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Europeiska Unionen införde 2005 ett system för att minska koldioxidutsläppen genom att 

tilldela utsläppsrätter. Efter införandet framkom problem med hur utsläppsrätter ska synas i de 

finansiella rapporterna och det ledde till ett uttalande från International Financial Reporting 

Interpretations Committee om att utsläppsrätter bör liknas med en immateriell tillgång, 

uttalandet drogs tillbaka och i dagsläget saknas redovisningsstandard som rör utsläppsrätter. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar eller inte 

redovisar utsläppsrätter. 

Uppsatsen har sin grund i tidigare forskning som problematiserar avsaknaden av jämförbarhet 

i redovisning av utsläppsrätter. Uppsatsen bygger på en dokumentundersökning av 25 

årsredovisningar från företag som innehar utsläppsrätter. Dokumentundersökningen har 

kompletterats med intervjuer av fem företag.  

Ett mönster vi kunde se är att den vanligaste metoden är att redovisa utsläppsrätter som 

immateriell tillgång, 13 av de 30 undersökta företagen anser att utsläppsrätterna är en 

immateriell tillgång. Vi kopplar det till uttalandet från International Financial Reporting 

Interpretations Committee och trots tillbakadragandet väljer företag att redovisa utsläppsrätter 

som immateriell tillgång för att inget nytt uttalande eller standard kommit. Tio företag väljer 

att utesluta utsläppsrätterna ur redovisningen, möjlig anledning kan vara att de går efter 

försiktighetsprincipen, företagen vill inte överskatta värdet på utsläppsrätterna då de är 

tilldelade gratis. Det förekommer ingen norm över hur utsläppsrätter redovisas och detta 

resulterar i att företag gör olika och jämförbarheten minskar. Stor del av den studerade 

litteraturen och forskningen anser att utsläppsrätter faller under definitionen immateriell 

tillgång men andra definitionen förkommer också. Anledningen till att företagen väljer att inte 

redovisa utsläppsrätter är att det i många fall inte finns någon kostnad kopplad till dem. Att 

företag väljer att redovisa utsläppsrätter kan vara för att skapa legitimitet för att spegla det 

sanna målet av handel med utsläppsrätter det vill säga värna om miljön. Då det inte finns 

något krav på att redovisa utsläppsrätterna och då det i många fall inte ger någon påverkan på 

resultatet är en grund till att vissa företag väljer att utesluta utsläppsrätterna ur redovisningen.



 Abstract 

The European Union introduced in 2005 a system to reduce carbon emissions by 

allocating emission allowances. After the introduction problems was found with 

the way the allowances to appear in the financial statements and it led to a 

statement that the allowances should be similar to an intangible asset from the 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), The 

statement was subsequently withdrawn and in the current situation is no 

accounting standard concerning emission allowances.  

The purpose of this paper is to describe and explain how Sw edish companies 

report or not report emissions.  

This study is based on previous research that problematizes the lack of 

comparability of the reporting of emissions. This study is based on a document 

study of 25 annual reports of companies holding emission allowances. Documents 

survey has been supplemented with interviews of five companies.  

A pattern we could see is that the most common method is to report emissions as 

intangible assets, 13 of the 30 companies surveyed believe that emissions 

allowances are an intangible asset. We connect it to the statement from the 

International Financial Reporting Interpreta tions Committee and despite the 

withdrawal choose companies to report emissions as an intangible asset that no 

new statement or the default occurred. Ten companies choose to exclude the 

allowances from the financial statements, poss ible reason may be that they go 

after the precautionary principle; companies do not  want to overstate the value of 

the allowances which they are assigned for free. There is no standard on how 

emission rights are recognized and this result in the company makes different and 

comparability reduced. Much of the studied litera ture and research believes that 

emissions fall within the definition of an intangible asset but other defini tions 

presents too. The reason that companies choose not  to report emissions is that in 

many cases there is no cost associated with them. The company chooses to report 

emissions can be to create legitimacy to reflect the true aim of emissions trading  

is to say protecting the environment. As there is no requirement to account for  

allowances and then in many cases it does not give any influence on the results is 

due to some companies choose to exclude the allowances from the accounts.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Miljön är under ständig förändring och påverkas av användningen av jordens resurser, 

uppfattningar om hur mycket samt i vilken omfattning är delad (Larsson, 1997). De ökade 

miljöproblemen har lett till att regeringar och institutioner runt om i världen letar efter 

metoder att minska koldioxidutsläpp. Dagens globala uppvärmning är ett resultat av tidigare 

utsläpp, det är därför viktigt att snabbt få fram ett system som gynnar både naturen, ekonomin 

och samhället. Till följd av miljöproblem har miljöredovisningen blivit mer uppmärksammad 

och önskemålen samt krav från både lagstiftarna och intressenterna på hur miljöredovisning 

ska utformas ökar. Att redovisa ett hållbart miljöarbete ökar intressenternas tro på företaget 

och dess framtida lönsamhet (Larsson, 1997). Att ha med miljöredovisning i årsredovisningar 

har blivit viktigare, efterfrågan kommer från intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). 

Industrier, kraftverk, flygbolag med flera måste ha utsläppsrätter för sin verksamhet om de 

släpper ut koldioxid. Utsläppsrätter är rätter som ger företagen rätt att släppa ut koldioxid, en 

utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid (Naturvårdsverket, 2014).  

