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Abstract
Following the global financial crisis in 2008, a major criticism was made of the standard IAS
39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. This criticism was based on the fact
that the standard was all too complicated. This was already pointed out at the time of its
publication in 1999. In response to this criticism, the IASB began to produce a new standard,
IFRS 9 Financial Instruments, which became mandatory from January 1, 2018. When
applying IFRS 9, companies will be given better prerequisites for to design an account that
provides a more accurate picture of how risks with financial instruments are managed.
Corresponding standards in K3 are contained in chapter 11 and chapter 12 of the regulation.
For the application of Chapter 11, assets are reported at purchase value and, in applying
Chapter 12, fair value is used. Which chapter to be followed is up to the users of the
regulation. K3 is basically based on "IFRS for SMEs". Unlisted Swedish parent companies
have the option to choose whether to apply K3 or IFRS. In recent years, this choice has
become a strategic choice for the companies.
This essay is a qualitative study based on an abductive approach. The study presents a
comparative analysis that, by typing, investigates differences that may occur if Swedish
unlisted parent companies choose to voluntarily apply IFRS or apply K3. The differences
between the different standards examined are limited to classification, valuation and
impairment. Types are designed to clearly show the differences that arise in the accounting of
these areas and how they affect the parent company's financial position from a stakeholder
perspective. In this study, a delimitation has been made to treat only primary stakeholders,
shareholders and lenders.
The analysis highlights the most significant differences that arise in the accounts and affect
the parent company's financial position. The differences found in the cases have been
analyzed from the perspective of the primary stakeholders. This to see which application is
most beneficial. Both shareholders and lenders demand information that may affect their
decision making. The analysis also examines how well the two regulations apply their
qualitative properties.
The purpose of the study is to show how a Swedish unlisted company's choice of regulatory
framework affects the accounting of their financial assets. By highlighting the most
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significant differences between Chapter 11 of K3 and IFRS 9, the study aims at providing
knowledge about the distinctions that occur between the regulations. This knowledge, in turn,
will show how the choice of regulatory framework affects financial information from an
interest perspective.
The result of the study suggests that there are differences between the rules governing
accounting for financial assets. The main differences arise from the degree of caution of the
various regulations, especially regarding impairment. The conclusion is that financial assets
reported in accordance with IFRS 9 describes the economic reality better from a stakeholder
perspective. In this way, shareholders and lenders can get better basis for financial decisions.
This paper is written in Swedish.

Keywords: IFRS 9, K3s chapter 11, accounting, impairment, measurement, classification,
qualitative characteristics, stakeholder theory, financial instruments, financial assets.
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Sammanfattning
Efter den globala finanskrisen år 2008 riktades en stor kritik mot standarden IAS 39
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Denna kritik grundade sig i att standarden
var allt för komplicerad. Detta påpekades redan vid dess publicering år 1999. Som svar på
denna kritik började IASB att ta fram en ny standard, IFRS 9 Finansiella Instrument, som blev
obligatorisk att tillämpa från och med 1 januari år 2018. Vid tillämpning av IFRS 9 kommer
företag ges bättre förutsättningar för att utforma en redovisning som tillhandahåller en mer
rättvisande bild av hur risker med finansiella instrument hanteras. Motsvarande standard i K3
finns i regelverkets kapitel 11 respektive kapitel 12. Vid tillämpning av kapitel 11 redovisas
tillgångar enligt anskaffningsvärdet och vid tillämpning av kapitel 12 används verkligt värde.
Vilket kapitel som ska följas är upp till användarna av regelverket. K3 bygger i grunden på
”IFRS for SMEs”. Onoterade svenska moderbolag har möjlighet att välja om de vill tillämpa
K3 eller IFRS. Detta val har på senare år blivit ett strategiskt val för bolagen.
Denna uppsats är en kvalitativ studie som bygger på en abduktiv ansats. I studien presenteras
en komparativ analys som med hjälp av typfall utreder skillnader som kan uppkomma om
svenska onoterade moderbolag väljer att frivilligt tillämpa IFRS eller tillämpar K3.
Skillnaderna mellan de olika standarderna som undersöks är begränsade till klassificering,
värdering och nedskrivning. Typfallen är konstruerade för att tydligt visa de skillnader som
uppstår i redovisningen av just dessa områden och hur de påverkar moderbolagens finansiella
ställning ur ett intressentperspektiv. I denna studie har en avgränsning gjorts att endast
behandla de primära intressenterna, aktieägare och långivare.
I analysen belyses de mest väsentliga skillnader som uppstår vid redovisningen och som
påverkar moderbolagens finansiella ställning. De skillnader som framkommit i typfallen har
analyserats utifrån de valda intressenternas perspektiv. Detta för att se vilken tillämpning som
är mest fördelaktig. Både aktieägare och långivare efterfrågar sådan information som kan
påverka deras beslutsfattande. I analysen granskas också hur väl de båda regelverken
tillämpar sina kvalitativa egenskaper.
Syftet med studien är att visa hur ett svenskt onoterat aktiebolags val av regelverk påverkar
redovisningen av deras finansiella tillgångar. Genom att belysa de mest väsentliga
skillnaderna mellan IFRS 9 och K3s kapitel 11 syftar studien vidare på att tillföra kunskap om
de distinktioner som förekommer mellan regelverken. Denna kunskap kommer i sin tur att
visa hur valet av regelverk påverkar den finansiella informationen utifrån ett
intressentperspektiv.
Resultatet av studien utmynnar i att det förekommer skillnader mellan regelverken gällande
redovisning av finansiella tillgångar. De främsta skillnaderna uppstår vid de olika
regelverkens grad av försiktighet, speciellt avseende nedskrivning. Slutsatsen är att finansiella
tillgångar redovisade i enlighet med IFRS 9 beskriver den ekonomiska verkligheten bättre ur
ett intressentperspektiv. På så vis kan aktieägare och långivare få bättre underlag för
ekonomiska beslut.
Nyckelord: IFRS 9, K3s kapitel 11, redovisning, nedskrivning, värdering, klassificering,
kvalitativa egenskaper, intressentteori, finansiella instrument, finansiella tillgångar.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Finanskrisen år 2008 kom som en stor makroekonomisk chock som innebar betydande
konsekvenser för världsekonomin. En omdiskuterad fråga som uppkom efter krisen var
lämpligheten gällande redovisning av verkligt värde, speciellt bankernas värdering (Morris &
Jung Jie 2014, s. 176). De så kallade subprimelånen anses vara den bakomliggande orsaken
till denna finanskris. Ett stort problem var den begränsning av information som förekom
vilket förhindrade forskare från att kunna göra lämpliga analyser på lånen (Foote, Gerardi,
Goette & Willen 2008, s. 291). Subprimelån innebär kortfattat att privatpersoner får ta lån
trots sin låga kreditvärdighet. Innan krisen år 2008 togs dessa lån av antingen naiva låntagare
som sedan fick kämpa för att kunna betala tillbaka eller av investerare som trodde på en ljus
framtid i bostadsmarknaden (Brealey, Meyers & Allen 2017, s. 304). I USA började bankerna
ge ut dessa lån redan på 90-talet för att allt fler personer skulle ha möjligheten att köpa hus.
Hela konceptet gick ut på att personer fick ta lån till en lägre ränta de första åren och om de
sedan inte kunde lösa kostnaden kunde huset säljas. Med andra ord grundades hela systemet
på tron att priserna på bostadsmarknaden skulle ha en ständigt uppåtgående trend. Detta
system fungerade fram till år 2007 då priset på bostäder började falla. Prisfallet innebar att
låntagarna inte kunde hantera de nya och högre räntekostnaderna och de blev då tvungna att
lämna sina bostäder som pant till bankerna (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s. 442). Då
marknadspriserna på de pantsatta bostäderna inte uppgick till samma värde som bankernas
redovisade tillgångar blev bankerna tvungna att göra stora avskrivningar (SvD 2015).
En stor kritik har riktats mot redovisningen efter finanskrisen år 2008. Eftersom
redovisningen har en stor betydande roll för en fungerande kapitalmarknad anses denna vara
en av de stora orsakerna till att krisen blev så pass omfattande som den blev. Kritiken riktades
främst mot redovisningens roll i att införa volatilitet och instabilitet på marknaden,
informationens komplexitet samt brist på användbarheten av informationen vid
beslutsfattande (Magnan & Markarian 2011, s. 216). Stor del av kritiken riktades mot
standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Som svar på kritiken
började International Accounting Standards Board (IASB) direkt efter krisen att arbeta fram
en ny standard, IFRS 9 Finansiella instrument. Den nya standarden kommer bland annat ge
bättre förutsättningar för att redovisningen ska kunna ge en mer rättvisande bild av hur risker
med finansiella instrument hanteras (KPMG 2014). IFRS 9 börja gälla från och med 1 januari
år 2018 (IFRS 2017).
Redan när IAS 39 publicerades år 1999 kritiserades den för att vara komplicerad. När arbetet
att ändra standarden till IFRS 9 började utgick IASB från fyra olika faser; klassificering och
värdering, bortbokning, nedskrivning samt säkringsredovisning. Eftersom IFRS 9 är baserat
på IAS 39 finns det fortfarande kvar en del grundläggande principer (Marton et al. 2016, s.
446). IFRS är sedan år 2005 ett regelverk som samtliga noterade aktiebolag inom Europeiska
unionen (EU) varit tvungna att tillämpa vid framställandet av sina finansiella rapporter. Denna
harmoniseringsprocess har främjat en förbättring av jämförbarheten mellan de finansiella
rapporterna (Moscariello, Skerratt & Pizzo 2014, s. 63). Eftersom tillväxten av internationella
finansiella marknader har ökat har även detta resulterat i ett behov till samordning av
redovisningsstandarder (Tweedie & Seidenstein 2005, s. 589).
I Sverige har företag som tillämpar BFNAR 2012:1, hädanefter kallat K3, en valmöjlighet
enligt Bokföringsnämnden (BFN) vid värdering av finansiella instrument. Företag kan
antingen välja att följa kapitel 11 i K3, vilket bygger på anskaffningsvärden, eller tillämpa
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kapitel 12 som bygger på verkligt värde. Beroende på vilket kapitel ett företag väljer att följa
vid värdering kommer redovisningen skilja sig olika mycket från IFRS-redovisande företag.
Om de väljer att följa kapitel 11 och värdera efter anskaffningsvärdet kommer det bli en
betydande skillnad mot IFRS (Marton et al. 2016, s. 464).
Både IFRS och K3 är principbaserade regelverk. K3 bygger i grunden på “IFRS for SMEs”
som är en förenkling av den så kallade “full IFRS” och med hänsyn till detta finns det en hel
del likheter i regelverken. En del områden är så pass lika att det knappt går att utläsa någon
skillnad. Det finns dock ett flertal olikheter som inte direkt kan ses i lagtexternas olika kapitel
eftersom IFRS innehåller mycket mer information och detaljerad vägledning. Ett av de
områdena som just skiljer sig mycket åt är värderingen av finansiella instrument. Som tidigare
nämnts är det främst tillämpningen av K3s kapitel 11 som skapar den största skillnaden från
tillämpning av IFRS. Förutom att regelverken skiljer sig åt gällande värdering har IFRS
betydligt högre krav än K3 när det gäller redovisning av detaljerade upplysningar (PWC
2016).

1.2 Problemdiskussion
Under lång tid har ett utvecklingsarbete pågått för att utforma internationella
redovisningsstandarder och lagar. Detta utvecklingsarbetet har bidragit till en stor skillnad
mellan länders redovisningsvanor. Efter hand som ekonomin blir mer och mer globaliserad
har det också uppstått ett större behov av att harmonisera redovisningen mellan länderna.
Ansvaret för harmoniseringen ligger på organisationen IASB som är organisationen bakom
utgivandet av IFRS (Marton et al. 2016, s. 2). Till en följd av detta bestämde EU år 2002 att
alla börsnoterade företag inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet skulle bli
tvungna att upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS. Detta tvång kom att
tillträda från och med den 1 januari år 2005 (Gjerde, Knivsflå & Sættem 2008, s. 92).
IFRS är standarder som ges ut av IASB och är den ledande normgivaren inom det
internationella redovisningsområdet. Tidigare namnet på organisationen var International
Accounting Standards Committee (IASC), men under år 2001 gjordes en omstrukturering och
organisationen bytte namn till IASB (Johansson 2010, s. 60). IASBs mål är att utveckla IFRS
genom att utforma globalt accepterade standarder för finansiella rapporter av hög kvalitet som
är förståeliga och verkställande baserat på tydligt utformade principer. Argumentet för att
implementera internationella standarder är att det gränsöverskridande kapitalflödet som
främjar företags likviditet underlättar då de finansiella rapporterna blir globalt jämförbara
(Houqe, Monem & Van Zijl 2016, s. 41). Standarder som tidigare gavs ut av IASC benämns
med beteckningen IAS (Johansson 2010, s. 61).
IFRS-företag är företag som upprättar sin koncernredovisning enligt de internationella
redovisningsstandarderna IFRS och definitionen av ett IFRS-företag avser enbart
moderföretag och inte övriga företag i koncernen. I definitionen ingår både de företag som
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 är tvungna att upprätta
koncernredovisning enligt IFRS och de företag som frivilligt valt att tillämpa regelverket med
stöd av 7 kap. 33 § ÅRL (BFN 2017, s. 12).
Valmöjligheten att frivilligt tillämpa IFRS har på senare år blivit ett strategiskt val för de stora
europeiska företagen. Företagen har blivit allt mer medvetna om vinsterna att använda sig av
IFRS istället för ländernas egna regelverk. Framförallt multinationella företag har upptäckt
fördelen när det gäller konsolidering av utländskt ägda företag, möjligheten att anställa
utländsk personal ökar, en smidigare kommunikation mellan företag i olika länder samt
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förenklingen att tyda de finansiella rapporterna för till exempel ett dotterbolag med utländskt
moderbolag (Guerreiro, Rodrigues & Craig 2012, ss. 487–488).
Det finns dock en del saker som företag måste tänka på innan de byter redovisningsprincip.
Första året ett företag tillämpar IFRS måste de redovisa detta byte i enlighet med de särskilda
bestämmelserna i aktuell IFRS. Om företaget frivilligt byter till IFRS från tidigare nationell
redovisningsprincip måste övergången redovisas med så kallad retroaktiv tillämpning. Denna
tillämpning innebär att företaget måste utforma sin finansiella rapport som om den nya
redovisningsprincipen alltid tillämpats. Detta innebär justeringar i den ingående balansen för
varje del i eget kapital som blivit påverkat av övergången samt övriga jämförelsebelopp som
redovisats tidigare perioder. Detta måste genomföras för att användarna av de finansiella
rapporterna ska kunna göra jämförelser över tid (Skatteverket 2017).
I mycket av dagens litteratur går det att läsa om alla fördelar det ger företag att frivilligt
implementera IFRS. En fråga som då uppkommer är varför så många företag väljer att inte
göra det utan håller sig till sina nationella regelverk. Slutsatsen blir att kostnaderna för att
implementera IFRS måste vara stora men hur stora dessa kostnader blir är fortfarande en
obesvarad fråga (Christensen 2012, s. 519 & 524).
Sveriges redovisningsregler är i stor utsträckning grundade av EU:s redovisningsdirektiv,
särskilt det fjärde och sjunde direktiven. I samband med att Sverige blev medlem i EU
genomfördes dessa direktiv i svensk rätt. Under juni år 2013 antogs ett nytt direktiv som
ersatte de två tidigare nämnda. Precis som de tidigare direktiven så innehåller det nya
direktivet, 2013/34/EU, föreskrifter om årsredovisningar och koncernredovisningar och
motsvarande svenska regler finns i ÅRL. Direktivet är endast tillämpbart på aktiebolag samt
vissa handelsbolag och kommanditbolag. ÅRL tillämpas dock på samtliga aktiebolag som är
skyldiga att upprätta en årsredovisning (Redovisningsutredningen 2014, s. 15).
BFN är den myndighet i Sverige som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN
ger ut allmänna råd (BFNAR) med tillhörande vägledningar och uttalanden i frågor som berör
löpande bokföring och bokslut. De allmänna råden från BFN riktar sig endast åt onoterade
bolag. Sedan år 2004 har BFN arbetat med det så kallade “K-projektet” vilket innebär att
normgivaren har tagit fram fullständiga regelverk för olika kategorier av företag. Det finns
fyra olika kategorier och det är företagets storlek och hur räkenskaperna avslutas som avgör
vilket regelverk som ska tillämpas. Tanken är att dessa olika kategorier ska innehålla samtliga
regler som ett företag behöver för att avsluta sina räkenskaper (Skatteverket 2017).
I BFN:s allmänna rekommendationer om årsredovisning och koncernredovisning, K3, har
nämnden samlat den normgivning som krävs vid upprättandet. Regelverket grundas av ÅRL,
IFRS for SMEs och IL då normgivningsarbetet har påverkats av relationen mellan
redovisning och beskattning (BFN 2017, s. 10).
Samtliga publika aktiebolag, moderbolag i större koncerner samt större företag med undantag
från IFRS-företag ska tillämpa K3 enligt BFNs vägledning till K3 (BFN 2017, s. 12). En
koncern utgörs tillsammans av ett moderföretag och ett dotterbolag. Moderföretaget har ett
bestämmande inflytande över ett dotterbolag, antingen genom direkt eller indirekt ägande och
även på olika sätt enligt 1 kap. 4§ ÅRL. Ett större företag eller en större koncern föreligger
enligt 1 kap. 3§ ÅRL om en koncern eller ett företag vars överlåtbara värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad eller om mer än ett av följande krav är uppfyllda:
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a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.
Forskningen kring SMEs har ökat betydligt de senaste åren eftersom medvetenheten om dessa
företags betydelse för välståndsskapande har ökat. Detta gäller både för redan utvecklade
ekonomier samt ekonomier som befinner sig under utveckling. Idag består närmare 95–99%
av alla världens företag av just SME och dessa genererar mellan 25–30% av all
tillverkningsexport (Deaconu, Buiga & Strouhal 2012, s. 101). Dessa privatägda bolag är
oerhört viktiga för ekonomin då de även anställer fyra gånger så mycket och genererar tre
gånger högre intäkter jämfört med börsnoterade företag (Paananen, Renders & Blomkvist
2016, s. 21). Guerreiro, Rodrigues & Craig (2012, s. 488) lyfter fram i sin studie att företag
har incitament att frivilligt tillämpa IFRS då kvaliteten på de finansiella rapporterna ökar. I
Sverige är det dock endast ett fåtal företag som frivilligt har valt att tillämpa IFRS vid
upprättande av finansiella rapporter (Paananen et al. 2016, s. 22).
Svenska onoterade aktiebolag kan välja om de ska tillämpa IFRS eller K3 vid upprättande av
sin koncernredovisning, vilket gör det intressant att se vilka skillnader som föreligger mellan
regelverken. Eftersom IFRS 9 blev obligatorisk att tillämpa från och med 1 januari 2018 anses
redovisning av finansiella instrument som ett intressant område att studera.
Problemdiskussionen mynnar ut i nedanstående forskningsfråga och syfte.

