därmed kan det antas att de eventuellt försöker
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utveckla någon produkt. De övriga företagen har en historia av en låga kostnader

för FoU och därför är det inte en väsentlig post vid en värdering av företaget. Vi

anser dock att det är viktigt att se ett företags utveckling på så många poster som

möjligt. Det kunde varit möjligt att företaget satsat mycket på FoU tidigare år

och nu dragit ner på utvecklingen, vilket kunde tyda på att de inte hade råd att

fortsätta denna satsning. Detta skulle ha varit väldigt viktigt att få reda på för

tex. en investerare.

 

 

 

5.4 Skillnader i användandet av noter mellan små, medelstora och små
företag

 

 I vår studie utgick vi ifrån att det finns skillnader i användandet av fotnoter

mellan små, medelstora och stora företag. Efter att själva ha studerat våra

företags årsredovisningar och diskuterat frågan med revisorer har vi kommit

fram till att vår ursprungliga uppfattning stämmer i viss mån.

 

 Enligt Göran Arnell på KPMG finns det vissa skillnader i användandet av noter

mellan företag av olika storlek. De bolag som följer ÅRL till punkt och pricka är

de medelstora som utformar sin årsredovisning själva enligt lagar och

rekommendationer. De minsta bolagen tillämpar också lagen fullt ut men

använder sig ofta av mallar. Det är många av kraven som faller bort för dessa

bolag vilket innebär att årsredovisningsarbetet inte blir så betungande för dem.

Börsbolagen är lite mer kritiskt inställda till lagen och tar mer hänsyn till sina

egna intressen. Börsbolagen tycker inte om att avslöja irrelevant information

som inte är intressant för läsaren vilket vi nämnt tidigare. Information som har

uppfattats som irrelevant är specificeringen av anläggningstillgångarna och

interimsposterna och det finns en tendens till att bolagen hoppar över dessa. En
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annan skillnad är att börsbolagen måste redovisa allt som RR föreskriver i sin

rekommendationer samt att de kanske väljer att avslöja ytterligare information

som kan vara intressant för en läsare av årsredovisningen. Mindre företag är

undantagna från vissa av rekommendationerna samt att de inte i samma

utsträckning avslöjar ytterligare information eftersom de inte har så många

läsare som skulle kunna ha nytta av den. De väljer istället att redovisa minsta

möjliga mängd uppgifter med tanke på de krav som ställs på dem.

 

 Enligt Anders Krüger så finns det skillnader i användandet av noter mellan små

och stora företag. Men enligt honom så verkar skillnaderna ha mer att göra med

om företaget är börsnoterat eller ej. Ett börsnoterat företags årsredovisning

innehåller fler och mer omfattande noter vilket också beror på att de har mer att

tala om. Utformandet av själva årsredovisningen är också viktigare i ett

börsnoterat bolag eftersom behovet att läsaren ska förstå vad som står där är

större än för ett privat bolag. Det finns också en tendens till att företagen hittar

vägar runt reglerna och försöker redovisa endast den information som de vill

visa.

 

 Marie Pettersson anser också att det råder skillnader i användandet av noter

mellan små, stora och medelstora företag. För stora företag är informationen

som de lämnar ut i årsredovisningen viktigare eftersom de är beroende av

tillskott på kapital från yttre intressenter som använder sig av informationen i

årsredovisningen för att göra investeringsbedömningar. Det är därför viktigt att

rätt information visas. Marie tror också att årsredovisningen används i större

uträckning som ett verktyg både internt och externt av större företag. Det finns

också en tendens till att stora företag är benägna att visa mer information i sina

årsredovisningar.
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 Vår åsikt efter att ha genomfört den empiriska studien är att användandet av

noter skiljer sig mellan företag av olika storlek. Kraven skiljer sig inte i så stor

utsträckning på vilka noter som företagen ska redovisa. De mindre företagen kan

dock undkomma vissa krav. Eftersom det har framkommit att företagen

upplever att de behöver redovisa viss överflödig information frågade vi

respondenterna om de ansåg att det behövdes olika lagar för företag av olika

storlek. En av respondenterna sa att det kanske skulle vara lämpligt, men efter

ytterligare diskussion kom han fram till att det nog skulle vara praktiskt

omöjligt. Vi anser att det är bra att ha en gemensam lag eftersom det ökar

jämförbarheten och alla rättar sig efter samma regler. En uppdelning av lagen

som bygger på företagens storlek skulle innebära komplikationer för företag som

expanderar. Om företag skulle rätta sig efter en lag ena året och en annan nästa

år anser vi att företagens årsredovisningsarbete skulle bli betydligt mer

arbetsamt. Vi tror också att det är vanligt att de små företagen håller sig strikt till