Europeiska Unionen (EU) har anordnat ett system för att minska utsläppen av koldioxid och 

hanterar handel med utsläppsrätter (Naturvårdsverket, 2014). Utsläppsrättshandeln omfattar 

vid 2012 cirka 40 procent av EU-ländernas utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna delas till 

viss del ut gratis och till viss del så kan de köpas. Ett tak har satts för att till år 2020 nå en 

utsläppsminskning på 21 procent jämfört med 2005 då systemet trädde i kraft 

(Energimyndigheten, 2012). EU:s utsläppshandelssystem är en av de mest anmärkningsvärda 

insatser för att bekämpa klimatförändringarna. 

Debatt har uppkommit runt frågorna huruvida effekterna av systemet ska synas i de finansiella 

rapporterna för medlemsländerna (Haupt & Ismer, 2011). International Accounting Standards 

Boards (IASB) tolkningskommitté, International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC) gjorde 2006 ett uttalande, IFRIC 3 ”Emission Rights” (se bilaga 4), som 

föreskrev att utsläppsrätterna skulle klassificeras som en immateriell tillgång, uttalande togs 

tillbaka då det inte matchade definitionen av intäkt/kostnad och en ändring i International 

Accounting Standard (IAS) 38 Immateriella tillgångar (IFRS, 2015) hade varit nödvändigt. 

Raiborn och Massaoud (2010) menar att eftersom det går att handla med utsläppsrätter har de 

ett ekonomiskt värde. Utsläppsrätter är en tillgång, vilket framgår av utsläppsrätternas 

förmåga att säljas för pengar och att överföras mellan olika system (Cook, 2009). Problemet 

är hur utsläppsrätter ska redovisas, bland annat att finns flera olika regelverk som strider mot 

varandra, vilket gör att det finns många möjliga vägar för företag att gå (Elofsson, 2012, 4 

april). Att det i nuläget inte finns någon utgiven standard för hur utsläppsrätterna skall 

hanteras i redovisningen påverkar insynen och jämförbarheten mellan olika företag (Raiborn 

& Massaoud, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

Utsläppsrätter är en viktig del för att dämpa den globala uppvärmningen och de är utformade 

för att skapa en kostnad för något som tidigare var fritt (Raiborn & Massaoud, 2010; Cook, 

2009). Ransoneringsmål ska mötas samtidigt som företag vill tjäna mer pengar och minska 

sina kostnader (Ratnatunga, Jones & Balachandran 2011). 

Eftersom det går att handla med utsläppsrätter har de ett ekonomiskt värde (Raiborn & 

Massaoud, 2010) och därför kan utsläppsrätterna uppfylla definitionen för tillgång (Cook, 
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2009). Problemet är ofta hur utsläppsrätterna ska värderas och redovisas (Ratnatunga et al., 

2011). Raiborn och Massaoud (2010) förespråkar att redovisa utsläppsrätter som en 

immateriell tillgång men fler alternativ finns, exempelvis finansiellt instrument eller 

omsättningstillgång/lager. Värderingsproblem påverkar oftast immateriella tillgångar och det 

är en del av redovisningen som ofta kritiseras (Penman, 2009; Ratnatunga et al., 2011). Valet 

av redovisning påverkar utfallet av företagets finansiella rapporter och att det finns flera sätt 

att redovisa utsläppsrätter kan vara ett problem då detta kan ge en oklar bild i jämförelse 

mellan företag eftersom företag kan redovisa samma sak olika (Raiborn & Massaoud, 2010). 

Hur ett företag väljer att redovisa sina utsläppsrätter kan ha effekt för intressenter som är 

intresserade av gröna företag som arbetar för att minska koldioxidutsläpp (Griffin, 2013). 

 

Figur 1. Bilden från Energinyheter.se, publicerad 2014-05-22, hämtad 2015-02-20. Bilden är manipulerad med symboler. 

Redovisningen av utsläppsrätter har blivit mer relevant och bristen på enhetlighet, vilket blev 

resultatet efter återkallelsen av IFRIC 3, gör att det nu är ett mer och mer angeläget problem 

(Black, 2013). Huvudsakliga problemet är att utsläppsrätter rent redovisningsmässigt är svåra 

att definiera och att riktlinjer för hur utsläppsrätterna ska redovisas saknas (Cook, 2009), 

något som önskas av många revisorer (Griffin, 2013; Raiborn & Massaoud, 2010). 

Ratnatunga et al. (2011) anser att kunskapen som finns kring utsläppsrätter och dess 

redovisning är begränsad. Handel med utsläppsrätter är värt att studera eftersom det illustrerar 

problem som normgivare ställs inför när de utforskar gränserna av redovisning (Cook, 2009). 

Det gör att det kan finnas stora skillnader i redovisningen av utsläppsrätter i företag och vi har 

valt att studera redovisning och värdering av utsläppsrätter närmre. 

1.3 Problemformulering 

I samband med denna bakgrund av bred tolkningsbarhet och osäkerhet valdes undersökning 

av företags redovisning och värdering av utsläppsrätter närmre för att besvara 

frågeställningen: 

 Hur och varför svenska företag redovisar eller inte redovisar utsläppsrätter? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar eller inte 

redovisar utsläppsrätter. 

Studie ämnar fylla den lucka som identifierats i forskningen runt redovisning av 

utsläppsrätter, hur och om svenska företag faktiskt väljer att redovisa sina utsläppsrätter. 
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1.5 Källkritik och trovärdighet 

Vi vill att vår studie ska vara enkel att förstå och följa. Figur 2 ger vägledning om hur studien 

är uppbyggd. Vi har använt oss av rubrikerna: inledning, teoretisk referensram, metod, empiri, 

analys och slutsats. 