1.3 Frågeställning
Hur skiljer sig redovisning av finansiella tillgångar ur ett intressentperspektiv för onoterade
svenska moderbolag som tillämpar K3 i förhållande till moderbolag som frivilligt tillämpar
IFRS i sin koncernredovisning?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att beskriva och förklara hur svenska onoterade moderbolags val av att
tillämpa IFRS frivilligt i sin koncernredovisning istället för att tillämpa K3 påverkar
redovisningen av de finansiella tillgångarna. Genom att belysa de mest väsentliga skillnaderna
avseende hanteringen av finansiella tillgångar mellan IFRS och K3 i en komparativ analys
syftar studien vidare att tillföra kunskap om de distinktioner som förekommer mellan
standarderna, vilka kan påverka valet av regelverk utifrån ett intressentperspektiv.

1.5 Avgränsningar
I studien har avgränsning av syftet gjorts till att endast behandla klassificering, värdering och
nedskrivning inom IFRS 9 och K3s kapitel 11. Det väsentliga i denna studie avser en
identifiering och redogörelse av de främsta skillnaderna mellan de olika regelverkens
standarder avseende de finansiella tillgångarna. Vidare avgränsas studien genom att fokusera
på de primära intressenterna och deras informationsbehov. Dessa intressenter består av
aktieägare och långivare. Vi har även valt att exkludera eventuella skatteeffekter av studiens
typfall av pedagogiska skäl. Slutligen har studien framställts med avseende att återspegla
rättsläget den 22 maj år 2018.
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1.6 Ämnets relevans
I takt med att globaliseringen ökar har det resulterat till en harmoniseringsprocess för
redovisningen av de finansiella rapporterna. I och med införandet av K-projekten närmar sig
Sverige de internationella regelverken, men det finns fortfarande skillnader mellan
regelverken. Ett komplicerat område inom redovisningen är hanteringen av de finansiella
tillgångarna och i denna studie undersöks de skillnader som föreligger mellan K3 och IFRS.
Detta för att visa vilka resultat som utmynnas vid val av respektive regelverk. Den nya
standarden IFRS 9 började gälla den 1 januari år 2018 vilket medför att det inte finns någon
empirisk forskning från företag som tillämpar standarden ännu.
Det finns ett flertal studier som tidigare jämfört internationella regelverk respektive svenska
regelverk mot varandra, men det finns däremot färre analyser som jämfört IFRS med det
svenska regelverket. Då det finns ett gap i forskningen samt att IFRS 9 är en ny standard som
implementeras, har det bidragit till viljan att göra en aktuell studie som visar just skillnader i
redovisning av finansiella tillgångar.

1.7 Terminologiska frågor
I denna studie kommer Bokföringsnämndens regelverk BFNAR 2012:1 att benämnas som K3.
Detta val har gjorts för att underlätta för läsaren. Vidare i uppsatsen användas de anglosaxiska
definitionerna för recognition och derecognition. De engelska uttrycken kommer att användas
då inte några passande svenska benämningar existerar.

1.8 Disposition
Fortsättningsvis kommer studien att disponeras enligt följande. I kapitel två presenteras
studiens metodval och i kapitel tre redovisas studiens teoretiska referensram. Kapitel fyra
innehåller både empiri och analys, där empirin består av fiktiva typfall. I kapitel fem förs en
diskussion om empirin och analysen som sedan mynnar ut i en slutsats. Studien avslutas i
kapitel sex där reflektioner av studien och förslag till fortsatt forskning presenteras.
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2 Metod
2.1 Inledning
I detta kapitel redogörs för de val av metoder som gjorts för att göra studien genomförbar.
Inledningsvis introduceras studiens forsknings- och undersökningsansats. Därefter följer en
beskrivning av urval och insamling av data till studien. Vidare diskuteras studiens
trovärdighet och källkritiska ståndpunkter. Avslutningsvis presenteras studiens genomförande
och en etisk reflektion.

2.2 Forskningsansats
För att kunna samla in data till vetenskapliga studier krävs vetenskapliga metoder. Enligt
Starrin och Svensson (1994, s. 51) finns det två olika typer av vetenskapliga metoder
nämligen en formell typ och en icke formell typ. Den icke formella typen består av två olika
typer av metoder, dessa är kvalitativ och kvantitativ metod (Starrin & Svensson 1994, s. 51).
Nedan beskrivs den formella typen.
Vid val av forskningsansats finns tre olika strategier att utgå ifrån vid företagsekonomisk
forskning: induktiv ansats, deduktiv ansats samt abduktiv ansats (Bryman & Bell 2015, ss.
23–27; Andersen 1994, s. 144). En induktiv ansats innebär att forskaren har sin utgångspunkt
i den empiriska verkligheten (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 40). Denna ansats går ut på att
forskningen börjar med observationer av specifika fall som sedan mynnar ut i ett försök till
generalisering av fenomenet. Den deduktiva ansatsen börjar från andra hållet. Forskaren
börjar då med att läsa tidigare teorier och analyserar och testar sedan dessa teorier för att se
om de stämmer (Hyde 2000, s. 83). Sista ansatsen, den abduktiva, kan läggas mellan den
objektiva deduktionen och den subjektiva induktionen. Denna typ av ansats arbetar som en
sorts växelverkan mellan de andra två ansatserna. Processen vid en abduktiv ansats går till så
att forskaren startar studien i empiri för att sedan ta sig vidare in i djupare teori och hamnar
till sist åter i empiri (Söderblom & Ulvenblad 2016, s. 40). I det hela innebär den abduktiva
ansatsen att forskaren observerar ett oförklarligt fenomen och försöker sedan förklara detta på
bästa sätt (Bryman & Bell 2015, s. 27). I förhållande till denna studies syfte är den abduktiva
ansatsen den mest lämpade. Detta eftersom studiens syfte är att visa hur en frivillig
tillämpning av IFRS 9 kan förändra ett företags finansiella ställning via dess finansiella
rapporter. Eftersom IFRS 9 blev obligatoriskt att tillämpas av företag först under år 2018 så
finns det begränsat med forskning att använda. På grund av detta är möjligheten till
observationer liten och studien kommer därför baseras på en fiktiv empiri.

2.3 Forskningsmetod
Som nämnts i föregående avsnitt finns det inom forskning framför allt två metoder att utgå
ifrån. Det finns den kvalitativa forskningsmetoden samt den kvantitativa forskningsmetoden
(Bryman & Bell 2015, s. 37). Rollerna av dessa två olika forskningsmetoder har blivit
omdiskuterat. Diskussionen handlar om att en kvalitativ undersökning kommer vara
preliminär tills det att den testas (Hyde 2000, s. 83). Den kvantitativa forskningsmetoden
drivs av den positivistiska och objektivistiska filosofin. Tvärtemot detta vilar den kvalitativa
forskningsmetoden mot den subjektiva och hermeneutiska filosofin (Makrakis & KostoulasMakrakis 2015, s. 145). En kvalitativ forskningsmetod handlar om att undersöka ett fenomens
karaktär eller egenskap. En kvantitativ forskningsmetod handlar om att undersöka frekvensen
på fenomenets karaktär eller egenskap. Vidare är den kvalitativa forskningens syfte att
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beskriva ett fenomen samtidigt som en kvantitativ ansats har som syfte att fastställa dess
existens och frekvens (Widerberg 2002, s. 15). Denna studie avser inte att fastställa någon
frekvens och existens av något fenomen utan ska göra en beskrivning av detta. Fenomenet
som ska undersökas är skillnaden mellan att företag frivilligt tillämpar det internationella
regelverket IFRS 9 eller tillämpar det nationella regelverket K3. Syftet är alltså att bidra med
en beskrivning av denna händelse och anses därför vara av kvalitativ karaktär.

2.4 Datainsamling
Vilken metod som tillämpas vid faktainsamling är beroende av studiens syfte, frågeställning,
empiriska bakgrund samt vilka resurser som är tillgängliga (Andersen 1994, s. 73). Enligt
Andersen (1994, s. 73) finns det främst tre olika metoder gällande faktainsamling. Av dessa
tre finns det en metod som kallas dokumentanalys som går ut på att den som utför studien
indirekt observerar sociala företeelser. Inom samhällsforskningen är detta en vanligt
förekommande metod. Dokument som är förekommande i denna metod är vetenskapliga
artiklar, böcker samt tidningar (Andersen 1994, ss. 73–74). I denna studie har alltså
dokumentanalys använts för att samla in data. För att kunna konstruera typfallen i empirin har
de två regelverken K3 och IFRS använts vilka har hämtats från FAR-online.
Vid insamling av data finns det två olika typer av data att välja mellan, nämligen primärdata
och sekundärdata. Primärdata är sådan typ av information som forskare antingen själv arbetat
fram eller bearbetat för att kunna svara på en specifik fråga eller studiens syfte. Sekundärdata
är sådan information som redan genererats av en annan forskare för att sedan användas för att
svara på en ny frågeställning eller studiens syfte (Eriksson & Wiedersheim 2011, s. 88).
Denna studie är baserad på båda typerna av data. Den information som är hämtad från K3 och
IFRS är sådan data som är tolkat och observerat direkt från källan och faller därför under
datatypen primärdata. Sekundärdata är den information i studien som hämtats från böcker,
vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt tidningar.

2.5 Dataanalys
Att bygga en teori utifrån fallstudier är en forskningsstrategi som innebär att forskaren
använder ett eller flera fall för att skapa teoretiska konstruktioner utifrån fallbaserat empiriskt
beteende. Denna typ av studie är empiriska beskrivningar på särskilda fall av fenomen som är
baserat på flera olika datakällor. Centralt används fallstudier för att induktivt utveckla en
teori. Denna teori utvecklas genom upptäckt av mönster och erkännande av dessa mönster
(Eisenhardt & Graebner 2007, s. 25). Eftersom IFRS 9 först i skrivande stund har börjat
tillämpas har inga fullständiga empiriska observationer utförts. Än mindre har observationer
tidigare utförts på hur skillnaden blir mellan K3s kapitel 11 och IFRS 9. Till grund för denna
studies empiri kommer fallstudier att framställas. Dessa typfall kommer sedan vara underlag
för att kunna svara på uppsatsens forskningsfråga samt för att uppfylla syftet. Efter
granskning av de båda regelverken byggs typfallen upp på ett så pedagogiskt sätt som möjligt
för att kunna visa vilka skillnader och likheter som föreligger. Dessa typfall kommer också
vara grundstenen för den avslutande diskussionen och slutsatsen.

2.6 Urval
Syftet när ett urval väljs ut är att det ska vara representativt och ska kunna ge en generaliserad
bild av hela populationen. Med detta sagt är det alltså inte storleken på populationen som är
det viktiga (Boddy 2017, s. 430; Bryman & Bell 2015, s. 12). Enligt Boddy (2017, s. 429) är
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Sandelowski en av de få forskare som konstaterar att ett urval kan vara för stort, är det för
stort tappar det sitt djup. Det viktiga med en kvalitativ studie är ofta att skapa en djupare
förståelse framför en bredare (Boddy 2017, s. 430). Ett så kallat avsiktligt urval görs
medvetet. Denna sorts urval ger en indikation redan i problemformuleringen vilket typ av
urval som kommer göras senare i studien (Yin & Retslaff 2013, s. 93). Enligt Yin & Retslaff
(2013, s. 93) är det viktigt att forskarna väljer ett sådant urval som kan ge motsägelsefull data
eftersom källor som enbart bekräftar kan ge ett snedvridet resultat. I denna studie har en
avgränsning gjorts till att studera tre specifika skeden vid finansiell rapportering av finansiella
tillgångar. De valda områdena är klassificering, värdering samt nedskrivning av finansiella
tillgångar. Denna typ av urval stämmer överens med Yin och Retzlaffs beskrivning.

2.7 Studiens trovärdighet
2.7.1 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om att studien som görs ska kunna göras om av någon annan och få ut ett
likvärdigt resultat (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 96). För att återskapande ska vara möjligt
måste frågan vara konsekvent och kritiserbar (Bryman & Bell 2011, s. 49). Eftersom denna
studie och dess typfall är baserat på gällande regelverk och standarder påverkar det
reliabiliteten. Så länge dessa inte ändras är sannolikheten stor att studien kan återskapas av
extern part.