lagen. De små företagen har oftast inte tillgång till den kompetens som stora

företag har genom sina ekonomiavdelningar. Vi tror också att det är skillnad på

små företag som är fristående och de som ingår i en koncern. De små företagen

har oftast mallar som de använder sig av i sitt årsredovisningsarbete. Vi kan

dock se en fara i att styras för hårt av en mall. Det kan hända att företaget

redovisar information som egentligen inte krävs, vilket kan leda till att

redovisningen blir missvisande, som i fallet med Lecas redovisning av

geografiska marknader. Mallen kräver också kontinuerlig utveckling, eftersom

det ställs nya krav på hur redovisningen ska upprättas. De medelstora företagen

har ofta en egen ekonomiavdelning som själva utformar årsredovisningen efter

lagar och rekommendationer.
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6 Resultat
 

 I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de hypoteser som vi har kommit

fram till genom att analysera både litteraturstudien och den empiriska

undersökningen. Resultatet kommer att svara tillsammans med de andra delarna

på de frågor som vi ställt upp och därför har vi valt att strukturera kapitlet efter

dessa. Eftersom vår studie omfattar ett begränsat antal respondenter och är en

kvalitativ studie så var vårt ansats aldrig att komma fram till helt generella

slutsatser. Det vi kan åstadkomma genom vår studie är att ställa vissa hypoteser

vad gäller hur den nya årsredovisningslagen har upplevts samt de anpassningar

som företagen har behövt göra i sina notsystem. Vi kan också se skillnader i

användandet av noter mellan små, medelstora och små företag.

 

 

 Den första problemfrågan vi formulerade berör de förändringar som

årsredovisningslagen har inneburit för notsystemet. Innan lagen trädde ikraft var

åsikten bland redovisare att notsystemet skulle att bli betydligt mer omfattande.

Dessa förutfattade åsikter har dock visat sig vara överdrivna. Vår första fråga

var:

 

•  Hur har notsystemet ändrat sig i och med en nya årsredovisningslagen

med avseende på balans- och resultaträkning?

 

 Den nya årsredovisningslagen har inneburit att notsystemet har blivit mer

detaljerat. Ett antal nya noter krävdes i företagens notsystem. Vår hypotes är att

lagen inte har inneburit så stora förändringar som förutspåddes. Lagens ökade

krav på detaljering av notsystemet har inte vållat så stora problem för företagen

utan har enbart uppfattats som ökad detaljrikhet.
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•  Vilka anpassningar har små, medelstora och stora företag behövt göra i

sitt notsystem till följd av den nya årsredovisningslagen?

 

 En anpassning som har berört företagen i vår studie är att nettoomsättningen ska

fördelas på geografiska marknader och rörelsegrenar. En annan anpassning är att

uppgifter som berör andelar i dotterföretag har ökat i omfattning. Företagen ska

också i sina årsredovisningar skilja på långfristiga och kortfristiga balansposter.

En not som inte är ny, men som har ökat i omfattning är anläggningstillgångar.

Ytterligare två nya noter är personalnoten och revisorsnoten.  Det finns även

andra anpassningar vad gäller notsystemet i den nya lagen som tex. specificering

av latent skatt, men vi har endast koncentrerat oss på de noter som de undersökta

företagen har berörts av.

 

 De noter som har orsakat svårigheter och inneburit störst anpassningar är

personalnoten och anläggningstillgångarna. Personalnoten har uppfattats som

känslig att precisera eftersom den innehåller information om löner och

ersättningar till styrelse och VD. Anläggningstillgångarna är den not som har

krävt störst anpassning. De undersökta företagen upplever att detaljnivån har

ökat men egentligen är det inte mer information om verksamheten som ges sett

ur ett användarperspektiv.

 

 

•  Finns det någon skillnad i förekomsten av noter mellan små, medelstora

och stora företag?