 

Figur 2. Egen illustration av studiens arbetsförfarande. 

Vi vill lyfta fram de aspekter som kan ge studien en viss oriktighet. Våra intervjuer har till 

övervägande del utfördes via mejl och telefon. Ett annat perspektiv är den etniska aspekten, vi 

mötte ett visst motstånd i en av våra intervjuer då respondenten ansåg att ämnet är för politisk 

och önskade därför att företaget skulle förbli anonymt. 

Årsredovisning är en sekundärkälla och det är företagen själva som till viss del väljer vad de 

redovisar, bortsett från de delar som är tvingande enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Då 

redovisning av utsläppsrätter inte är standardiserad finns det många alternativ om hur dessa 

kan hanteras. Alternativet är att redovisa utsläppsrätter i den frivilliga delen 

verksamhetsberättelsen eller i förvaltningsberättelsen. En kritik är att de studerade 

årsredovisningarna inte alla kommer från samma år, vi har valt den senaste publicerade för de 

utvalda företagen i huvudsak från 2013, 2014, men i ett fall från 2011. 

När vi sökt efter artiklar och litteratur försökte vi använda oss av så aktuell data som möjligt. 

Det finns ändå alltid en möjlighet att vi missat nyare uttalande eller rekommendationer. 

1.6 Begreppsförklaring 

Cap and trade är ett centralt begrepp i klimatförhandlingar som innebär att ett tak sätts för hur 

mycket utsläpp som får göras och handel med utsläppsrätter under taket är tillåtet. To cap = 

begränsa, to trade = bedriva handel med. Bra svensk översättning saknas och därför används 

det engelska begreppet. 

Peer-review innebär att trovärdigheten i vetenskapliga artiklar kan styrkas. Artiklarna är 

granskade av en kompetent forskare innan de är publicerade. 

Benchmarking-princip kan beskrivas som hur företag lär av varandra genom att jämföra och 

inspireras. Benchmarking behöver inte bara vara inom samma bransch, utan tanken är att vara 

bäst samt att uppnå det genom att hämta idéer från andra företag, organisationer med mera för 

att applicera det på sin egen verksamhet eller produkter. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Introduktion av utsläppsrätter  

EU:s system, European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), hanterar handel med 

utsläppsrätter. Systemet är till för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av 

växthusgaser. EU ETS gäller för alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och 

Lichtenstein och är en stor del i EU:s klimatpolitik (Naturvårdsverket, 2014). Varje lands 

regering sätter ett tak och bestämmer hur utsläppsrätterna ska tilldelas under perioden. 

Outnyttjade utsläppsrätter kan antingen sparas till nästa period eller säljas till andra företag 

som förbrukat sin ranson. EU:s utsläppshandelssystem lanserades i januari 2005. EU ETS 

omfattas idag av ca 13 000 anläggningar i industri- och energiproduktion samt flygsektorn 

(Energimyndigheten, 2012). I en rapport från EU- kommissionen konstateras att det finns ett 

överskott av utsläppsrätter vilket leder till ett mindre lyckat resultat för handelssystemets 

funktion (IVL-Svenska Miljöinstitutet 2013). 2012 omfattades utsläppshandeln cirka 40 

procent av EU-ländernas utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna delas till viss del ut gratis och 

kan till viss del köpas, under handelsperioden 2008-2012 delades över 95 procent av 

utsläppsrätterna ut gratis. EU-kommissionen mål är att till 2020 nå en utsläppsminskning på 

21 procent jämfört med 2005 då systemet trädde i kraft (Energimyndigheten, 2012).  

EU:s utsläppshandelssystem är den hitintills största åtgärden mot klimatförändringarna 

samtidigt har det skapat debatt om hur utsläppsrätterna ska synas i de finansiella rapporterna 

för företag inom EU (Haupt & Ismer, 2011). 

2.1.1 UNFCCC och Kyotoprotokollet i korthet 

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse och ett ramverk med syftet att minska 

klimatpåverkan och minska utsläppen av de globala växthusgaserna. Konventet startades i 

Kyoto, Japan 1997 på initiativ av Förenta Nationernas (FN) United Nations Framework 

Convention Climat Change (UNFCCC), också kallad Klimatkonventionen. UNFCCC i sig 

sätter inga gränser för hur mycket koldioxidutsläpp varje land kan släppa ut och föreslår heller 

inte medel för att minska utsläpp. Begränsningar fastställs i tilläggsprotokoll, det viktigaste 

och juridisk bindande protokollet är Kyotoprotokollet. 

Idag har 195 länder skrivit på FN:s UNFCCC-avtal och 191 länder har anslutit sig. I 

Kyotoprotokollet lovar medlemsländerna att minska sina utsläpp av växthusgaser med drygt 5 

procent till perioden 2008-2012, jämfört med 1990 års nivå. På klimatkonferensen i Doha 

2012 förlängdes avtalet till år 2020 (Miljöbörsen, 2006). Idag finns det 10 stycken aktiva 

utsläppshandelssystem anslutna till Kyotoprotokollet. Dessa kontrollerar tillsammans nästan 3 

miljarder ton koldioxid, vilket är 9 procent av de totala växthusgasutsläppen i världen (IVL-

Svenska Miljöinstitutet, 2013). 

2.2 Tilldelning av utsläppsrätter 

Länder tilldelas utsläppsrätter utifrån en fördelning som fastställs av EU ETS. Utsläppsrätter 

fördelar sedan varje land på egen hand, en så kallad National Allocation Plan (NAP). 