2.7.2 Validitet
Validitet handlar om att huruvida det som mäts i studien verkligen är det som är avsikten att
mätas (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 95). Vidare menar David och Sutton (2016, s. 33) att
validitet är ett mått på hur bra instrumentet är för att faktiskt få svar på det testet är avsett för.
Bryman och Bell (2013, s. 50) argumenterar också för integriteten hos en studie där kritik
riktas mot forskarna själva eftersom de kan missuppfatta sina observationer och då dra
bristande slutsatser. Det finns både intern och extern validitet. Den interna validiteten avgör
hur väl studien är en korrekt representation av forskningsfrågan och den externa validiteten
avgör hur väl urvalet kan generaliseras över hela gruppen (Bryman & Bell 2013, s. 50).
De typfall som presenteras i studien utformas för att konstatera de skillnader som kan uppstå
mellan de två olika regelverken. Studien kan anses relevant och aktuell då den bygger på att
påvisa skillnader mellan de accepterade standarderna IFRS 9 och K3s kapitel 11.

2.8 Källkritik
2.8.1 Offentliga dokument
Offentliga dokument består enligt Friberg (2006, s. 41) av texter som är framtagna av
myndigheter och organisationer. De standarder, rekommendationer, lagrum och allmänna råd
som har använts i denna studie är IFRS, ÅRL och K3. Eftersom dessa lagar och regler är
framtagna av både etablerade normgivande organ och statliga myndigheter bedöms dessa
källor som tillförlitliga. De offentliga dokumenten som använts har varit i elektronisk form
och har hämtats från FAR-Online. Patel och Davidsson (2011, s. 68) menar att tidigare fanns
endast offentliga dokument i tryckt form, men att de idag ofta utgörs av elektroniska
dokument. FAR-Online är en informationstjänst som har samlat samtliga ekonomiska
regelverk på ett ställe och tillhandahåller de senaste uppdateringarna (FAR-Online 2017). Den
digitala tjänsten tillhandahålls av FAR AB som är branschorganisationen för revisorer,
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redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister (FAR AB 2017).
Risken att informationen ska ha utsatts för tolkning eller förvrängning bedömer vi som
minimal och på så sätt har dokumenten hög autenticitet och trovärdighet. Detta är av yttersta
vikt då studiens empiri bygger på offentliga dokument som används för att utforma olika
typfall.

2.8.2 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur
Ett genomgående mål under litteratursökningen har varit att i så stor utsträcknings som
möjligt använda oss av vetenskapliga artiklar. Enligt Höst, Ragnell och Runeson (2006, s. 62)
genomgår vetenskapliga artiklar vanligen en granskning före publicering och är dessutom
utformade efter speciella regler och krav. Vetenskapliga artiklar innehåller även den senaste
forskningen inom ämnet (Friberg 2006, ss. 37–38). Information har även hämtats från
avhandlingar och enligt Segesten (2012, s. 49) granskas avhandlingar vid ett flertal tillfällen
och ses därför också som vetenskapliga publikationer. Vi har i så stor utsträckning som det
går försökt att använda oss av vetenskapliga publikationer då vi kan försäkra oss om att vi
använder den senaste informationen i vår studie. När vi valt ut artiklar har vi använt oss av de
som varit mer citerade då de ger högre validitet och tillförlitlighet enligt Quinlan (2011, s.
156).

2.8.3 Webbsidor
Enligt Booth, Colomb och Williams (2004, s. 88) anses webbsidor vara osäkra källor då de
inte granskas före publicering och att de bör undvikas om källan inte kan garanteras som
tillförlitlig. Vidare menar Nyberg (2000, s. 200) att webbsidor inte kan anses som
vetenskapliga och bör ses med kritiska ögon. De webbsidor som använts till studien
tillhandahålls av myndigheter, normgivande organ, branschorganisationer och andra relevanta
organisationer som exempelvis PwC och KPMG. Informationen som hämtats från dessa sidor
är inte av vetenskaplig karaktär, men vi anser att informationen ändå är tillförlitlig eftersom
det handlar om väletablerade organisationer och myndigheter med expertis inom studiens
ämnesområde.

2.9 Studiens genomförande
Vi har ett intresse för redovisning som har vuxit både genom våra studier på Högskolan i
Halmstad och genom våra arbetsplatser, revisionsbyråer. Att skriva en uppsats om det svenska
regelverket K3 är en strävan vi haft sedan tidigare, men idén med att jämföra K3 med det
internationella regelverket IFRS uppstod tillsammans med vår handledare, Kjell Johansson.
Då den nya standarden IFRS 9 blev obligatorisk att tillämpa samma år som vi skriver denna
uppsats tyckte vi det hade varit intressant att få en djupare kunskap om denna standard. Med
anledning till detta har vi valt att utföra en komparativ studie av de två regelverken och dess
standarder för finansiella tillgångar.
Datainsamlingen till vår studie har utförts genom sökningar av vetenskapliga publikationer i
databaserna Google Scholar och ABI/INFORM Global. Vi har använt oss av relevanta sökord
och begrepp som “accounting financial assets”, “IFRS 9” och “voluntary adoption of IFRS”. I
datainsamlingen har vi funnit mycket vetenskapliga artiklar avseende IFRS och andra länders
redovisningsregler. Då vår studie även berör den svenska regleringen, som inte är något som
förekommer vanligtvis i internationella tidskrifter, har vi haft en del svårigheter att hitta
vetenskapliga artiklar angående K3. På grund av detta har vi även samlat in data genom andra
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källor som föreskrifter av myndigheter, branschtidningar, redovisningsorgan samt IASB:s och
BFN:s hemsidor. Vi har även i stor utsträckning i studien använt oss av regelverken IFRSs
och K3s standarder.

2.10 Etisk reflektion
Avslutningsvis vill vi även betona att de resonemang som förs fram i studien endast avser
hypotetiska typfall och dessa kan vara förenklingar av verkligheten. Vi kan därför inte
reflektera kring de effekter som ett antagande av regelverken skulle medföra för intressenter
och inte heller påstå att det skulle bli samma för alla bolag. Vid samma förutsättningar som
presenteras i denna studie bör dock typfallen ge samma resultat i verkligheten.
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3 Teoretisk referensram
3.1 Inledning
I detta kapitel redogörs den teoretiska referensramen som valts att ha med för att läsaren
lättare ska kunna förstå de resonemang som redogörs för studiens empiri och analys.
Inledningsvis kommer intressentteorin och kretsloppsmodellen att presenteras då dessa
kommer att användas som analysverktyg i kapitel fyra. Intressentteorin har här modifierats
med hänsyn till studiens syfte. Vidare presenteras en redovisningsrättslig del då typfallen som
presenteras i kapitel fyra bygger på dessa standarder, rekommendationer, allmänna råd och
lagrum.

3.2 Intressentteorin
Intressentteorin förklarar relationen mellan ett företag och dess intressenter och att denna
relation är kritiskt avgörande för ett företags fortsatta överlevnad (Freeman & Reed 1983, s.
89). Enligt Donaldson och Preston (1995, s. 70) är syftet med intressentmodellen att klargöra
och vägleda ett företags verksamhet. Den mest välkända definitionen av intressenter
härstammar från Freeman (1984, s. 46) som beskriver en intressent som en grupp eller en
individ som antingen kan påverka eller påverkas genom att ett företag når sina mål. Enligt
Frooman (1999, ss. 195–196) kommer ett företag ständigt att vara beroende av sina
intressenter eftersom de har ett behov av resurser från dessa som får verksamheten att fungera.
Intressentteorin används vanligen för att förklara företagsinformation. Det finns två olika
grenar inom intressentteorin, den normativa och den positiva. I den normativa grenen som
även benämns som den etiska grenen argumenteras det för att intressenternas makt inte har
någon större betydelse samt att samtliga intressenter har rätt att behandlas lika och denna rätt
ska inte kränkas. I den positiva grenen av teorin argumenteras det för att intressenter inte
alltid kommer att behandlas likvärdigt och att företagsbeslut kommer att bero på
förväntningar från speciella och kraftfulla intressenter. En organisation kommer istället att
sträva efter att tillgodose intressenter som kontrollerar kritiska resurser för företaget (Deegan
2013, ss. 371–376).
Clarkson (1995, ss. 105–107) förklarar intressenter som personer eller grupper som antingen
har eller hävdar ett ägande, rättigheter eller intressen i ett företag och dess verksamhet vilket
antingen kan vara i det förflutna, nuvarande eller framtida. Det finns både primära och
sekundära intressenter. De primära är intressenter som ett företag inte kan överleva utan.
Dessa består ofta av aktieägare och investerare, kunder, medarbetare och leverantörer samt
staten och samhället. Det finns ett inbördes beroende mellan ett företag och dess primära
intressenter. De sekundära intressenterna består av intressenter som antingen påverkar eller
påverkas av ett företag, men de är inte avgörande för ett företags överlevnad. En representativ
sekundär intressentgrupp är medier som både kan främja eller motsätta sig ett företags
prestation (Clarkson 1995, ss. 105–107).
Den ursprungliga intressentmodellen bestod av elva stycken intressenter som kunde påverka
eller påverkas av ett företag (Freeman 1984, s. 25). Den vanligaste modellen inom
intressentteorin innefattar sju intressenter; aktieägare, finansiärer, kunder, leverantörer,
konkurrenter, anställda, staten och samhället (Fassin 2009, ss. 114–115).

11

Cowton (2011, s. 24) skriver att investerare genom historien har varit den viktigaste
intressenten för organisationer då de tar en större risk jämfört med intressenter som långivare
som istället har haft en fast fordran på företag. Om ett företag går bra erhåller inte långivare
någon extra belöning vilket investerare däremot gör. Samtidigt förlorar en långivare inte
rätten till betalning om ett företag går sämre. Både investerare och långivare löper risk att inte
få tillbaka sitt satsade kapital, men en investerare har mer att vinna jämfört med en långivare
(Cowton 2011, s. 22).
Enligt IASBs föreställningsram är syftet med finansiell rapportering att tillhandahålla
ekonomisk information som kan användas vid beslutsfattande för både existerande och
potentiella investerare, långivare och kreditgivare (IASB 2015, p. 1.2). Den reviderade
föreställningsramen anger att investerare, långivare och andra kreditgivare är de primära
användarna av finansiella rapporter, men det förklaras även att dessa inte kan kräva
rapportering direkt till dem utan de måste lita på att den finansiella informationen som ett
företag ger ut (IASB 2015, p. 1.5).

Figur 1: Modifierad intressentmodell

3.3 Redovisningens kretslopp
Johansson (2010, s. 423) påvisar en modell med sex stadier som beskriver en tillgångs och
skulds livscykel. Denna modell går under namnet kretsloppsmodellen och tydliggör förloppet
för en tillgång eller skuld från recognition till derecognition. Modellen består av en inputdel
och en outputdel som innehåller olika spärrar och filter i dessa delar. Spärrar utgörs av
gällande presumtionsregler som delas in i påbudsregler och förbudsregler, och filter utgörs av
kraven på sannolikhet och tillförlitlighet (Johansson 2010, ss. 424–425).
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Figur 2: Redovisningsrättens kretsloppsmodell (Johansson 2010, s. 423)

Kretsloppsmodellen består av följande sex delar:
1. Definition och Klassificering
2. Recognition
3. Initial värdering
4. Efterföljande värdering
5. Omklassificering
6. Derecognition
När ett objekt uppfyller definitionen av en tillgång kan det sedan prövas om tillgången
uppfyller kriterierna för recognition (Johansson 2010, s. 436). Enligt föreställningsramen
definieras recognition som en process att tillkännage ett objekt i ett företags balans- eller
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resultaträkning (IASB 2010, p. 4.37). Innan recognition finns det krav som måste uppfyllas.
Dessa krav uppfylls då ett inflöde eller utflöde av ett företags framtida ekonomiska fördelar är
sannolikt, samt att anskaffningsvärdet på objektet kan värderas på ett tillförlitligt sätt (IASB
2010, p. 4.38). Johansson (2010, s. 436) betonar att det är en tillförlitlighets- och
sannolikhetsbedömning som leder till att objektet antingen redovisas som en tillgång i
balansräkningen eller som kostnad i resultaträkningen. Det finns situationer då tillgångar
uppfyller kriterierna enligt tillgångsdefinitionerna men ändå inte tas upp som tillgångar i
balansräkningen och detta menar Johansson (2010, s. 57) beror på att kraven för recognition
måste även vara uppfyllda. Brouwer, Hoogendoorn och Naarding (2015, s. 551) påstår att
sannolikhetskriteriet som finns med i föreställningsramen beror på försiktighet. I modellen har
även oreglerade redovisningsfrågor lagts till, men dessa utgör inte ett eget stadie. Johansson
(2010, s. 424) menar att lösningar till redovisningsproblem kan vara aktuellt i alla skeden i
modellen.
När en tillgång har uppfyllt kraven för definition och recognition bestäms vilken initial
värdering tillgången ska värderas till (IASB 2010, p. 4.54). Enligt IASB (2010, p. 4.55) finns
det fyra olika värderingsgrunder för tillgångar:
Anskaffningsvärdet - Tillgångars värdering baseras på det likvida belopp som betalats vid
anskaffningstillfället eller det verkliga värde som hade förekommit vid ett byte.
Återanskaffningsvärde - Tillgångar ska tas upp till det belopp som det hade kostat för ett
företag att anskaffa en identisk eller liknande tillgång vid värderingstillfället.
Försäljningsvärde - Värderingsmetoden anger att tillgångar ska tas upp det värde som
motsvarar det värde som företaget hade kunnat erhålla vid en försäljning under normala
förhållanden.
Nuvärde - Värderingen av en tillgång ska baseras på det diskonterade värdet av framtida
nettoinbetalningar som tillgången förväntas generera i den normala verksamheten.
Den vanligaste värderingsmetoden vid upprättande av finansiella rapporter är enligt IASB
(2010, p. 4.56) värdering enligt anskaffningsvärdet, men det brukar även förekomma
tillsammans med andra värderingsgrunder. Efter den initiala värderingen kommer i nästa steg
av kretsloppsmodellen den efterföljande värderingen. I den efterföljande värderingen kan en
eventuell omklassificering av objektet ske och då också till ett annat värde (Johansson 2010,
s. 423). Det sista stadiet i kretsloppet är derecognition och enligt Johansson (2010, s. 462) kan
recognition ske om tillgångens värde har sjunkit till noll. Tillgången har inte längre någon
nytta i ekonomisk synvinkel och den ska därför utrangeras från kretsloppsmodellen.

3.4 Regel- och principbaserade regelverk
Redovisningen blir allt mer komplicerad vilket gör att fler och fler företag måste ta hjälp
av experter vid upprättandet av finansiella rapporter. Komplexiteten beror både på att
transaktioner blir mer avancerade och att regelverken kan vara skrivna på ett avancerat sätt
(Tweedie 2007, s. 4). Enligt Schipper (2003, s. 67) och Agoglia, Doupnik & Tsakumis (2011,
s. 749) innehåller regelbaserade regelverk ofta flera detaljerade vägledningar som utförligt
förklarar tillämpningar och undantag. Shortridge och Myring (2004, s. 34) menar
att principbaserade grundas av en konceptuell bas, istället för en lista av flera detaljerade
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regler. Avsikten med principbaserade regelverk är alltså inte att ge utförliga vägledningar i
varje specifik situation och problematiken med principbaserade regelverk är att bestämma hur
mycket vägledning det ska finnas i standarderna (Shortridge & Myring 2004, s. 34). Schipper
(2003, s. 69) menar också att vid tillämpning av principbaserade standarder krävs det en högre
kompetens hos revisorer då det erfordras mer expertis samt en ökad professionell bedömning
och mätning.
Fördelar med att tillämpa regelbaserade standarder är att jämförbarheten mellan företag ökar
då de detaljerade förklaringarna minskar differenser i redovisningen. Verifieringen ökar också
vid tillämpning av regelbaserade principer eftersom de som upprättat rapporterna och
revisorer har samma kunskapsbas och liknande uppsättningar av antaganden (Schipper 2003,
s. 68). Enligt Donelson, Mcinnis och Mergenthaler (2016, s. 836) är regelbaserade standarder
också mer effektiva eftersom det finns tydliga riktlinjer för hur revisorer ska granska och
bedöma vilket gör att deras arbete förenklas.