 

 Vad gäller vår tredje problemfråga kan vi se att det finns vissa skillnader mellan

små, medelstora och stora företag. Skillnaderna i förekomsten av noter berör

företagens attityd till upprättandet av årsredovisningen. Det lilla företaget
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upprättar sin årsredovisning enligt den mall som de följer och är inte

intresserade att  utöka informationen. Det medelstora företaget utformar själva

sin årsredovisning enligt lagar och rekommendationer. De har heller inte så stort

behov av att lämna ytterligare information för att tillgodose aktieägares

informationskrav. Det stora företaget är benäget att utforma en årsredovisning

som inte endast uppfyller de lagliga kraven utan även aktieägarnas

informationsbehov.

 

 

•  Hur har små, medelstora och stora företag upplevt risken som följer av

ökad insyn i företagets redovisning?

 

 Ett syfte med den nya årsredovisningslagen var att den skulle bli mer informativ.

Utifrån vår studie förmodar vi att lagstiftarna inte har lyckats med detta. Lagen

uppfattas som mer omfattande vad gäller detaljer i notsystemet men

specificeringen av informationen är utformat på ett sådant sätt att det inte går att

utläsa känsliga uppgifter. Vi har sett tendenser till att det finns möjligheter för

företagen att dölja viss känslig information vilket tyder på att det finns utrymme

i lagen att kringgå den ökade specificeringen av notsystemet. Detta har lett till

att företagen inte upplever så stor risk  till följd av de ökade informationskraven.

Konkurrenter, som är den grupp som kan dra nytta av att företagen redovisar

känslig, och därmed användbar information har inte fått så stor tillgång till ökad

insyn i företagets räkenskaper som var uppfattningen innan lagen trädde ikraft.
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6.1 Egna reflektioner
 

 Ytterligare en hypotes som vi kan ställa är att årsredovisningen i stor

utsträckning används som ett verktyg för att bedöma konkurrenter, kunder,

leverantörer och andra intressenters ekonomiska situation för att skapa en

informationsgrund för beslutsfattande. Årsredovisningen är ett användbart och

viktigt dokument för flera intressenter, men den används dock inte internt av

företagen själva. Informationen som en årsredovisning ger svarar mot många av

de viktiga egenskaper som ett konceptuellt ramverk ställer på den. Vår studie

visar på att informationen i årsredovisningen är användbar i och med att nyttan

överstiger kostnaden för att ta fram den samt att den är förståbar för en van

läsare.

 

 Vi har också sett en tendens till att Sverige är öppnare i sina krav på vilken

information som företagen ska lämna i sin årsredovisning än övriga Europa.

Sverige har också varit snabbare i sin anpassning till den europeiska regleringen,

men vi förmodar att denna anpassning inte blev så omfattande och komplicerad

som åsikten var innan den genomfördes. Vi ser en risk i och med att svenska

årsredovisningar lämnar mer information om företagets ekonomiska verksamhet.

Denna öppenhet kan leda till konkurrensnackdelar för svenska företag på den

europeiska marknaden.

 

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den nya årsredovisningslagen har

inneburit anpassningar och vissa problem, men att de undersökta företagen på

det hela har uppfattat förändringen av lagen som positiv och att det var en

nödvändig anpassning som behövde göras.
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6.2 Förslag till fortsatta studier
 

 

 Vi skulle gärna se en studie av börsnoterade företags årsredovisningar. Det

skulle vara intressant att se börsbolagens attityd till utlämnande av frivillig

information.

 

 Ytterligare en intressant vinkling av detta ämne skulle kunna vara att studera hur

stor genomslagskraft en ny lag får för företagen, tex. den nya bokföringslagen.

Denna studie kan göras ur flera möjliga perspektiv tex. ur ett organisations- eller

redovisningsperspektiv.

 

 En annan möjlig studie är att göra en djupare analys av någon av

årsredovisningens delar, till exempel kan en jämförelse göras mellan

resultaträkningens två uppställningsformer.
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 Företagspresentation

Gunnebo Industrier

Gunnebo Industrier är beläget i det lilla samhället Gunnebo ca en mil söder om

Västervik. Företaget är ett aktiebolag och har 327 anställda. Företaget är en

koncern som är uppdelad på affärsenheterna Fastening, Lifting, Block och

Entrance Control. Koncernen är i sin tur underkoncern till moderbolaget

Gunnebo AB som har sitt säte i Göteborg. Gunnebo Industrier har både

producerande och säljande dotterbolag över hela världen.