Utdelning av fria utsläppsrätter ges enligt en benchmarking-princip. De länder som har en 

mer energieffektiv produktion får fler utsläppsrätter tilldelade, i praktiken får dessa industrier 

nästan alla utsläppsrätter som behövs (Regeringskansliet, 2006). 

Resterande utsläppsrätter handlas med på auktion. De utsläppsrätter som bjuds ut på 

handelmarknaden heter European Union Allowance (EUA).  Intressenter som vill minska 

utsläppen kan köpa upp utsläppsrätter för att göra dem otillgängliga. (Regeringskansliet, 

2006). 
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För varje ton koldioxid ett företag i handelssystemet släpper ut krävs en utsläppsrätt från EUA 

överlämnas (Energimyndigheten, 2012). Utsläppsrätter löper över handelsperioder, tre 

perioder finns för tillfället: 

 Handelsperiod 1    2005-2007    (3 år) 

 Handelsperiod 2    2008-2012    (5 år) 

 Handelsperiod 3     2013-2020    (7 år) 

Perioderna förlängs för varje gång medan antalet utsläppsrätter förblir detsamma, vilket ger en 

minskning av utsläppen på lång sikt (Energimyndigheten, 2012). 

Somliga anser att en auktion av alla utsläppsrätter är det mest effektiva sättet att minska de 

totala utsläppen, istället för att en del delas ut gratis. Däremot kan en alltför snabb övergång 

till auktion vara kontraproduktivt då de tvingar företagen istället för att uppmuntra dem att 

bespara (Cook, 2009). 

2.3 Avsaknaden av redovisningsstandard för utsläppsrätter 

Ingen av Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Accounting Standards Board 

(FASB) eller IASB, som ger ut redovisningsstandarder, har slutfört någon standard för hur 

företag ska redovisa och rapportera utsläppsrätter för koldioxid (Griffin, 2013). Utifrån 

varierande praxis kan företag använda sig av att exempelvis utesluta utsläppsrätter helt 

utanför balansräkningen, att ta upp utsläppsrätter till marknadsvärde, eller som en variant av 

dessa två. Detta innebär ett problem för kapitalmarknaderna. Företag använder sig av olika 

och ibland otydliga redovisningsmetoder för att redovisa liknande ekonomiska fördelar 

resulterar det i en ojämn information mellan företag och investerare. Balansräkning- och 

resultaträkningseffekterna av utsläppshandel är mestadels negativa. Avsaknaden av enhetliga 

redovisningsregler innebär att företag använder sig av olika redovisningsmetoder och får 

därmed olika effekter (Griffin, 2013). 

Haupt och Ismer (2011) menar att frånvaron av vägledning från International Financial 

Reporting Standards (IFRS) har lett till konsekvenser i de redovisningsmetoder som tillämpas. 

I dag så är den dominerande behandlingen av utsläppsrätter enligt IFRS så att de baseras på 

att de tilldelade utsläppsrätterna är lika med det som används, alltså blir resultatet av det hela 

noll. Detta gör att konsekvenserna av EU:s system för utsläppshandel är osynliga så länge 

utsläppen inte överstiger de antalet utsläppsrätter organisationen fått tilldelat av regeringen. 

Haupt och Ismer (2011) anser att beslutsfattare, analytiker och inverterare bör vara missnöjda 

med situationen då den inte ger en rättvisande bild. 

Avsaknaden av norm påverkar insynen och jämförbarheten mellan företag. Som ett incitament 

för att företag ska investera i utrustning som reducerar utsläppen, så har statliga organen runt 

om i världen börjat fördela utsläppsrätter till företag, utsläppsrätter är baserade på företagens 

tidigare utsläpp. Raiborn och Massaoud (2010) anser att tanken med utsläppsrätter är att 

företag ska sluta förorena inte är genomförbar. När företagen reducerar sina utsläpp och får 

utsläppsrätter över kan de sälja dessa vidare, på så sätt är det inte ett incitament till att minska 

utsläppen, utan ett cap and trade-system skapas istället. Regeringen sätter ett utsläppstak, en 

högsta nivå för de totala utsläppen, men tillåter företagen att individuellt bestämmer nivån 

genom att företag kan handla med utsläppsrätter sinsemellan (Raiborn & Massaoud, 2010). 

 

 



UTSLÄPPSRÄTTER -en undersökning OM och HUR företag redovisar utsläppsrätter 
 

6 

 

2.4 Svensk lagstiftning som rör utsläppsrätter 

Lag (SFS 2004:1199) om handel med utsläppsrätter reglerar villkoren för handel med rätt att 

släppa ut växthusgaser, det vill säga utsläppsrätter. I 2 kap i lag om handel med utsläppsrätter 

framgår det att regeringen får delge bestämmelser om det ska krävas tillstånd för utsläpp av 

växthusgaser enligt denna lag. Regeringen bestämmer vilken myndighet som delger 

utsläppsrätter. Idag ser det ut som följer i Sverige: 

 Naturvårdsverket beslutar om gratis tilldelning av utsläppsrätter och ansvarar för 

den databas till vilken företag rapporterar in sina årliga utsläpp. 

 Energimyndigheten ansvarar tillsammans med Naturvårdsverket för information 

om handelssystemet. 

 Transportsyrelsen är samrådspart till Naturvårdsverket när det gäller 

flygverksamhet inom handelssystemet. 

 Länsstyrelserna beslutar om tillstånd för utsläpp av koldioxid. 