3.5 Nationellt
3.5.1 BFN
År 1975 bildades BFN som är en statlig myndighet vars syfte är att bidra till utveckling av
god redovisningssed, både i företags bokföring och offentlig redovisning (Johansson 2010, s.
68). BFN är ett expertorgan på redovisningsområdet och ger ut allmänna råd till reglerna i
BFL och ÅRL (BFN 2018). Dessa allmänna råd är rekommendationer i en viss fråga och ges
ut med beteckningen BFNAR (BFN 2016). Andra uppdrag som BFN har är att biträda
Regeringskansliet i redovisningsfrågor, delta i utredningar inom kommittéväsendet, yttrande
över författningsförslag och ge yttranden om vad god redovisningssed betyder till domstolar.
BFN har också som syfte att standarden ska förbättra företags redovisning samt att förenkla
för företagen genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till
användarnas behov (BFN 2018).
BFN arbetar sedan år 2004 med det så kallade K-projektet, vilket innebar att det togs fram ett
heltäckande regelverk för samtliga kategorier av företag. Avsikten är att företag väljer ett
regelverk där alla regler finns som ett företag behöver för att avsluta sina räkenskaper
(Skatteverket 2017). De olika kategorierna benämns K1, K2, K3 och K4 och det är kraven i
BFL eller de val som BFL medger som fastställer vilket K-regelverk som ett företag ska eller
får tillämpa (BFN 2017a).

3.5.2 K3
Det var år 2012 som BFN beslutade om K3, det allmänna rådet om årsredovisning och
koncernredovisning med tillhörande vägledning. Detta regelverk är huvudalternativet för icke
noterade företag som ska upprätta årsredovisning och koncernredovisning. Det finns dock
undantag för moderbolag som frivilligt kan upprätta koncernredovisning enligt internationella
regler (BFN 2017b). Kapitelindelningen i regelverket följer i stort sett IFRS for SMEs, men
det bör noteras att K3 är ett självständigt regelverk. Då svensk redovisning har en stark
koppling till beskattning har normgivningsarbetet påverkats (K3, s. 10).
K3 är ett principbaserat regelverk och detta framgår i kapitel två som behandlar begrepp och
principer (Skatteverket 2018b). I kapitel två framgår det att finansiella rapporter ska upprättas
enligt dessa begrepp och principer som följer av kapitlet, om det inte anges något annat i lag,
författningar eller särskilda regler i detta allmänna råd (K3, p. 2.1). Regelverket bygger på en
balansansats vilket innebär att det testas om det finns förutsättningar att ta upp en post som en
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tillgång eller skuld i balansräkningen. Om en post inte tas upp i balansräkningen ska den
redovisas i resultaträkningen och då påverka resultatet (SKV, 2018b). Regelverket ska
tillämpas i sin helhet och om K3 ger otillräcklig vägledning för redovisning av en specifik
transaktion ska vägledning först sökas i bestämmelser i K3 som behandlar liknande frågor. I
andra hand ska information sökas efter i regelverkets andra kapitel. Då K3 är ett
principbaserat regelverk ska oreglerade frågor kunna lösas med utgångspunkt i kapitel två
(K3, s. 10). Vidare i regelverkets andra kapitel (K3, p. 2.1) framgår det att syftet med
finansiell rapportering är att tillhandahålla användbar information om ett företags ställning,
resultat samt kassaflöden som utgör ett underlag för användarnas beslut i ekonomiska frågor.
Vid värdering av finansiella instrument finns det två olika redovisningsprinciper att välja
mellan; värdering utifrån anskaffningsvärdet eller värdering till verkligt värde. Oavsett vilken
metod ett företag väljer ska metoden tillämpas konsekvent. Vid värdering utifrån
anskaffningsvärdet ska kapitel 11 tillämpas och vid värdering till verkligt värde ska kapitel 12
användas (K3, p. 11.1). I denna studie kommer det som tidigare nämnts endast fokuseras på
kapitel 11.

3.5.3 K3s kvalitativa egenskaper
Både Föreställningsramen och IAS 1 påverkar den svenska redovisningen och det gäller även
för de företag som inte tillämpar IFRS. I K3 finns det principer och definitioner som kan
jämföras med de som finns i IASB:s Föreställningsram (Marton et al. 2016, s. 50). När det
gäller kvalitativa egenskaper använder sig K3 av följande; begriplighet, tillförlitlighet,
relevans samt väsentlighet (K3, p. 2.8).
3.5.3.1 Begriplighet
Begriplig innebär att rapporten ska utformas och presentera information på ett sätt så
intressenter med relevant kunskap inom området ska kunna förstå det. Dock ska det tilläggas
att detta inte utelämnar kravet på att relevant information får förbigås att redovisas för att den
är svårbegriplig (K3, p. 2.8).
3.5.3.2 Tillförlitlighet
Tillförlitlig anses informationen i en finansiell rapport vara om den är neutral och är fri från
väsentliga fel. Rapporten anses vara neutral då den inte genom val av information eller valet
hur informationen presenteras påverkar intressenters beslutsfattande med avsikt att uppnå ett
tidigare bestämt mål eller resultat (K3, p. 2.9).
Den information som finns med i den finansiella rapporten ska också vara av intresse just nu.
Om företaget väntar med att redovisa viss information kan den förlora sin betydelse. Detta
kan innebära att företagen behöver besluta om fördelen med tidig rapportering eller fördelen
med tillförlitlig information är viktigast (K3, p. 2.9).
3.5.3.3 Relevans
När informationen i en finansiell rapport är redovisad på så vis att den kan påverka en
intressents beslut genom att hjälpa att göra bedömningen enklare på redan inträffade, aktuella
eller framtida händelser anses den vara relevant (K3, p. 2.10).
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3.5.3.4 Väsentlighet
En finansiell rapports relevans påverkas av dess väsentlighet, karaktär och aktualitet.
Information som exkluderas kan leda till att rapporten inte blir helt korrekt och kan bli
vilseledande. Detta innebär att den då varken är tillförlitlig eller relevant (K3, p. 2.8).

3.6 Internationellt
3.6.1 IASB
International Accounting Standards Board tidigare kallat International Accounting Standards
Committee är internationellt sett den främsta normgivaren inom redovisningsområdet. Syftet
med IASB är att forma redovisningsnormer som når en global acceptans och som kan vara till
hjälp för aktörer att fatta ekonomiska beslut. För att göra detta samarbetar förvaltare från olika
delar av världen. Dessa förvaltare har som uppgift att utse de ledamöter som ska sitta i IASBs
styrelse. Förvaltarna består av individer som verkar inom olika område som upprättare och
användare av finansiella rapporter, akademiker och andra individer som försvarar
allmänhetens intresse (Johansson 2010, ss. 60–61).
De tidigare standarder som utgivits av IASC har gjort det under namnet IAS. Nuvarande
IASB ger ut standarder med beteckningen IFRS. Det finns fortfarande kvar IAS men i takt
med att nya standarder framtas bytas dessa successivt ut till IFRS (Johansson 2010, s. 61).

3.6.2 IFRS
IFRS-stiftelsen är en ideell organisation startad för att ta fram redovisningsstandarder som är
lätta att förstå, är av hög kvalitet, verkställbara samt accepterade på en global nivå. IFRSstandarderna fastställs och ges ut av IASB. Genom utvecklingen av dessa standarder är målet
att effektivisera, skapa transparens samt ansvarighet på den finansiella marknaden världen
över. Standarderna gör det möjligt för användare att lättare kunna jämföra den finansiella
informationen som finns i de finansiella rapporterna och kan på så vis enklare fatta
välgrundade ekonomiska beslut. Förutom att bidra till enklare jämförbarhet bidrar
standarderna till ökad ekonomisk effektivitet då investerare kan se möjligheter och risker
världen över. Just nu är IFRS-standarderna ett krav i 125 olika länder men är tillåtet att
tillämpa i många fler (IFRS 2017).

3.6.3 IASBs kvalitativa egenskaper
IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, hädanefter kallad
“Föreställningsramen”, fastställdes av IASB i april år 2001 (IASB 2001, s. 1). Det är
Föreställningsramen IASB använder som grund till sin utveckling av sina
redovisningsstandarder. Syftet med ramverket är att företag som tillämpar IFRS ska kunna
uppvisa mer relevant, jämförbar och lättförståelig information i sina finansiella rapporter
(IFRS 2017). I Föreställningsramen använder inte IASB sig av beteckningen
redovisningsprinciper, de använder sig istället av uttrycket kvalitativa egenskaper (Johansson
2010, s. 55). De kvalitativa egenskaperna är det som gör att den information som presenteras i
de finansiella rapporterna blir användbar för användarna. IASB anger att de fyra viktigaste
kvalitativa egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB
2001, p. 24). Dessa kvalitativa egenskaper kommer att presenteras närmare nedan.
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3.6.3.1 Begriplighet
För att den finansiella rapporten ska kunna användas fullt ut är en viktig egenskap att
informationen är lätt att förstå för användarna. Trots att den ska vara begriplig antas det att
användarna har en viss grundkunskap inom affärsverksamhet, ekonomi och redovisning när
de granskar den finansiella rapporten och om någon kunskap fattas antas det att användaren
studerar in denna. Det är däremot inget argument för företagen att utelämna viss typ av
information på grund av att den anses vara svår att förstå för användarna (IASB 2001, p. 25).
3.6.3.2 Relevans
Relevant information innebär sådan typ av information som kan påverka användare av
finansiella rapporter att fatta annorlunda beslut. Informationen i rapporterna ska göra det
lättare för användarna att ta ställning till aktuella händelser men även historiska och framtida
händelser. Alternativt anses även informationen relevant om den kan bekräfta eller korrigera
tidigare bedömningar. Den aktuella och framtida informationen kan vara direkt kopplade till
varandra. Kopplingen är sådan att med hjälp av den aktuella informationen kan användarna
ofta förutspå den framtida finansiella ställningen i företaget som upprättar den finansiella
rapporten (IASB 2001, pp. 26–28).
3.6.3.3 Väsentlighet
Den tidigare nämnda egenskapen relevans är påverkad både av dess karaktär och dess
väsentlighet. Information anses vara väsentlig om utlämnande eller felaktigt angivande av
informationen skulle påverka användares beslutsfattande. Då graden av väsentlighet är
beroende av felets eller postens storlek och omständigheterna kring felaktigheterna eller
utelämnandet anser IASB att väsentlighet mer kan ses som en tröskelnivå än en kvalitativ
egenskap (IASB 2001, pp. 29–30).
3.6.3.4 Tillförlitlighet
För att informationen i en finansiell rapport ska vara användbar är det viktigt att
informationen är tillförlitlig. Med tillförlitlig menar IASB att informationen som ges ska inte
innehålla några väsentliga felaktigheter och den ska vara objektiv, det vill säga den får inte
vara vinklad på något vis. Med detta sagt innebär tillförlitlighet att användarna ska kunna
förlita sig på att den information som finns i de finansiella rapporterna på ett korrekt sätt visar
det som är sagt att den visar eller vad den rimligen kan antas visa (IASB 2001, pp. 31–32).
3.6.3.5 Korrekt bild
Ett krav för att informationen ska anses vara tillförlitlig är att den på ett korrekt sätt återger de
transaktioner och andra händelser som görs gällande eller kan antas göras gällande. Detta
innebär att balansräkningen måste på ett felfritt sätt visa de transaktioner och händelser som
ligger till grund för de tillgångar, eget kapital och skulder som uppstått i företaget (IASB
2001, pp. 33–34).
3.6.3.6 Innebörd och form
För ett korrekt återgivande av transaktioner och andra händelser måste informationen
redovisas inte bara i enlighet med juridisk form utan även i enlighet med ekonomisk innebörd.
Den juridiska formen och den ekonomiska innebörden behöver inte alltid vara samma. Ett
avtal behöver till exempel inte alltid innebära en ekonomisk transaktion (IASB 2001, p. 35).
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3.6.3.7 Neutralitet
Informationen i de finansiella rapporterna företagen tar fram ska vara neutral, det vill säga
som tidigare nämnt får den inte vara vinklad. Neutralitet kan information uppnå genom att den
inte har något urval eller genom presentation kan påverka användares beslut för att nå ett
förutbestämt mål (IASB 2001, p. 36).
3.6.3.8 Försiktighet
Vid upprättande av finansiella rapporter måste företag ta hänsyn till osäkerheten som ibland
föreligger. Osäkerhet kan bland annat vara en möjlighet att inte får betalt av en kund, det vill
säga en osäker fordran. En annan osäkerhet kan vara att nyttjandeperioden för en tillgång kan
vara missbedömd. Dessa typer av osäkerheter ska redovisas via upplysningar av dess natur
och omfattning i de finansiella rapporterna. Detta är den så kallade försiktighetsprincipen och
syftet är att företag inte ska överskatta sina tillgångar och intäkter eller underskatta sina
skulder och kostnader (IASB 2001, p. 37).
3.6.3.9 Fullständighet
Informationen i de finansiella rapporterna ska vara fullständig för att anses vara tillförlitlig.
Med fullständig menar IASB att den ska innehålla sådan information som inom ramen för vad
som kan anses vara väsentligt i förhållande till de kostnader som föreligger för att få fram
informationen. Om företagen utelämnar viss information kan informationen bli felaktig och
vilseledande vilket innebär att den varken kan anses vara tillförlitlig eller relevant (IASB
2001, p. 38).
3.6.3.10 Jämförbarhet
För att användare ska kunna få en uppfattning om företagets trender i resultat och ställning
måste de finansiella rapporterna över tid gå att jämföra. Förutom att kunna jämföra samma
företag över flera år måste användare kunna jämföra information mellan olika företag. På
grund av detta måste värderingsprinciper och sättet informationen presenteras vara samma för
likartade transaktioner och händelser. För att rapporterna ska vara jämförbara krävs det att
information om använda redovisningsprinciper och ändring av sådana lämnas (IASB 2001,
pp. 39–42).

3.7 Finansiella instrument
Definitionen av finansiella instrument är motsvarande i IAS 32 p. 11 och K3 p. 11.4.
Finansiella instrument innefattar finansiella tillgångar, finansiella skulder samt eget
kapitalinstrument (Skatteverket 2018). I K3 p. 11.4 lyder definitionen följande:
Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en
finansiell tillgång hos en part och en finansiell skuld eller ett
egetkapitalinstrument hos en annan part. Avtalet behöver inte ha medfört
någon betalning.
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Finansiell tillgång

Finansiella instrument

Finansiell skuld

Eget kapital-instrument

Figur 3: Finansiella instrument

3.7.1 Finansiell tillgång
Fokus i denna studie läggs på det finansiella instrumentet finansiell tillgång. En finansiell
tillgång är enligt K3:s definition en tillgång i form av kontanter, en rätt enligt avtal att i
framtiden ta emot kontanter eller annan finansiell tillgång från en annan part, rätten att byta
finansiella instrument med en annan part samt eget kapitalinstrument som ett annat företag
givit ut (K3, pp. 11.4–11.5).