Verksamheten består av att tillverka fästelement och -system för byggnation och

industri. Ett annat verksamhetsområde är lyftsystem vilket innefattar tillverkning

av kätting, krokar, stållinor, mjuka band, slir- och däckskydd.

AB Svensk Leca

AB Svensk Leca är ett helägt dotterföretag som ingår i Scansem-koncernen. Det

är beläget i Linköping. Företaget är ett aktiebolag och har 115 anställda.

Verksamheten bygger på företagets speciella råvara, en kalkfattig och finkorning

lera som bryts utanför Linköping. Det är från denna råvara som företaget har fått

sitt namn. Leca står för Light Expanded Clay Aggregate. Efter det att denna

speciella lera har brutits så torkas den för att sedan expanderas i ugnas. Av leran
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flera olika produkter som tex. byggblock, elementprodukter, isolering och som

lätt fyllning vid lastkompensation. Leran kan också användas som

jordförbättrare i trädgårdar. Det är från detta företag som den berömda lecakulan

härstammar.

Telub AB

Telub är ett företag som numera ingår i koncernen Aerotechtelub. Företaget ägs

till stor del av Saab och även Enator. Företaget har ca 800 anställda.

Telub är ett tjänsteföretag inom IT-området som levererar systemlösningar för

ledning och information.  Systemleveranserna utgörs av kundanpassade

informationssystemlösningar och tjänsterna omfattar konsult-, teknik- och

underhållstjänster för informations- och ledningssystem samt sensorsystem till

försvaret och andra delar av offentlig sektor. Kunderna finns främst inom

försvar och transportinfrastruktur. Bolagets affärsenheter innefattar bland annat

ledningssystem, systemteknik, radar, sensorer och ledningssystem,

systemutveckling och beslutsstöd.
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 APPENDIX B
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 Intervjuguide till företag
 

 

 Om företaget

 

 Beskriv företagets historia kortfattat

 Vilka är huvudprodukterna?

 Hur ser ägarbilden ut?

 Antal anställda?

 Internationella marknader?

 Hur organiseras sammanställningen av årsredovisningen?

 

 

 Allmänna frågor

 

 Vad anser du om den nya årsredovisningslagen?

 Anser du att ni fick tillräcklig information om förändringarna i den nya ÅRL

innan den trädde ikraft?

 Till vem riktar sig främst er årsredovisning?

 Vilka delar av årsredovisningen anser du är viktigast?

 Vilken betydelse har EU anpassningen för ert företag? Är det viktigt att kunna

jämföra utländska företags årsredovisningar?

 

 Notsystemet

 

 Här har vi tänkt att gå igenom notsystemet och våra frågor är:

 

 Hur gick ni tillväga innan den nya ÅRL och hur gör ni nu?

 För vilka nötter har reglerna ändrat sig mest?
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 Uppföljning

 

 Anser du att någon not innehåller överflödig information?

 Upplever du några av fotnötterna som alltför avslöjande?

 Vilka risker ser du med kravet på en öppnare redovisning?

 Hur ställer sig styrelse och VD till informationsutlämnande?

 I vilken utsträckning använder ni er av årsredovisningar för att studera andra

företag?
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 Intervjufrågor till revisor
 

 

 Om företaget

 

 Beskriv din position inom företaget

 Hur ser kundbilden ut?

 Hur har ditt arbete påverkats av den nya lagen?

 

 Allmänna frågor

 

 Vad anser du om den nya årsredovisningslagen?

 Till vem riktar sig främst en årsredovisning?

 Vilka delar av årsredovisningen anser du är viktigast?

 Vilken betydelse har EU anpassningen för årsredovisningen? Är det viktigt att

kunna jämföra utländska företags årsredovisningar?

 Anser du att det borde finnas olika årsredovisningslagar beroende på företagens

storlek?

 

 Notsystemet

 

 Vilka noter har vållat störst problem?

 Hur har det utökade notsystemet påverkat företagens årsredovisningsarbete?

 Vilka anpassningar i notsystemet har företagen behövt göra?

 Ser du några skillnader i användandet av noter mellan små, medelstora och stora

företag?
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 Uppföljning

 

 Anser du att någon not innehåller överflödig information?

 Upplever du några av noterna som alltför avslöjande?

 Vilka risker ser du med kravet på en öppnare redovisning?