 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) ackrediterar de 

svenska kontrollörer som verifierar utsläppsrapporter och tilldelningsansökningar. 

 Riksgälden hanterar statens intäkter från auktionering av utsläppsrätter. 

Alla länder har olika system, här visas endast det svenska (Naturvårdsverket, 2014). 

I 3 Kap 4 § lag om handel med utsläppsrätter kan utläsas “En verksamhetsutövare som har 

tillstånd till utsläpp av växthusgaser och som har ansökt om tilldelning får tilldelas överlåtbara 

utsläppsrätter för den eller de anläggningar som omfattas av tillståndet”. Innebörden är att en 

verksamhet som inte har tillstånd kan erhålla en överlåtningsbar utsläppsrätt av företag som 

inte förbrukar sina rätter, utsläppsrätterna kan överlåtas kostnadsfritt eller mot ersättning.   

Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 17 kap. 22 b-e § uppger att utsläppsrätterna ska hanteras 

som lager och värderas till nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, inkomstskattelagen är 

emellertid en skatterättslig lag. Befintlig lagstiftning innebär att företagen har möjlighet att 

redovisa sina utsläppsrätter på många olika sätt så länge de följer god redovisningssed. 

2.4.1 Redovisningsregelverk 

I Sverige är årsredovisningslagen grunden för redovisning och 2004 började 

bokföringsnämnden arbetet med att fram fyra kategorier av regelverk, K-projektet. Enligt 

Smith (2006) är utgångspunkten för K-projektet bokföringslagen (SFS 1999:1078) som bland 

annat redogör för hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska avslutas. K2 är ett 

förenklar regelverk gäller för mindre bolag och regelverket bygger även på 

försiktighetsprincipen.  K3 är ett principbaserat regelverk och gäller för alla större onoterade 

företag och koncernredovisning när årsredovisning koncernredovisning upprättas. K2 är 

regelbaserat och ger företagen en mer detaljerad vägledning i hur årsredovisning ska utformas 

jämfört med K3 som är principbaserat och ger mer utrymme för egen tolkning, (Smith, 2006). 

IFRS är ett internationellt regelverk för börsnoterade företag, även IFRS är ett principbaserat 

regelverk (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson, 2012). K2 och K3 saknar vägledning i 

hur utsläppsrätter ska hanteras. 

2.5 Redovisningsprinciper 

Resultat- och balansräkningen är beroende av hur delar värderas och det styrs av 

redovisningsprinciper (Smith, 2006). Redovisningsprinciper är grunden i redovisningen och 

samverkar för att ge en rättvisande bild över företagets ställning och samtidigt ge en 

jämförbar bild mot föregående år samt andra företag. I årsredovisningen bör företag sträva 

efter att så mycket som möjligt efterlikna verkligheten, det vill säga ge en rättvisande bild av 
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företagets ställning (Smith, 2006; Westermark, 1999). Matchnings- och försiktighetsprincipen 

är två relevanta principer i studiens sammanhang. 

Matchningsprincipen innebär enkelt förklarat att “intäkterna ska matchas mot utgifterna för de 

resurser som använts för att skapa intäkterna” (Smith, 2006, s. 82) och därför är 

matchningsprincipen styrd av att intäkterna tas upp i redovisningen. Avgörande är att 

fastställa vilka resurser som gick åt, det kan göras genom matchning över period, se figur 3 

(Smith, 2006). 

 

Figur 3. Matchning över period (Smith, 2000, s.86). 

Enligt Smith (2006) är försiktighet en bedömningsgrund av föreställningsramen för 

utformning av finansiella rapporters tillförlitlighet. Ur föreställningramen p. 22 framgår 

“Information är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är 

vinklad”, användarna och intressenter ska kunna förlita sig på informationen. 

Försiktighetsprincipens centrala mening är att om det finns valmöjlighet ska tillgången 

värderas till det lägsta värdet och skulder till det högsta (Smith, 2006). Samma innebörd 

framgår av föreställningsramen p. 37, tillgångar och intäkter ska inte överskattas samt skulder 

och kostnader ska inte underskattas. IASB och EU-kommissionen arbetar på revideringar av 

ett brett utbud av redovisningsstandarder samt redovisningslagar som kommer att påverka de 

finansiella rapporterna för alla enheter och riktlinjerna för rättvisande bild (True and Fair 

view) ändras vilket håller revisorer på sina tår. Noterat är att förvirring råder av innebörden av 

konceptet rättvisande bild eftersom det gäller ett företags externa finansiella rapportering och 

revision (Ekholm & Troberg, 1998). Redovisning, revision och kapitalmarknaden binds 

samman för att klargöra innebörden och definiera den roll som rättvisande bild bör spela i 

finansiell rapportering och revision, oberoende av nationella gränser. Slutsatsen är att 

marknaden är effektiv när bytesvärde och egenvärde är lika för alla företag och information 

som borde syfta till att skapa effektiva kapitalmarknader. Ett brett tolkningsutrymme, 

kulturella skillnader och standarder som kontinuerligt ändras bidrar till att frågan om 

rättvisande bild är en rättvisande bild (O’Keeffe och Hackett, 2012; Ekholm & Troberg, 

1998). 

2.6 Värdering av utsläppsrätter 

Utsläppsrätterna handlas på en aktiv marknad och företag kan därför välja att värdera dessa 

med antingen anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. Väljs 

anskaffningsvärdemetoden värderas utsläppsrätterna på balansdagen till samma belopp som 

vid anskaffningstillfället. Om utsläppsrätterna istället värderas efter omväreringsmetoden så 

värderas de till de verkliga värdet på balansdagen (Smith, 2006). 