3.8 Redovisning av finansiella tillgångar
3.8.1 K3 Kapitel 11
I K3s kapitel 11 fastställs principer för hur bolag ska redovisa sina finansiella instrument
utifrån anskaffningsvärdet. Företag som tillämpar K3 och som väljer använda sig av kapitel
11ska också tillämpa detta kapitel på samtliga finansiella instrument med undantag för de som
omfattas av p. 11.2 (K3, 11.1).
3.8.1.1 Klassificering
När ett företag blir en part i en finansiell tillgångs avtalsmässiga villkor ska företaget redovisa
det som en finansiell tillgång i sin balansräkning. Det förutsätts dock att en motprestation för
rätten att mottaga en betalning har fullgjorts. Om ett avtal har tecknats som endast gäller ett
köp med framtida leverans ska detta inte redovisas som en tillgång förutsatt att det inte är ett
förlustkontrakt (K3, p. 11.13).
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En tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller som innehas i verksamheten
klassificeras som en anläggningstillgång. En tillgång som inte uppfyller detta anses vara en
omsättningstillgång enligt 4 kap. 1§ ÅRL (SFS 1995:1554). I enlighet med 4 kap. 9§ ÅRL
(SFS 1995:1554) ska en omsättningstillgång tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
3.8.1.2 Värdering
Vid tillämpning av K3 får företag göra ett principval vid redovisning av finansiella tillgångar.
Företag kan antingen välja att följa kapitel 11 som bygger på anskaffningsvärde eller välja att
tillämpa kapitel 12 som istället bygger på verkligt värde (PWC, 2016). Enligt p. 11.1 i K3 ska
företag som valt att redovisa enligt kapitel 11 tillämpa detta på samtliga finansiella tillgångar
förutom de instrumenten som anges i 11.2.
Enligt kapitel 11 ska anskaffningsvärdet användas vid en värdering av en finansiell tillgång,
som avser utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning om inget annat följer av 4 kap.
4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §§ ÅRL. Utgifter som direkt är hänförliga till förvärvet ska
också räknas in i anskaffningsvärdet (K3, p. 11.13).
Om en finansiell tillgång innehåller en finansieringskomponent och kredittiden överstiger ett
år ska tillgången vid det första redovisningstillfället värderas till nuvärdet av alla framtida
betalningar (K3, p. 11.15). Långfristiga fordringar ska däremot vid det första
redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (K3, p. 11.16). Det upplupna
anskaffningsvärdet består då av de förväntade kassaflödena diskonterade med effektivräntan.
Vidare är effektivräntan den räntesats som diskonterar företagets framtida inbetalningar under
den finansiella tillgångens löptid till tillgångens redovisade värde (K3, pp. 11.10-11).
3.8.1.3 Nedskrivning
Om en tillgång har ett lägre värde på balansdagen än anskaffningsvärdet minus
avskrivningarna ska tillgången skrivas ned om värdenedgången antas vara bestående enligt 4
kap. 5§ ÅRL. Det står dock i lagtexten att finansiella anläggningstillgångar får skrivas ned till
det lägre värdet även om värdenedgången inte kan förutsättas vara bestående. Det står även att
om det inte finns skäl för en nedskrivning längre ska denna återföras och redovisas i
resultaträkningen (SFS 1995:1554). Varje år ska företag på balansdagen bedöma om det finns
någon indikation på att antingen en eller flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i
värde (K3, p. 11.25). Nedskrivningsbehovet på de finansiella tillgångarna ska sedan bedömas
individuellt för:
a. Aktier och andelar samt derivatinstrument som avser aktier och andelar
b. Varje enskild finansiell anläggningstillgång som är väsentlig (K3, p. 11.26).
En värdepappersportfölj får dock utgöra en post om företaget har utformat och dokumenterat
en strategi för riskspridning samt att de finansiella instrumenten i portföljen klart ska kunna
identifieras (K3, p. 11.26).
Vanliga faktorer som antyder att nedskrivningsbehov föreligger är:
•
•
•

omfattande finansiella svårigheter hos låntagaren eller emittenten,
avtalsbrott, t.ex. uteblivna betalningar av räntor och amorteringar.
att en långivare beviljar eftergift till en låntagare på grund av dess ekonomiska
svårigheter som annars inte skulle ha beviljats,
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•
•

att låntagaren troligtvis kommer att gå i konkurs eller genomgå en finansiell
rekonstruktion, och
att det finns observerbara uppgifter som antyder på att det finns mätbar minskning av
framtida kassaflöden från en grupp av finansiella tillgångar även fast minskningen
ännu inte kunnat identifieras till någon av de enskilda tillgångarna (K3, p. 11.25).

När ett företag har bedömt att det finns ett nedskrivningsbehov ska antingen p. 11.27 eller
11.28 tillämpas (K3, p. 11.28). Enligt p. 11.27 (K3) ska nedskrivningar som avser finansiella
anläggningstillgångar som värderats till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattning av de framtida
kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. Om en tillgång har
rörlig ränta ska den aktuella räntan på balansdagen användas som diskonteringsränta. Om det
gäller tillgångar som handlas på en aktiv marknad får nedskrivningen beräknas som
skillnaden mellan det redovisade värdet på tillgången och dess verkliga värde med minskning
för försäljningskostnader (K3, p. 11.27). Om ett företag inte redovisar finansiella
anläggningstillgångar till upplupet anskaffningsvärde ska nedskrivningen beräknas som
skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde. Av det verkliga
värdet ska avdrag göras för försäljningskostnader samt nuvärdet av företagsledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena som tillgången väntas att ge. Nuvärdesberäkningen
av de framtida kassaflödena ska återspegla de framtida kassaflödena som företagsledningen
på balansdagen beräknar att tillgången förväntas att ge, till skillnad från den årliga
beräkningen av upplupet anskaffningsvärde vilket bygger på kassaflödena som beräknades
vid anskaffningstidpunkten. Då nuvärdet avspeglar företagsledningens bästa uppskattning av
kassaflödena under den kvarvarande innehavstiden anses det finnas en långsiktighet i
bedömningen vilket gör att ÅRLs kriterium om att värdenedgången ska vara bestående anses
vara uppfyllt (K3, p. 11.28).

3.8.2 IFRS 9 Finansiella instrument
Den nya standarden IFRS 9 blev obligatorisk att tillämpa från och med 1 januari år 2018 men
företag har fått tillstånd för tidigare tillämpning (IFRS, 2017). I IFRS nionde kapitel fastställs
principer för hur företag ska redovisa sina finansiella skulder och tillgångar. Kapitlet är till
hjälp för användare av företags finansiella rapporter för att bedöma belopp, tidpunkter samt
osäkerheter kopplat till företags framtida kassaflöden (IFRS 9, p. 1.1).
3.8.2.1 Klassificering
Enligt standardens fjärde kapitel ska ett företag klassificera en finansiell tillgång och därefter
värdera den till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller
verkligt värde via resultatet på grundval av både företagets affärsmodell och deras
kassaflödesegenskaper. Detta ska efterföljas om inte det sker ett undantag enligt p. 1.4.5
(IFRS 9, p. 1.4.1).
I fjärde kapitlet p. 4.1.2 i IFRS 9 beskriver vilka villkor som ska uppfyllas för att en finansiell
tillgång ska värderas till det upplupna anskaffningsvärdet. Det finns två villkor och båda ska
uppfyllas. Det första villkoret är att den finansiella tillgången ska vara inom ramen för en
affärsmodell som har i syfte att företagets finansiella tillgångar ska driva in avtalsenliga
kassaflöden. Andra villkoret som ska uppfyllas är att de villkor som avtalats ska vid en
fastställd tidpunkt ge amortering och ränta för det bestämda beloppet (IFRS 9, p. 4.1.2).
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Enligt p. 4.1.2A (IFRS 9) ska en finansiell tillgång värderas till verkligt värde via övriga
totalresultatet om den uppfyller två villkor. Först ska tillgången uppfylla kravet som innebär
att den ska ingå i en affärsmodell som har i avsikt att både inkassera avtalsenliga kassaflöden
samt att sälja finansiella tillgångar. Tillgången ska också uppfylla villkoret att som i p. 4.1.2
att vid en fastställd tidpunkt ska den finansiella tillgången ge upphov till amortering och ränta
på det utestående beloppet (IFRS 9, p. 4.1.2A).
Det senare nämnda villkoret som ska uppfyllas vid både värdering av upplupet
anskaffningsvärde samt vid värdering av verkligt värde förklaras närmare i p. 4.1.3 i fjärde
kapitlet. I denna punkt beskrivs att det utestående beloppet består av det verkliga värdet den
finansiella tillgången uppgick till vid det första redovisningstillfället. Den ränta som nämns på
det utestående beloppet är en ränta som tar hänsyn till pengars värde över tid, de kreditrisker
som är kopplade till beloppet under en viss tidsperiod, övriga grundläggande utlåningsrisker
och kostnader i samband med utlåning samt är en viss vinstmarginal medräknad (IFRS 9, p.
4.1.3).
Om inte den finansiella tillgången värderas enligt alternativen ovan, det vill säga varken till
upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övriga totalresultatet, ska den värderas
till verkligt värde via resultatet (IFRS 9, p. 4.1.4). För att enklare förstå hur olika finansiella
tillgångar ska klassificeras efter vilken typ av affärsmodell de utgår från visas en överblick
nedanför i tabell 1. Beroende på affärsmodellens syfte och mål ska tillgången värderas olika.
Tabell 1: Klassificeringsmodell IFRS 9
Affärsmodell

Kassaflöde

Klassificering

Enligt
punkt

Alternativ 1: De finansiella tillgångarna
innehas i syfte att erhålla avtalade
kassaflöden.

Amortering
och ränta.

Värderas till upplupet
anskaffningsvärde.

4.1.2

Alternativ 2: De finansiella tillgångarna
innehas i syfte att erhålla avtalade
kassaflöden samt för försäljning.

Amortering
och ränta.

Värderas till verkligt värde
via övrigt totalresultat.

4.1.2A

Alternativ 3: De finansiella tillgångarna
innehas i annat syfte än ovan nämnt.

Övrigt.

Värderas till verkligt värde
via resultat.

4.1.4

3.8.2.2 Värdering
En finansiell tillgång ska vid första redovisningstillfället värderas till sitt verkliga värde plus
eller minus de transaktionskostnader som uppstått och är direkt hänförliga till förvärvet. Detta
ska samtliga finansiella tillgångar göra med undantag för kundfordringar som omfattas av p.
5.1.3 samt för de tillgångar som värderas till verkligt värde via resultatet (IFRS 9, p. 5.1.1).
Om fallet är att det verkliga värdet på den finansiella tillgången skiljer sig från
transaktionspriset på första redovisningsdagen ska p. B5.1.2A tillämpas (IFRS 9, p. 5.1.1A). I
denna punkt beskrivs att den finansiella tillgångens verkliga värde ska bevisas av Nivå 1
indata, det vill säga ett noterat pris på en aktiv marknad, eller alternativt är värderad efter
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uppgifter tagna från observerbara marknader. Skillnaden mellan det verkliga värdet och
transaktionspriset ska företaget visa som en vinst eller förlust (IFRS 9, p. B5.1.2A).
Vid efterföljande värdering ska de finansiella tillgångarna värderas i enlighet med de
klassificeringar som gjorts i pp. 4.1.1–4.1.5. Finansiella tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde enligt p. 4.1.2 och i enlighet med p. 4.1.2A till verkligt värde över övrigt
totalresultat följa de nedskrivningskrav som beskrivs i avsnitt 5.5 (IFRS 9, p. 5.2.2).
3.8.2.3 Nedskrivning
I enlighet med p. 5.5.1 i IFRS nionde kapitel ska företag redovisa sina förväntade
kreditförluster på en finansiell tillgång i form av en förlustreserv. Detta gäller finansiella
tillgångar som värderats i enlighet med pp. 4.1.2 eller 4.1.2A (IFRS 9, p. 5.5.1). För de
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat ska
nedskrivningskraven för redovisning och värdering av en förlustreserv tillämpas.
Förlustreserven ska inte belasta den finansiella tillgångens redovisade värde utan ska bokas i
övrigt totalresultat (IFRS 9, p. 5.5.2).
Ett företag ska om inget annat följer i pp. 5.5.13–5.5.16 vid varje bokslut värdera sina
finansiella tillgångar för att se om en förlustreserv behöver bokas. Förlustreserven ska bestå
av de framtida förväntade kreditförlusterna för tillgångens återstående löptid om fallet är att
kreditrisken har ökat väsentligt sedan första redovisningstillfället (IFRS 9, p. 5.5.3).
Förlustreserven ska vid balansdagen värderas till ett belopp baserat på de kreditförluster den
finansiella tillgången förväntas ha kommande 12 månader. Detta gäller om inte kreditrisken
har gjort en betydande ökning sedan det första redovisningstillfället (IFRS 9, p.5.5.5).
Avsikten med detta nedskrivningskrav är att för alla finansiella instrument där en betydande
ökning av kreditrisk har skett ska de förväntade kreditförlusterna redovisas. Bedömningen av
nedskrivningsbehovet ska antingen ske enskilt eller kollektivt med hänsyn till samtliga
relevanta uppgifter, även sådana som avser framtiden (IFRS 9, p. 5.5.4). På balansdagen ska
företaget värdera den finansiella tillgången för att i resultatet i enlighet med standarden
redovisa förväntade kreditförluster eller alternativt återläggning som nedskrivningsförlust
eller alternativt nedskrivningsvinst (IFRS 9, p. 5.5.8).
Enligt p. 5.5.15 finns det en förenklad metod gällande nedskrivning för kundfordringar,
avtalstillgångar och leasingfordringar. Denna förenkling gäller kundfordringar och
avtalstillgångar som följer IFRS 15 samt leasingfordringar som omfattas av IFRS 16.
Förenklingen innebär att förlustreserven ska bestå av de förväntade kreditförlusterna för den
finansiella tillgångens återstående löptid (IFRS 9, p. 5.5.15).
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4 Empiri och analys
4.1 Inledning
I detta kapitel presenteras empiri och analys. Till en början görs en beskrivning av de
fundamentala förutsättningarna som legat till grund för typfallen som också utgör studiens
empiri. Typfallen utgår ifrån två olika moderbolag och syftet är att belysa skillnader i
redovisning av klassificering, värdering och nedskrivning mellan IFRS 9 och K3s kapitel 11
under samma förutsättningar. Typfallen har konstruerats med hjälp av den
redovisningsrättsliga delen som presenterades i kapitel 3. Inledningsvis innehåller varje
typfall ett antagande och en beskrivning av de förutsättningar som gäller. Vidare kommer
resultatet att presenteras vid tillämpning av K3 i Moderbolag A och sedan kommer det även
att presenteras ett resultat för Moderbolag B som frivilligt tillämpar IFRS. Efter resultaten i
typfallen kommer en analys att ske efter varje scenario. Avslutningsvis presenteras en
sammanfattande analys där skillnaderna mellan regelverken analyseras samt görs kopplingar
till de teorier och principer som tagits upp i kapitel 3 och som anses vara aktuella.

4.2 Beskrivning av typfall
Flera skillnader mellan IFRS 9 och K3s kapitel 11 har observerats efter granskning av de båda
standarderna. De fiktiva typfallen har valts att presenteras för att visa hur skillnaderna
påverkar intressenterna. I varje typfall har fokus lagts på respektive avgränsning som gjorts i
studien; klassificering, värdering och nedskrivningar av finansiella tillgångar.
Typfallen utgår ifrån två fiktiva moderbolag, Moderbolag A och Moderbolag B, som båda är
moderföretag i respektive koncern. Typfallen sker vid upprättandet av koncernredovisning för
räkenskapsåren 2018 och 2019 och båda moderbolagens bokslutsdag är den 31 december. Det
antas att koncernerna har samma ekonomiska förutsättningar, alltså att de har lika stora
tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader. Detta förutsätts för att underlätta vid
jämförelserna av resultaten.
Moderbolag A och Moderbolag B är båda onoterade aktiebolag som är underleverantörer till
flygindustrin. Båda moderbolagen ingår i koncerner vilka definieras som större koncerner
enligt 1 kap. 3 § ÅRL samt som IFRS-bolag enligt 7 kap. 33 § ÅRL för att både IFRS och K3
ska kunna vara tillämpliga på typfallen. Moderbolag A tillämpar K3 och Moderbolag B har
frivilligt valt att tillämpa IFRS.