IASB och FASB föreslår i deras projekt om handel med utsläppsrätter att redovisningen av 

utsläppsrätter ska följa framtidavärdemetoden. Ersättningen bör alltså redovisas till framtida 

värde både då utsläppsrätterna är köpa på marknaden och när de är gratis tilldelade. Haupt och 

Ismer (2011) anser att ett motsvarande statsbidrag neutraliserar effekterna av fria anslag på 

vinst eller förlust.  Värderingen av utsläppsrätter bör skilja mellan utsläppsrätter som innehas 

för efterlevnad och utsläppsrätter som innehas för handel. Innehav för efterlevnad bör 

värderas till upplupet anskaffningsvärde eller framtida värde medan utsläppsrätter som 

innehas för handel bör värderas till framtida värde med vinst eller förlust som senare ska 

redovisas i resultaträkningen (Haupt & Ismer, 2011). 
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2.7 Utsläppsrätter i redovisningen 

IASB har misslyckats med att ta fram en varaktig lösning efter tillbakadragandet av IFRIC 3 

2006 och företag som är aktiva i handeln med utsläppsrätter saknar vägledning. Enligt IFRIC 

3 skulle utsläppsrätterna klassas som immateriell tillgång, se bilaga 4. 

När utsläppsrätterna tilldelas gratis bör det verkliga värdet ses som ett statligt bidrag enligt 

IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd, ses antingen som en 

förutbetald intäkt eller kvittas mot tillgångens värde. Enligt IFRS 3 ska alternativet med att 

redovisa värdet som en förutbetald intäkt väljas. Utsläppsrätterna betraktas som en förutbetald 

intäkt eftersom att företaget ännu inte åtagit sig de kostnader som de statliga bidraget är avsett 

att kompensera (Smith, 2006). 

Syftet med utsläppsrätter är att de ska möta ransoneringsmål samtidigt som företag vill tjäna 

pengar och minska kostnaden (Ratnatunga et al., 2011). Utsläppsrätter är en viktig del för att 

nationellt och internationellt dämpa den globala uppvärmningen (Raiborn & Massaoud, 

2010). Valet av redovisning påverkar komponenterna i ett företags finansiella rapporter. Vid 

fastställande av redovisningen behövs bland annat beaktas hur utsläppsrätterna förvärvades. 

När ett företag får utsläppsrätter över skapas en marknad för utsläppsrätter, vilket visar på att 

utsläppsrätterna har ett ekonomiskt värde och kan ses som en finansiell tillgång (Raiborn & 

Massaoud, 2010). Utsläppsrätter kan inte klassificeras som en materiell tillgång då de inte har 

någon konkret substans eller fysisk form. Avskrivningar är inte heller aktuellt för 

utsläppsrätter då de inte minskar i värde (Raiborn & Massaoud, 2010). Utsläppsrätter som 

tilldelas gratis från regeringen kan mest liknas med en immateriell tillgång, om de istället 

förvärvas för framtida handel kan de mest liknas vid ett finansiellt instrument (Raiborn & 

Massaoud, 2010). Cook (2009) skriver att utsläppsrätterna uppfyller definitionen av en 

tillgång, oavsett om utsläppsrätterna tilldelats gratis eller köpts, men utsläppsrätterna faller 

inte under definitionen av finansiellt instrument utan borde snarare klassas som en immateriell 

tillgång. Cook (2009) skriver att en stor del anser att utsläppsrätter är en tillgång då det 

uppstått en kostnad i samband med anskaffningen, men det är också möjligt att se dem som en 

skuld som minskar vid nyttjandet. 

2.7.1 Utsläppsrätter som immateriell tillgång 

Enligt IAS 38 fastställs immateriella tillgångar som identifierbara, icke-monetära tillgångar 

som saknar fysisk substans. De ska vara kontrollerbara och de ska spegla framtida 

ekonomiska fördelar. 

Immateriell tillgång är ett område inom redovisningen som kritiseras eftersom immateriella 

tillgångar ofta utelämnas från balansräkningen (Penman, 2009). Varumärke, distribution, 

kunskap, patent och humankapital är exempel på immateriella tillgångar. Immateriell tillgång 

skiljer sig från materiell tillgång dels för att det inte går att identifiera samt att immateriella 

tillgångar inte går att värderas exakt. Med vissa undantag för exempelvis patent som företagen 

har ett dokument med värde och identifiering på (Penman, 2009). Ratnatunga et al. (2011) 

menar att värderingsproblemet är det som mest påverkar immateriella tillgångar. Företag bör 

redovisa både materiella och immateriella tillgångar för att ge de mer sanna kapacitetvärdena 

(Ratnatunga et al. 2011). Redovisningen kan vara riktigt även utan att immateriell tillgång tas 

upp i balansräkningen, förklaringen till detta är att det finns en resultaträkning som fångar in 

bristerna i balansräkningen (Penman, 2009). 

I en undersökning om utsläppsrätter ska klassas som ett finansiellt instrument eller som en 

immateriell tillgång, håller de flesta med om att köpta utsläppsrätter är en tillgång, troligen då 

de medför en kostnad (Cook, 2009). Däremot definierar, IASB:s föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, inte utsläppsrätter som en kostnad. Föreställningramen 
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för utformning av finansiella rapporter definierar en tillgång som ”en resurs som kontrolleras 

av företaget till följd av inträffade händelser och från vilka framtida ekonomiska fördelar 

väntas tillfalla företaget”. IFRIC 3 anser att både utsläppsrätter som tilldelats av regeringen 

och de som köpts, faller inom definitionen tillgång. Utsläppsrätterna styrs av företaget från 

den stund de blir tilldelade eller köpta och de förväntas generera framtida fördelar för 

företaget (Cook, 2009). Enligt IFRIC 3 faller utsläppsrätter inom definitionen immateriell 

tillgång, även sådana tillgångar kan omvärderas till verkligt värde och de kan handlas med på 

en aktiv marknad (Cook, 2009). Om utsläppsrätterna redovisas som en tillgång är det 

nödvändigt att bestämma hur de utsläppsrätterna som tilldelats gratis bör värderas. Enligt IAS 

20 Statligt stöd, ska intäkterna från bidrag redovisas successivt i takt med att de förbrukas 

(Cook, 2009). 

I en undersökning gjord av Black (2013) visar att majoriteten av företagen (69,4%) anser att 

utsläppsrätter är en immateriell tillgång samtidigt som övervägande del av företagen (62,9%) 

redovisar ett nollvärde i balansräkningen för de utsläppsrätter som tilldelats gratis (Black, 

2013). 

2.7.2 Utsläppsrätter som finansiellt instrument 

Enligt Marton et al. (2012) kan finansiella instrument delas upp i primära finansiella 

instrument och derivatinstrument. Derivatinstrument är den kategorin av finansiella 

instrument som är svårast att definiera. Både FASB och IASB har arbetat för att ta fram en 

passande förklaring. FASB hade som utgångspunkt att det ska tas upp i balansräkningen till 

verkligt värde, något som var nytt inom redovisning i USA och därför infördes det successivt 

från 1991. Det arbetet IASB genomförde har stora likheter med FASB och 1995 gav IASB ut 

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. 

IAS 32 p. 11 beskriver som följer ”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger 

upphov till en finansiell tillgång i ett företag, en finansiell skuld eller ett eget 

kapitalinstrument i ett annat företag”. Marton et al. (2012) förklarar finansiellt instrument som 

någon form av värdebevis som inte utgör valuta och som oftast är avsett för handel på en 

finansiell marknad. 

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, hänvisar till IAS 32 för definition 

av finansiellt instrument. I IAS 39, p. 9 definieras derivatinstrument som ett finansiellt 

instrument eller annat avtal inom ramen för standardens tillämpningsområde, tre egenskaper 

tas upp som följer: 

 dess värde ändras till följd av ändring i en angiven räntesats, priset på ett finansiellt 

instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller ett 

kreditindex eller annan variabel. 

 det krävs ingen inledande nettoinvestering eller en inledande nettoinvestering som är 

mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas reagera på ett 

liknade sätt vid förändringar i marknadsfaktorer, och 

 det regleras vid en framtida tidpunkt. 

Utsläppshandeln är ett av de nyaste verktygen i miljölagstiftningen (Reizinger-Ducsai, 2007). 

Huvuddelen av utsläppsrätter är idag fritt överlåtbara, liknade aktier, utsläppsrätterna ger 

innehavaren rätt att släppa ut växthusgaser. Företag är skyldiga att övervaka sina utsläpp och 

att köpa utsläppsrätter i den mängd som motsvarar deras verkliga utsläpp. I och med 

utsläppshandeln kommer företaget själva att få avgöra om det är värt för att producera den 

givna produkten med det nuvarande priset per enhet för utsläpp, eller så tvingas företagen att 

stoppa produktionen för utveckla tekniken vilket innebär kostnad som måste räknas in i 

produktionen (Reizinger-Ducsai, 2007). 
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2.7.3 Utsläppsrätter som omsättningstillgång och lager 

Enligt Raiborn och Massaoud (2010) väljer många företag att redovisa utsläppsrätter som 

omsättningstillgång, det vill säga som lager.  När utsläppsrätter köps uppstår en kostnad för 

företaget och företaget kan använda utsläppsrätter för vidare försäljning, vilket då gör att de 

utgör ett lager för företaget. Denna redovisning kan godtas med en sådan motivering men 

Raiborn och Massaoud (2010) förespråkar inte denna form av redovisning. De företag som 

fått utsläppsrätterna tilldelat sig gratis bör se dem som en tillgång och värdera utsläppsrätterna 

till verkligt värde, samma gäller för företag som köpt utsläppsrätter. Alternativet är att inte ta 

upp gratis erhållna utsläppsrätter i balansräkningen överhuvudtaget. Ett argument för att inte 

redovisa utsläppsrätterna i balansräkningen är att utsläppsrätterna ses likt goodwill, internt 

upparbetade eftersom utsläppsrätter beviljas av en handling: utsläpp av föroreningar.  I många 

fall returneras överblivna utsläppsrätterna tillbaka till överlåtaren i slutet av perioden (Raiborn 

& Massaoud, 2010). Ratnatunga et al. (2011) skriver att effekterna av koldioxidutsläppen syns 

i resultaträkningen men att det är dåligt diskuterat hur den underliggande tillgången, 

utsläppsrätter, ska redovisas i balansräkningen eftersom standard saknas. Enligt Ratnatunga et 

al. (2011) ska utsläppsrätterna värderas till verkligt värde i balansräkningen och om en 

förändring av det verkliga värdet sker ska förändringen regleras i resultaträkningen 

(Ratnatunga et al., 2011). 