4.3 Typfall 1 – Köp av aktier
Moderbolag A och Moderbolag B gör i september 2018 en investering i aktier. Båda
moderbolagen köper 500 aktier vardera i företaget Riskfylld Investering AB och
anskaffningsvärdet är 500 000 kr. Syftet med investeringen är för båda moderbolagen att
inneha aktierna i några år och sedan sälja dem med vinst. Någon utdelning eller liknande har
inte avtalats mellan delägarna i respektive bolag.
Företaget Riskfylld Investering AB är ett börsnoterat företag, det vill säga deras aktier har
noterade priser på en aktiv marknad. I samband med förvärvet betalade båda moderbolagen en
transaktionskostnad om 10 000 kr vardera. I slutet av räkenskapsåret 2018 var värdet på
aktierna oförändrade.
Som går att avläsa från namnet är det en riskfylld investering att köpa aktier i Riskfylld
Investering AB. Företaget är verksamt inom en fluktuerande bransch som påverkas mycket av
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externa faktorer. Vid slutet av räkenskapsåret 2019 visar det sig att investeringen inte haft det
positiva utfall som moderbolagen hoppats på. När Moderbolag A och Moderbolag B skulle
göra sina bokslut var värdet på aktierna halverade, det vill säga deras 500 aktier var nu värda
250 000 kr. På grund av detta blir bolagen tvingade att ta ett beslut angående nedskrivning av
sina aktier.
Efter halveringen av värdet på aktierna överväger båda moderbolagen noga om de ska behålla
sina aktier eller sälja dem. Båda bolagen rådfrågar en expert i ämnet för att få en uppskattning
om hur aktiernas framtid ser ut. Experten gör en prognos som visar att aktien troligtvis
kommer minska i värde ytterligare under kommande räkenskapsår. Däremot pekar prognosen
mot att aktien kommer öka i värde igen längre framåt i tiden. Både Moderbolag A och
Moderbolag B bestämmer sig för att chansa och behålla sina aktier.

4.3.1 Klassificering enligt K3
Moderbolag A ska klassificera sina aktier efter K3s hänvisningar. I enlighet med K3s kapitel
11 p. 11.13, som Moderbolag A valt att tillämpa, ska en finansiell tillgång tas upp i
balansräkningen när moderbolaget blir part i den finansiella tillgångens avtalsmässiga villkor.
Dessutom ska motprestation för rätten att mottaga betalning ha fullgjorts. I detta fall antas
detta ha gjorts och Moderbolag A ska alltså ta upp de 500 aktierna som en finansiell tillgång i
sin balansräkning.

4.3.2 Klassificering enligt IFRS
Som går att avläsa från beskrivningen innehas aktierna som en långsiktig investering med
förhoppning att kunna säljas till ett högre belopp än anskaffningsvärdet i framtiden. I enlighet
med IFRS 9 klassificeras de finansiella tillgångarna olika beroende på vilket syfte tillgången
har. Just denna tillgång klassificeras som affärsmodell alternativ 3, se tabell 1 i kapitel 3.
Detta då inga kassaflöden har avtalats, tillgången innehas endast med syftet att säljas med
vinst i framtiden.
Med hänsyn till ovan nämnda klassificering ska Moderbolag Bs aktier värderas till verkligt
värde via resultatet enligt tabell 1. Det innebär alltså att eventuella nedskrivningar ska göras
över resultatet. På så vis påverkas årets resultat negativt på grund av nedskrivningen vilken
bokas som en kostnad, som kommer visa sig senare när tillgången ska skrivas ned.

4.3.3 Analys av klassificering

Köpet av aktierna redovisas som en finansiell tillgång i båda moderbolagen. Tillgången
klassificeras som ett finansiellt instrument vilket beror på att den tillgång som uppstår i
moderbolagen motsvarar en skuld i motparten Riskfylld Investering AB i form av eget kapital
skuld. Denna definition är både i enlighet med K3s p. 11.4 samt IAS 32 p. 11 och är alltså
tillämpligt för både Moderbolag A och Moderbolag B. Det klassificeras som en finansiell
tillgång eftersom det är ett egetkapitalinstrument som ett annat företag givit ut.
Just klassificering är en del av redovisningen av de finansiella tillgångarna som skiljer sig
mycket åt mellan IFRS och K3. Som kan ses ovan är klassificeringen enligt IFRS mer
detaljerad än vad den är enligt K3. Redan tidigt i redovisningen ska det i enlighet med IFRS 9
avgöras orsaken till innehavet av den finansiella tillgången. Detta görs väldigt tidigt och kan
anses vara extraarbete för den som redovisar men kan också vara till stor hjälp i slutändan.
Redan nu vet den som ansvarar för redovisningen i bolaget vad som kommer hända senare vid
bokslutet och hur eventuella nedskrivningar ska hanteras.
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4.3.4 Värdering enligt K3
Direkt efter förvärvet ska aktierna värderas till sitt anskaffningsvärde inklusive de eventuella
transaktionskostnader som uppkommit vid köpet. Detta innebär att Moderbolag A enligt K3s
kapitel 11 ska redovisa ett värde om köpeskilling 500 000 kr plus transaktionskostnad 10 000
kr i sin balansräkning. Alltså ska den finansiella tillgången uppta ett totalt värde om 510 000
kr i Moderbolag As balansräkning i september.
Tabell 2: Värdering vid första redovisningstillfället enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Balansräkning September 2018 Moderbolag A
Finansiell tillgång

510 000

Eget Kapital

510 000

Summa

510 000

510 000

Eftersom Moderbolag A valt att redovisa sina finansiella tillgångar enligt K3s kapitel 11 ska
aktierna i balansräkningen även fortsättningsvis redovisas till anskaffningsvärdet. Precis som i
september ska transaktionskostnaden räknas med i anskaffningsvärdet. Detta innebär att
Moderbolag A kommer ta upp samma värde på sin tillgång vid bokslutet år 2018 som vid
förvärvet i september samma år.
Tabell 3: Värdering bokslut år 2018 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Balansräkning Bokslut 2018 Moderbolag A
Finansiell tillgång
Eget Kapital
Summa

510 000
510 000

510 000
510 000

4.3.5 Värdering enligt IFRS

Vid första redovisningstillfället ska enligt IFRS 9, precis som K3s kapitel 11, den finansiella
tillgången värderas till sitt verkliga värde plus transaktionskostnader som uppkommit vid
förvärvet. I detta fall ska alltså anskaffningsvärdet räknas till 500 000 kr plus
transaktionskostnaden om 10 000 kr vilket ger ett verkligt värde om totalt 510 000 kr. Det är
alltså detta värde Moderbolag B ska ta upp sin finansiella tillgång till i rapporten för finansiell
ställning.
Tabell 4: Värdering vid första redovisningstillfället enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport för finansiell ställning September 2018
Moderbolag B
Finansiell tillgång
Eget Kapital
Summa

510 000
510 000

510 000
510 000

Eftersom värdet på aktierna är oförändrat vid bokslutet år 2018 sedan anskaffningen i
september är det också detta värde som kommer att redovisas i Moderbolag Bs rapport för
finansiell ställning för räkenskapsåret. Detta innebär alltså att de finansiella tillgångarna
kommer vara oförändrade i rapporten för finansiell ställning vid årets slut.
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Tabell 5: Värdering bokslut år 2018 enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport för finansiell ställning Bokslut 2018
Moderbolag B
Finansiell tillgång
Eget Kapital
Summa

510 000
510 000

510 000
510 000

4.3.6 Analys av värdering

I detta stadie kan det konstateras att det inte föreligger någon skillnad mellan att redovisa
enligt IFRS 9 och K3s kapitel 11. Orsaken till detta är att aktierna innehar samma värde vid
boksluten som vid förvärvet fyra månader tidigare. Skillnaden som kan uppstå mellan de olika
regelverken är när värdet under innehavstiden förändras. Detta kommer senare att synas i
typfallet när aktierna har ett nedskrivningsbehov. Liknande för båda regelverken är att de
kostnader som är hänförliga till förvärvet ska tas upp. I detta fall var det en
transaktionskostnad om 10 000 kr som båda moderbolagen skulle ta med i värderingen av den
finansiella tillgången.

4.3.7 Nedskrivning enligt K3

Finansiella anläggningstillgångar får enligt K3s kapitel 11 skrivas ner om värdet på
balansdagen är mindre än anskaffningsvärdet. Värdet ska skrivas ned om värdeminskningen
på tillgången bedöms vara av bestående karaktär. Eftersom den finansiella tillgången inte har
några förväntade kassaflöden i form av utdelningar och liknande är det endast det framtida
kassaflödet vid försäljning som erhålls.
Vid bokslutet år 2019 har Moderbolag A ett val att göra. Detta eftersom K3s kapitel 11 tillåter
nedskrivning trots att värdeminskningen inte anses vara av bestående karaktär. Moderbolag A
väljer att inte skriva ned sin tillgång då de tror att investeringen kommer att ge vinst i
slutändan och ser ingen mening med att hålla på att skriva upp och ned tillgången. Detta
innebär att aktierna i Moderbolag As balansräkning kommer fortsätta inneha samma värde
som vid föregående bokslut. Detta innebär också att den finansiella tillgången inte på något
vis kommer att påverka Moderbolag As resultat för räkenskapsåret 2019.
Tabell 6: Värdering bokslut år 2019 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Balansräkning Bokslut 2019 Moderbolag A
Finansiell tillgång
Eget Kapital
Summa

510 000
510 000

510 000
510 000

Tabell 7: Nedskrivningens påverkan på resultatet år 2019 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Resultaträkning Bokslut 2019 Moderbolag A
Nedskrivning fin. Tillgång
Förändring resultat

0
0

4.3.8 Nedskrivning enligt IFRS
Eftersom aktietillgången är klassificerad till affärsmodell alternativ 3 ska det inte reserveras
någon förlustreserv i enlighet med IFRS 9. Detta innebär att för en aktietillgång behöver inte
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hänsyn tas till framtida förväntade kreditförluster och Moderbolag B kommer alltså endast att
göra en reservering för det nedskrivningsbehov som föreligger på balansdagen. Vid slutet av
år 2019 är det verkliga värdet av aktieinnehavet 250 000 kr, det vill säga innehavet av den
finansiella tillgången har ett nedskrivningsbehov. Detta innebär att Moderbolag B vid
bokslutet år 2019 ska skriva ner sitt aktieinnehav med totalt 260 000 kr och kommer att ha ett
värde om 250 000 kr i rapporten för finansiell ställning per bokslutsdagen år 2019.
Denna nedskrivning reserveras i rapporten för finansiell ställning genom att minska värdet på
den finansiella tillgången. Motbokningen sker i resultaträkningen där nedskrivningsbeloppet
blir en kostnad som minskar resultatet. Nedskrivningen kommer alltså belasta resultatet med
en kostnad om 260 000 kr.
Tabell 8: Värdering bokslut år 2019 enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport för finansiell ställning Bokslut 2019
Moderbolag B
Finansiell tillgång
Nedskrivning fin. Tillgång
Eget Kapital
Förändring EK
Summa

510 000
-260 000

250 000

510 000
-260 000
250 000

Tabell 9: Nedskrivningens påverkan på resultatet år 2019 enligt IFRS 9

Utdrag från Resultaträkning Bokslut 2019 Moderbolag B
Värdeförändring finansiell tillgång

-260 000

Förändring resultat

-260 000

4.3.9 Analys av nedskrivning

Den totala skillnaden mellan värdena efter nedskrivningen är att Moderbolag A redovisar ett
högre värde om 260 000 kr jämfört med Moderbolag B. Denna skillnad uppstår på grund av
att Moderbolag A väljer att inte skriva ned sin finansiella tillgång då de inte anser att
värdeförändringen är bestående. Skillnaden mellan de olika moderbolagen kan vara
avgörande i flera situationer. Till exempel skulle investerare antagligen hellre investerat i
Moderbolag A än Moderbolag B då de visar ett högre värde i sin balansräkning. Förutom
värdet i balansräkningen påverkas resultatet på liknande vis. Detta innebär att Moderbolag B
kommer visa ett resultat som är 260 000 kr lägre än om de valt att tillämpa K3s kapitel 11
som Moderbolag A.
Frågan i detta läge är då vilken värdering som visar den mest rättvisande bilden av
moderbolaget. Kretsloppsmodellens strävan är enligt Johansson (2010, s. 423) att nå en
rättvisande bild. I enlighet med IFRS 9 ska tillgången värderas med mer försiktighet då den
ska redovisas till det faktiska värdet den har på balansdagen. I detta typfall innebär denna
försiktighet att Moderbolag B redovisar balansdagens verkliga värde samtidigt som
Moderbolag A redovisar det historiska anskaffningsvärdet. Differensen som uppstår ger en
tydlig bild av hur lätt det kan vara som användare av finansiella rapporter att missledas av
dess innehåll. Trots skillnaden på det redovisade värdet innehar moderbolagen exakt samma
tillgång. Detta tyder på att användarna av de finansiella rapporterna inte alltid kan lita på vad
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som står i dessa. I detta typfall bedöms Moderbolag B redovisa det mest rättvisande värdet av
den finansiella tillgången då de visar ett mer aktuellt värde på balansdagen.

4.4 Typfall 2 – Kundfordring
Både Moderbolag A och Moderbolag Bs verksamhet går ut på att producera och leverera
flygkomponenter av hög kvalitet till kunder inom flygindustrin. De båda moderbolagen vill ha
största möjliga avkastning med en så låg risk som möjligt. Båda bolagen levererar
flygkomponenter den 1 juli år 2018 till Flygkomponenter AB till ett värde av 2 000 000 kr
och med en kredittid på två år. Denna kredit består av en fastställbar slutbetalning den 30 juni
år 2020 och båda moderbolagen avser att behålla fordran till förfall. Avtalet gäller också
endast mellan Flygkomponenter AB och Moderbolag A respektive Moderbolag B.
Under senare delen av hösten år 2018 får Flygkomponenter AB likviditetsproblem som en
följd av en periods lägre försäljningssiffror och bolagets egna kapital har vid bokslutsdagen
den 31 december år 2018 halverats. Ett år senare, under hösten år 2019, blir Flygkomponenter
AB insolventa och deras egna kapital försvagas ytterligare. Inför bokslutet den 31 december
år 2019 har det visat sig att situationen hos Flygkomponenter AB är värre än vad som tidigare
förväntats och företaget kommer att sättas i konkurs. Kundfordringen hos de båda
moderbolagen är inte säkrad och enligt en riskbedömning kommer inte Flygkomponenter AB
att kunna betala något av kundfordringen till bolagen då företaget har ännu större skulder till
andra leverantörer.

4.4.1 Klassificering enligt K3

Enligt K3s kapitel 11 ska en finansiell tillgång tas upp i en koncerns balansräkning när
koncernen blir en part i den finansiella tillgångens avtalsmässiga villkor samt när en
motprestation för rätten av att mottaga betalningen har uppfyllts. Då Moderbolag A har ingått
ett avtal med Flygkomponenter AB samt att leveransen har skett den 1 juli ska
kundfordringen tas upp som en finansiell tillgång i balansräkningen. Denna finansiella
tillgång klassificeras som en omsättningstillgång.

4.4.2 Klassificering enligt IFRS

Enligt IFRS 9 klassificeras de finansiella tillgångarna beroende på vilket syfte tillgången har.
Kontraktet mellan Moderbolag B och Flygkomponenter AB klassificeras som affärsmodell
alternativ 1, se tabell 1 i kapitel 3. Kundfordringen klassificeras enligt detta alternativ
eftersom bolaget har som avsikt att behålla kundfordringen under hela löptiden samt att det i
kontraktet anges ett specifikt betalningsdatum, 30 juni år 2020. Vid slutbetalningsdagen ska
hela skuldbeloppet samt en eventuell ränta regleras.

4.4.3 Analys av klassificering
Kundfordringen som uppstår i båda moderbolagen är en leverantörsskuld hos motparten.
Detta innebär att kundfordringen klassificeras som ett finansiellt instrument enligt både IAS
32 p. 11 samt enligt K3 p. 11.4. Det anses som en finansiell tillgång på grund av det framtida
avtalade kassaflödet.
Som tidigare analyserats i typfall 1 är klassificering något som skiljer sig mycket åt mellan
IFRS och K3. IFRS 9 betonar vikten av kundfordringens syfte och även villkoren om de
framtida kassaflödena. Redan vid klassificeringen ska bolaget alltså klargöra orsaken till
innehavet av den finansiella tillgången, vilket det inte görs i K3s kapitel 11. I K3 har det
endast konstaterats att det är en finansiell tillgång som ska redovisas i bolagets balansräkning.
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Det krävs mer arbete vid klassificeringen av en finansiell tillgång vid tillämpning av IFRS
jämfört med K3 men det kan också ge tydligare riktlinjer vid senare eventuella
nedskrivningar.

4.4.4 Värdering enligt K3
I enlighet med K3s kapitel 11 ska en långfristig fordran redovisas till det upplupna
anskaffningsvärdet vilket innebär att kundfordringen kommer att värderas till 2 000 000 kr
eftersom det upplupna anskaffningsvärdet är detsamma som det nominella beloppet. Vid
kundfordringens uppkomst kommer Moderbolag A att redovisa en fordran på 2 000 000 kr då
det ännu inte finns något nedskrivningsbehov.
Tabell 10: Värdering vid första redovisningstillfället enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Balansräkning Juli 2018 Moderbolag A
Finansiell tillgång
2 000 000
Eget Kapital
2 000 000
Summa
2 000 000
2 000 000

4.4.5 Värdering enligt IFRS

Vid det första redovisningstillfället ska kundfordringen enligt IFRS 9 redovisas till sitt
verkliga värde och kommer att redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket är detsamma
som det nominella beloppet då det avser en engångsbetalning. Det värde som Moderbolag B
kommer att redovisa i sin rapport för finansiell ställning när fordran uppstår är 2 000 000 kr.
Tabell 11: Värdering vid första redovisningstillfället enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport för finansiell ställning Juli 2018
Moderbolag B
Finansiell tillgång
2 000 000
Eget Kapital
2 000 000
Summa
2 000 000
2 000 000

4.4.6 Analys av värdering

Vid värdering av kundfordringen föreligger det ingen skillnad vid tillämpning av IFRS 9 eller
K3s kapitel 11. Kundfordringen har samma värde vid uppkomsten och enligt båda
regelverken skall fordran tas upp till det upplupna anskaffningsvärdet som också är detsamma
som det nominella beloppet. Båda moderbolagen redovisar alltså kundfordringen vid dess
uppkomst till ett belopp av 2 000 000 kr i balansräkningen respektive rapport över finansiell
ställning.

4.4.7 Nedskrivning enligt K3

Vid bokslutet år 2018 har företagsledningen i Moderbolag A beslutat att inte skriva ned
kundfordringen till Flygkomponenter AB. Detta då de bedömer att Flygkomponenter ABs
likviditetsproblem endast är tillfälligt och kommer inte påverka den framtida betalningen.
Detta innebär att Moderbolag A fortfarande kommer att redovisa kundfordringen till ett värde
av 2 000 000 kr i balansräkningen för bokslutet år 2018.

31

Tabell 12: Värdering bokslut år 2018 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Balansräkning Bokslut 2018 Moderbolag A
Finansiell tillgång
2 000 000
Nedskrivning fin. Tillgång
0
Eget Kapital
2 000 000
Förändring EK
0
Summa
2 000 000
2 000 000
Tabell 13: Nedskrivningens påverkan på resultatet år 2018 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Resultaträkning Bokslut 2018 Moderbolag A
Nedskrivning fin. Tillgång
Förändring resultat

0
0

Moderbolag As bedömning att likviditetsproblemet för Flygkomponenter AB endast var av
tillfällig karaktär visade sig vara felaktigt eftersom de har satts i konkurs. På grund av detta
kommer Moderbolag A att skriva ned kundfordringen vid bokslutet år 2019. Detta eftersom
Moderbolag A troligtvis inte kommer att erhålla någon ersättning för fordringen. Tillgången
kommer att skrivas ned med 100 % då de antar att de inte kommer att få någon ersättning alls
av konkursboet då Flygkomponenter AB har ett flertal ännu större skulder till andra företag.
Det redovisade värdet på tillgången blir således 0 kr i balansräkningen för bokslutet år 2019
och detta resulterar till att Moderbolag A kommer att ha en nedskrivningspost som belastar
resultatet med 2 000 000 kr.
Tabell 14: Värdering bokslut år 2019 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Balansräkning Bokslut 2019 Moderbolag A
Finansiell tillgång
2 000 000
Nedskrivning fin. Tillgång
-2 000 000
Eget Kapital
2 000 000
Förändring EK
-2 000 000
Summa
0
0
Tabell 15: Nedskrivningens påverkan på resultatet år 2019 enligt K3s kapitel 11

Utdrag från Resultaträkning Bokslut 2019 Moderbolag A
Nedskrivning fin. Tillgång
Förändring resultat

-2 000 000
-2 000 000

4.4.8 Nedskrivning enligt IFRS

Vid bokslutet år 2018 kommer Moderbolag B att skriva ned kundfordringen då
Flygkomponenter AB har en försämrad likviditet. Enligt IFRS 9 ska kundfordringar värderas
enligt en förenklad metod. Denna metod innebär att kreditförlusten för fordringens hela
återstående löptid ska redovisas som förlustreserv i form av en avsättning. Företagsledningen i
Moderbolag B har med experthjälp kommit fram till att Flygkomponenter ABs
likviditetsproblem troligtvis endast är tillfälliga, men att bolaget endast skulle kunna betala
80 % av ursprungsfakturan vid förfallodagen. Moderbolag B kommer därför att reservera en
förlustreserv på att belopp av 400 000 kr.
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Tabell 16: Värdering bokslut år 2018 enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport för finansiell ställning Bokslut 2018
Moderbolag B
Finansiell tillgång
2 000 000
Avsättning förlustreserv
-400 000
Eget Kapital
2 000 000
Förändring EK
-400 000
Summa
1 600 000
1 600 000
Tabell 17: Nedskrivningens påverkan på övrigt totalresultat år 2018 enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport över totalresultat Bokslut 2018
Moderbolag B
Nedskrivning fin. Tillgång
Förändring övrigt totalresultat

-400 000
-400 000

Vid bokslutet år 2019 kommer bolaget att skriva ned kundfordringen ytterligare eftersom
Flygkomponenter AB kommer sättas i konkurs och Moderbolag B kommer troligtvis inte att
få någon ersättning av konkursboet. Då det finns en stor risk att inte få ut något av
konkursboet skrivs kundfordringen ned helt eftersom de måste beakta framtida kreditförluster.
Moderbolag B kommer därför också att skriva ned kundfordringen helt vid bokslutet år 2019
eftersom Flygkomponenter AB har ännu större skulder till andra företag än Moderbolag Bs
kundfordring. Moderbolag B kommer därför att redovisa en förlustreserv som består av både
årets och föregående års värdenedgång. Det totala värdet på förlustreserven uppgår nu till
2 000 000 kr. Det redovisade värdet på tillgången blir således 0 kr i rapporten för finansiell
ställning vid bokslutet år 2019 och Moderbolag B kommer att ha en nedskrivningspost som
belastar övrigt totalresultat med 1 600 000 kr.
Tabell 18: Värdering bokslut år 2019 enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport för finansiell ställning Bokslut 2019
Moderbolag B
Finansiell tillgång
Avsättning förlustreserv
Eget Kapital
Förändring EK
Summa

2 000 000
-2 000 000

0

1 600 000
-1 600 000
0

Tabell 19: Nedskrivningens påverkan på övrigt totalresultat år 2019 enligt IFRS 9

Utdrag från Rapport över totalresultat Bokslut 2019
Moderbolag B
Nedskrivning fin. Tillgång
Förändring övrigt totalresultat

4.4.9 Analys av nedskrivning

-1 600 000
-1 600 000

Vid bokslutet år 2018 finns det en tydlig skillnad mellan moderbolagens redovisning av den
finansiella tillgången. Moderbolag B, som tillämpar IFRS, har gjort en avsättning i form av en
förlustreserv eftersom det finns en risk att inte erhålla hela fordringsbeloppet. Ledningen antar
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att det finns en risk att endast erhålla 80 % av den ursprungliga fordran och därför har en
avsättning i form av en förlustreserv gjorts med 400 000 kr. Moderbolag A, som tillämpar K3,
har kvar hela fordran på 2 000 000 kr i sin balansräkning eftersom företagsledningen anser att
Flygkomponenter ABs likviditetsproblem endast är tillfälligt och inte ett bestående problem.
Vid bokslutet år 2018 kommer det alltså bli en skillnad på 400 000 kr mellan bolagens resultat
och Moderbolag A kommer att redovisa ett 400 000 kr högre resultat jämfört med
Moderbolag B. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan regelverken när det gäller
nedskrivningar. Om en värdenedgång inte anses vara bestående behöver inte ett bolag som
följer K3s kapitel 11 skriva ned tillgången. Ett bolag som däremot tillämpar IFRS 9 ska skriva
ned tillgången till det verkliga värdet i form av en förlustreserv även fast värdenedgången kan
anses vara av tillfällig karaktär. Dessutom ska ett bolag som tillämpar IFRS även ta hänsyn
till den totala förväntade kreditförlusten på en finansiell tillgång som är i form av en
kundfordring och även reservera denna värdenedgång i bokslutet.
Vid boksluten år 2019 är tillgångarna fullt nedskrivna då det finns en befarad kundförlust. Det
är vid bokslutet inte en definitiv kundförlust eftersom konkursen ännu inte är avslutad. Hade
båda bolagen haft kunskap om detta redan vid bokslutet år 2018 hade de båda redovisat
samma resultat eftersom de då hade skrivit ned respektive kundfordring med 100 %. Vid
bokslutet år 2019 kommer Moderbolag B nu istället att redovisa en avsättning på 1 600 000 kr
och Moderbolag A en nedskrivning på 2 000 000 kr. På bokslutsdagen år 2019 kommer nu
Moderbolag B att redovisat ett resultat som är 400 000 kr högre jämfört med Moderbolag A.
När båda bolagen har kunskap om att Flygkomponenter AB har satts i konkurs och att någon
ersättning för fordringen troligtvis inte kommer att erhållas finns det ingen skillnad mellan
redovisning enligt IFRS och K3. Båda moderbolagen ska enligt respektive standard skriva ned
den finansiella tillgången helt. Det uppstår som tidigare nämnts en skillnad i bolagens
resultaträkningar endast på grund av att Moderbolag B redan har gjort en avsättning på
kundfordringen med 20 % vid bokslutet för år 2018. Om kundförlusten i ett senare skede blir
definitiv ska enligt Johansson (2010, s. 462) derecognition av tillgången ske. Johansson
(2010, s. 462) menar vidare att när tillgången inte längre har någon ekonomisk nytta i
företaget ska den utrangeras från kretsloppsmodellen.

4.5 Sammanfattande analys
Vid båda typfallen framgår en tydlig skillnad gällande klassificeringen mellan K3s kapitel 11
och IFRS 9. Det som skiljer sig mest åt är att IFRS redan från början av den finansiella
tillgångens livscykel bestämmer syftet tillgången ska ha i bolaget. Utefter syftet som innehas
kategoriseras den finansiella tillgången sedan in i olika affärsmodeller. Vid klassificeringen i
IFRS 9 ger alltså standarden en hänvisning för hur bolagens finansiella tillgångar ska
värderas. Detta ger aktieägare och långivare en tydlig bild redan från början vad avsikten med
anskaffningen är. Det är nu den stora skillnaden mellan regelverken uppstår. Enligt PWC
(2016) får bolag som tillämpar K3 göra ett principval genom att antingen välja att följa kapitel
11 eller kapitel 12 gällande redovisning av finansiella tillgångar. Valmöjligheten K3-bolag
har avseende val av värderingsmetod kan vara en nackdel då det kan innebära minskad
förtroende från dess intressenter. Bolag är enligt Frooman (1999, ss. 195–196) beroende av
sina intressenter för att verksamheten ska fungera. Ett minskat förtroende kan påverka
verksamheten på lång sikt då investerare, med viss kunskap inom redovisning, har större
förtroende för finansiella rapporter upprättade efter IFRS.
Skillnaden i hur de olika regelverken är utformade avspeglar sig genom respektives
kvalitativa egenskaper. Precis som skillnaden mellan att IFRS 9 är mycket mer specificerad
och uttömmande redan i klassificeringsstadiet är skillnaden densamma mellan regelverkens
34

kvalitativa egenskaper. De kvalitativa egenskaperna i IASBs föreställningsram som IFRS 9
baseras på är både fler och mer omfattande än de kvalitativa egenskaper som K3 baseras på.
De båda standarderna bygger på egenskapen relevans. IFRS beskrivning av egenskapen är
mer detaljerad vilket också visar sig i standarden IFRS 9. I beskrivningen av relevans tar
IASB upp att relevant information är sådan information som gör det lättare för användarna att
ta ställning till framtida händelser (IASB 2001, pp. 26–28). Det är denna egenskap som visar
sig vid klassificeringen i IFRS 9, som tidigare belysts i analysen, då syftet för den finansiella
tillgångens framtid ska avgöras. K3s skildring av egenskapen relevans är inte lika detaljerad
som IASBs. Enligt K3 ska, precis som IASBs beskrivning, anses informationen vara relevant
när den gör det enklare för användaren att fatta beslut baserat på aktuella, historiska och
framtida händelser (K3, p. 2.10). Trots liknelserna i de kvalitativa egenskaperna bidrar K3s
kapitel 11 inte till lika stor relevans som IFRS 9. Förutom relevans finns också korrekt bild
med som en underbeskrivning av tillförlitlighet i IASBs kvalitativa egenskaper. Korrekt bild
innebär enligt IASB att de transaktioner och andra händelser som antas vara eller kommer bli
gällande ska återges på ett korrekt sätt (IASB 2001, pp. 33–34). Om detta görs anses
informationen vara tillförlitlig. Denna beskrivning finns inte med i K3s beskrivning av
egenskapen tillförlitlighet. Skillnaden visar sig också i standardernas klassificeringsavsnitt då
IFRS 9 som tidigare berörts fokuserar mer på framtida händelser än vad K3s kapitel 11 gör.
Gällande värdering vid första redovisningstillfället finns det inga större skillnader i typfallen
mellan de olika standarderna. I båda typfallen värderas de finansiella tillgångarna till samma
belopp i moderbolagens balansräkning respektive rapport för finansiell ställning. Enligt både
IFRS 9 (p. 5.1.1) och K3 (p. 11.13) tas transaktionskostnaden med i anskaffningsvärdet vilket
resulterar i att värdet vid första redovisningstillfället blir detsamma för båda. I typfall två tas
de båda finansiella tillgångarna upp till upplupet anskaffningsvärde och bokförs till samma
belopp. Skillnaden i typfall ett visar sig inte förrän vid värderingen efter nedskrivningen.
Värderingen vid första redovisningstillfället skiljer sig inte åt i typfall ett eftersom värdet är
samma på balansdagen som vid anskaffningsdagen. Hade värdet skilt sig mellan
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet hade skillnaden visat sig redan i detta skede. Vid
värderingen beror allt på vilket kapitel ett K3-bolag valt att tillämpa för redovisning av sina
finansiella tillgångar samt hur tillgången klassificeras i enlighet med IFRS 9. Om ett K3-bolag
väljer att tillämpa kapitel 11 och IFRS-bolagets tillgång klassificeras på så vis att den ska
värderas till upplupet anskaffningsvärde, kommer ingen skillnad att uppstå i själva
värderingen. I praktiken kan det till och med vara så att K3-bolaget väljer att tillämpa kapitel
12 och värdera till verkligt värde medan IFRS-bolagets liknande tillgång klassificeras till att
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Genom valet K3-bolag har gällande värderingsmetod förbises en av regelverkets kvalitativa
egenskaper något. Den kvalitativa egenskapen som överses är tillförlitlighet. Detta då bolagen
genom sina val av värderingsmetod kan ge ut en information som kanske inte alltid är den
mest lämpade och som inte ger en rättvisande bild av bolaget. I IASBs tolkning av denna
kvalitativa egenskap beskrivs det att en tillförlitlig information ska vara objektiv, det vill säga
den får inte på något sätt vara vinklad (IASB 2001, pp. 31–32). Detta följs eftersom att bolag
som tillämpar IFRS blir hänvisade att värdera efter en viss metod beroende på vilket syfte
bolagen har med den finansiella tillgången. Begreppet tillförlitlighet är en kvalitativ egenskap
som IASB går in extra djupt på och delar upp den i flera underbegrepp som alla ska uppfyllas
för att information ska anses inneha egenskapen.
I avsnitten 4.3.9 och 4.4.9 som behandlar nedskrivningar framgår tydliga skillnader mellan
IFRS 9 och K3s kapitel 11. Typfallen visar att IFRS 9 redovisar sina finansiella tillgångar
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med en större försiktighet än vad K3 gör. Enligt det internationella regelverket ska inte bara
det faktiska nedskrivningsbehovet tas med, utan hänsyn ska även tas till det förväntade som
ännu inte är verklighet. Vad som ger den mest rättvisa bilden kan diskuteras. På balansdagen
har fokus hela tiden varit på att intressenter vill veta företagets ställning just vid den
tidpunkten. Egentligen skulle det kunna anses vara den mest logiska redovisningen för att visa
hur det faktiskt är ställt i bolaget. Bolag som tillämpar IFRS 9 tar även med det framtida
förväntade nedskrivningsbehovet 12 månader framåt i tiden (IFRS 9, p. 5.5.5). Denna
reservering kan ses följa försiktighetsprincipen, då denna enligt IASB (2001, p. 37) innebär
att bolag inte ska överskatta sina tillgångar. Detta gör att bolag som tillämpar IFRS 9
framlägger tidigare information för i synnerhet aktieägarna som räknas som primära
intressenter enligt Clarksons (1995, ss. 105–107) teori. Nedskrivningen skrivs ner redan 12
månader i förväg för att inte ge falska förhoppningar om bolagets finansiella ställning.
Försiktighet är inte något som direkt tas upp i K3. Istället lägger BFN vikt på att bolagen ska
ta ett beslut om det finns någon fördel att ge ut information tidigt eller om det är viktigare att
den information som ges ut är tillförlitlig (K3, p. 2.9). Detta visar sig tydligt i båda typfallen
då moderbolagen står inför ett val att skriva ner mer än vad som egentligen kan anses
nödvändigt just vid bokslutstillfället. Moderbolaget som tillämpar K3 väljer att inte göra detta
vilket leder till att skillnad uppstår i redovisat värde. I IASBs kvalitativa egenskaper finner vi
försiktighet till och med som en egen underrubrik till den kvalitativa egenskapen
tillförlitlighet. Det redogörs också att bolag inte ska överskatta sina tillgångar och intäkter
(IASB 2001, p. 37). Denna egenskap visar sig tydligt i standarden IFRS 9 då bolagen ska ta
hänsyn till framtida händelser.
Som tidigare analyserats i typfall ett och typfall två som presenterats i kapitel fyra, påverkar
skillnaden i nedskrivningen mellan regelverken aktieägare och långivare. I just dessa typfall
kommer moderbolaget som tillämpar IFRS, till en början, visa både ett lägre resultat samt ett
mindre värde på bolaget då tillgångarna minskar och därmed hela balansomslutningen. Detta
kan komma att påverka de val som användarna av de finansiella rapporterna gör. Investerare
väljer vanligtvis att investera i det bolag som visar bäst finansiell ställning och i detta fall är
det K3-bolaget, Moderbolag A. Eftersom investerare historiskt sett har varit den viktigaste
intressenten enligt Cowton (2011, s. 24) kan detta förklaras av att bolag vill visa en så bra
finansiell ställning som möjligt. Det kan även argumenteras för hur kunniga personerna är
som tar ställning till informationen i de finansiella rapporterna. Har en investerare kunskap
om hur skillnaden mellan regelverken ser ut kanske denne litar mer på informationen som
finns med i en finansiell rapport upprättad efter standarderna i IFRS. Detta då finansiella
rapporter upprättade i enlighet med det internationella regelverket beskriver den ekonomiska
verkligheten bättre.
Både IFRS och K3 är i grunden principbaserade regelverk. De principbaserade regelverken
kräver enligt Schipper (2003, s. 69) mer expertis och högre kompentens av revisorer jämfört
med regelbaserade regelverk. Detta kan förklaras av att regelbaserade standarder oftast enligt
både Schipper (2003, s. 67) och Agoglia, Doupnik och Tsakunis (2011, s. 749) innehåller fler
detaljerade vägledningar. Efter att ha granskat båda typfallen bedömer vi att det krävs en
högre grad av expertis och kompetens vid tillämpning av IFRS jämfört med K3. Gällande
nedskrivningen kräver IFRS att om en värdenedgång inte är bestående, ska tillgången ändå
skrivas ned. Om det året därpå skulle visa sig att värdenedgången endast var av tillfällig
karaktär skulle moderbolaget behöva skriva upp tillgången till sitt ursprungliga värde. Vid
tillämpning av K3s kapitel 11 behöver denna nedskrivning inte redovisas om den anses vara
tillfällig och bolaget slipper då detta arbete.
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Båda regelverken följer den livscykel som Johansson (2010, s. 423) menar på finns för ett
bolags tillgångar för att ge en rättvisande bild. De skillnader som finns i livsstadierna vid till
exempel klassificering, värdering och nedskrivning resulterar till att bolag som tillämpar IFRS
ger en mer rättvisande bild av den finansiella tillgångens värde.
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5 Diskussion och slutsats
5.1 Inledning
I detta kapitel presenteras slutsatser av studien och forskningsfrågan besvaras. Inledningsvis
diskuteras de skillnader som framkommit i analysen av typfallen i kapitel fyra mellan de två
olika regelverken. Till sist mynnar diskussionen ut i en sammanfattande slutsats och som även
besvarar studiens forskningsfråga.

5.2 Diskussion och slutsats av studien
Analysen i kapitel fyra tar upp de mest väsentliga skillnaderna mellan standarderna. Självklart
finns det mycket mer som skiljer de två standarderna åt. Typfallen är uppbyggda för att
försöka få fram och tydligt visa på de skillnader som kan uppstå vid tillämpning av respektive
regelverk. Utifrån de skillnader som framkommit, har sedan de mest väsentliga valts ut för en
djupare analys. Analysen skulle kunna bli oändligt lång om allt som påverkar de båda
regelverken tagits hänsyn till. Syftet med studien är avgränsat till att studera påverkan på
aktieägare och långivare vilket också har kortat ner analysen något. Det finns många fler
intressenter som skulle påverkas av skillnaderna ovan men aktieägare och långivare anses
vara de som tydligast påverkas då de är de primära intressenterna. Anledningen till att K3s
kapitel 11 har valts i denna studie är också i syfte att få fram så stora skillnader som möjligt.
Denna avgränsning har också tagits hänsyn till vid framställandet av typfallen.
Under planeringsprocessen av studien var förväntningarna att vi skulle hitta både många och
stora skillnader mellan regelverken. Utfallet av typfallen visade att skillnaderna inte var så
stora som vi antagit. Valen av typfallen har gjorts med hänsyn att dessa ska vara enkla att
följa och lätta att förstå för läsaren. Andra typfall hade såklart kunnat ge annat utfall och
kanske visat på mer skillnader. De olika tillgångar som tagits upp anses vara vanligt
förekommande i företag och kan därför vara enkla att relatera till och lätta att förstå. Orsaken
till att skillnaderna inte blev större eller fler än de blev bedöms bero på att K3 bygger på IFRS
for SMEs. Detta leder till att redovisningen enligt de båda regelverken blir liknande. De
kvalitativa egenskaperna som de båda regelverken baseras på är liknande vilket också kan
förklara de likheter som uppstår mellan standarderna. Den största skillnaden mellan
regelverken ligger i att IFRS är mer detaljerat än vad K3 är. Hänsyn ska dock tas till att K3
ska vara ett enklare regelverk för företag att tillämpa vilket också resulterar till att en del
skillnader uppstår. De företagen som är tvingade att tillämpa IFRS eller de som frivilligt gör
det måste ha resurser för att applicera det mer komplicerade internationella regelverket.
Eftersom IFRS 9 är en så pass ny standard är det också ett argument varför att det uppstår en
del skillnader då K3 kanske ännu inte hunnit med i utvecklingen. Vår bedömning är att K3s
standarder om redovisning av finansiella tillgångar kommer gå mot IFRS 9 med tiden och
minska de differenser som i dagsläget uppstår.
Utfallet av studien blev att flera skillnader föreligger mellan standarderna avseende
redovisning av finansiella tillgångar. Skillnader har framkommit i samtliga stadier i
kretsloppsmodellen, det vill säga klassificering, värdering och nedskrivning. Den största
skiljaktigheten som identifierats är att i standarden IFRS 9 tas mer hänsyn till risk som visar
sig i den högre graden av försiktighet. Som tidigare nämnts i studiens bakgrund uppkom
denna ökade försiktighet efter finanskrisen år 2008. Vårt resultat visar på att IFRS 9 ger en
mer rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning jämfört med K3s kapitel 11. Detta
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resulterar i att information i de finansiella rapporterna upprättade i enlighet med IFRS är att
föredra för intressenters beslutsfattande.
Syftet med studien har varit att visa på skillnader i redovisning av finansiella tillgångar som
kan uppstå till följd av vilket regelverk som svenska onoterade aktiebolag väljer att tillämpa.
Vidare har syftet varit att ta fram de mest väsentliga skillnaderna och på så vis tillföra
kunskap hur dessa kan påverka de primära intressenternas val. Vi anser att vi med hjälp av
typfallen och analysen i kapitel fyra har framfört de mest väsentliga skillnaderna och hur
dessa kan påverka de primära intressenterna, långivare och aktieägare, och på så vis uppfyllt
studiens syfte.
Vi bedömer också att vår forskningsfråga med hjälp av kapitel fyra och ovan diskussion har
blivit besvarad. Vår sammanfattande slutsats och svar till forskningsfrågan är att finansiella
tillgångar redovisade i enlighet med IFRS 9 beskriver den ekonomiska verkligheten bättre än
finansiella tillgångar redovisade i enlighet med K3s kapitel 11. Ur aktieägarnas och
långivarnas perspektiv är det en fråga om förtroende för den information som finns i de
finansiella rapporterna. Det är denna information som ligger till grund för de
investeringsbeslut som de primära intressenterna ska ta. Även om upprättande av finansiella
rapporter i enlighet med det internationella regelverket kan ge intressenter högre legitimitet
för bolagen är det inte alltid praktiskt genomförbart för alla bolag att tillämpa det. En
tillämpning av IFRS kräver, som tidigare analyserats, en högre grad av expertis och
kompetens av dess användare. Denna resurs har kanske inte alla bolag tillgång till och väljer
då istället att använda det lite enklare nationella regelverket K3. Oavsett om bolag frivilligt
väljer att tillämpa IFRS eller K3 handlar mycket av redovisningen om hur mycket kunskap
den som utför hantverket bakom de finansiella rapporterna besitter. Som potentiell långivare
eller aktieägare gäller det att själv vara kritisk till den information som finns i en finansiell
rapport och ta hänsyn till de skillnader som kan uppstå till följd av vilket regelverk som
tillämpas.
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6 Reflektion över studien
6.1 Inledning
I detta kapitel framförs våra egna reflektioner över resultatet som vi fått fram i studien. Vidare
diskuteras de bidrag som studien lämnat. Avslutningsvis lämnas förslag till framtida forskning
för det ämne som behandlats i studien.

6.2 Eftertanke
Resultatet från vår studie visar att det finns skillnader mellan IFRS 9 och K3s kapitel 11. Som
tidigare nämnts är redovisning av finansiella tillgångar enligt IFRS att föredra framför K3 ur
de primära intressenternas perspektiv. Typfallen har konstruerats så att de båda moderbolagen
har samma ekonomiska förutsättningar, vilket innebär lika stora tillgångar och skulder som
intäkter och kostnader. Vidare i typfallen har de transaktioner som uppstått varit exakt
likadana för respektive moderbolag. Det kan då reflekteras över att i verkligheten finns det
inte två olika bolag som har identiska ekonomiska förutsättningar. Anledningen till att två
identiska moderbolag använts i typfallen är för att uppnå högsta möjliga jämförbarhet. Vi har i
denna studie endast tittat på redovisning av finansiella tillgångar och även avgränsat detta
genom att endast fokusera på köp av aktier samt redovisning av en kundfordring. Dessa två
olika scenarion har valts eftersom det är två vanligt förekommande transaktioner för företag
som de flesta av oss även kan associera till. I verkligenheten finns det flera andra scenarion
som hade kunnat hända. Vår studie kan därför inte enbart användas för att se vilket regelverk
som är bäst lämpat för ett bolag utan flera andra aspekter måste vägas in vid bedömningen.
Vår studie kan däremot ge hjälp vid en avvägning mellan om ett bolag ska välja K3 eller IFRS
och om detta bolag har till en stor del finansiella tillgångar i sin balansräkning.

6.3 Teoretiska och praktiska bidrag
De teoretiska bidragen som studien bidragit med innefattar en förklaring av hur finansiella
tillgångar hanteras i större moderbolag som frivilligt kan tillämpa IFRS i sin
koncernredovisning. I studien belyses de skillnader som uppstår mellan ett bolag som frivilligt
valt att tillämpa IFRS 9 istället för K3s kapitel 11. Då IFRS 9 blivit obligatorisk först år 2018,
som också är samma år som vi skriver studien, kan både företag och intressenter ta del av
informationen som vår studie förmedlar. Avsikten med denna uppsats har varit att genomföra
en studie som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar de stora skillnader som finns mellan de
två olika regelverken. Syftet har även varit att kunna hjälpa både företag och de primära
intressenterna genom att belysa skillnaderna och på så vis underlätta vid beslutsfattande.

6.4 Framtida forskning
I studien illustreras de väsentliga skillnaderna vid klassificering, värdering samt nedskrivning
av finansiella tillgångar mellan IFRS 9 och K3s kapitel 11. Då IFRS 9 har blivit en
obligatorisk standard att tillämpa först samma år som denna uppsats skrivs är ett förslag till
framtida forskning att genomföra en studie med empiriska undersökningar. Förslagsvis hade
dessa undersökningar varit lämpliga att genomföras i moderbolag som är verksamma inom
branscher där en stor del av balansräkningarna består av finansiella instrument och där IFRS 9
då tillämpas frekvent. Som nämnts hade det varit intressant att granska samtliga finansiella
instrument och inte enbart finansiella tillgångar som vi valt att avgränsat oss till i denna
studie.
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