2.8 Redovisningsteorier kring utsläppsrätter och redovisning av utsläppsrätter 

Enligt Deegan och Unerman (2011) förekommer många teorier inom redovisningen och ingen 

teori är universell accepterad. Detta beror på bland annat att redovisningen syfte och mål 

skiljer sig åt. Syfte kan var mot vilka intressenter den finansiella rapporten vänder sig till. 

2.8.1 Normativ teori  

Normativ teori är deskriptiv och grundas enligt Deegan och Unerman (2011) inte på 

observationer utan i stället grund för hur något bör vara. Den återspeglar inte verkligheten 

utan bara berättar hur det borde vara (Deegan & Unerman, 2011). 

Inom normativa teorier är föreställningsram för utformning av finansiella rapporter en viktig 

del i EU. Föreställningramen för utformning av finansiella rapporter arbetar för att klargöra 

begrepp och vägleda International Accounting Standards Commité (IASC) när de tar fram nya 

standarder och ger stöd för hur standarderna bör tolkas (Deegan & Unerman, 2011). 

2.8.2 Systembaserade teori  

Systembaserade teori är finansiell rapportering som är oreglerad, den finansiella 

rapporteringens utseende påverkas av intressenternas roll och informationskravet (Deegan & 

Unerman, 2011). Företag är en del i ett socialt system och systembaserade teorier riktar in sig 

upplysningarna mellan företag, samhället, staten, grupper, individer med flera. 

 Legitimitetsteorin är en gren inom systembaserad teori, intressentteorin är en annan gren 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

Figur 4. Illustration av hur Intressentteorin och Legitimitetsteorin överlappar varandra, egen illustration. 

Likheterna mellan legitimitetsteorin och intressentteorin är många, de överlappar varandra, se 

figur 4. Teorierna ryms inom ramen för vad man också kallar politisk ekonomi (Deegan & 

Unerman, 2011). Redovisningen kan ses som ett sätt att uppfylla intressenternas krav 
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samtidigt som den legitimera företaget och teorierna kan ses som komplement till varandra 

(Ljungdahl, 1999; Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt Deegan och Unerman (2011) söker företag legitimitet för sin verksamhet i samhället. 

Legitimitet är en resurs, men vad som anses legitimt förändras ständigt. Historiskt har 

maximal vinst varit företags enda mål men Deegan och Unerman (2011) menar att samhället 

idag förväntar sig att företag ska ta ansvar för mänskliga, sociala och miljömässiga frågor. 

Rättssystemet tar lång tid för att anpassa sig till de värderingar som samhället har, därför är 

legitimitetsteorin oreglerad. Den innehåller både implicita och explicita krav från samhället. 

Legitimitetsteorin förklaras som ett socialt kontrakt (Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt Patty och Penn (2011) bildas legitimitetsteorin utifrån ett kollektivt val. Legitimitet är 

tron om att myndigheter, institutioner och det sociala arrangemanget är lämpligt, riktigt och 

rättvist. Det är viktigt att säkerställa vidare tillskott av resurser från intressenter och legitimitet 

uppfattas som en resurs för företag (Ljungdahl, 1999). Patty och Penn (2011) menar att 

legitimitet inte bara motiverar beslut utan också är grund till själva beslutet. Legitimitet 

bygger inte på att ta reda på vilken teori som är optimal, utan varför den valda teorin gör 

anspråk på att vara legitimt. Ett demokratiskt samhälle skapar vad som menas med legitimitet, 

inte lagar (Patty & Penn, 2011). 

Legitimitetsteorin fokuserar på hur företag ska samspela med samhället, medan 

intressentteorin fokuserar på företag ska samspel med vissa intressenter. Intresessentteorin 

består av en etnisk gren där alla intressenter behandlas rättvist och en positiv gren där 

intressenterna delas upp i primära och sekundära intressenter. Den positiva grenen anpassar 

sig mot de primära intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). 

Ljungdahl (1999) menar att det är väsentligt för företag att sköta de primära intressenterna då 

de ofta är resurser om behövs för att driva verksamheten, ledningen gynnar kraven från de 

primära intressenterna intressentmodellen är ett deskriptivt resultat av intresseteorin som 

beskriver hur företaget är uppbyggt. Det är också ett normativt antagande om hur ledningen 

bör uppföra sig mot intressenterna då de medverkar i organisationens intresse (Ljungdahl, 

1999; Pesqueux & Damak-Ayadi, 2005). Frågeställningar får olika svar beroende på vilken 

teori som är grund och om ämnet ses från företagets eller samhällets perspektiv (Ljungdahl, 

1999), se figur 5. 

 

Figur 5. Väsentliga frågeställningar inom teoribildning beroende på perspektivval. (Ljungdahl, 1999, s.40) 

Ledningen kan inte tillgodose alla intressenters krav på samma gång menar Minoja (2012). 

Dels för att ett falskt förhållningssätt till hantering av intressenter bidrar till intressenternas 

ovilja att samarbeta för en hållbar välfärd för företaget och dels för att företaget strategi och 

viktiga beslutsfattare i etiska engagemang har ett måttlig förhållandet mellan en falsk 

hantering av intressenter samt intressent åtagande att samarbeta (Minoja, 2012). 

2.8.3 Kritisk teori 

Kritiska perspektivet på redovisningen ifrågasätter om redovisningsmetoder bör användas då 

alla metoder går ut på att bibehålla det kapitalistiska systemet. Kritisk teori vill ha förändring, 
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och vill bidra till ett bättre samhälle. Den ifrågasätter det nuvarande sociala upplägget och är 

kritisk mot det kapitalistiska systemet (Deegan & Unerman, 2011). Kritisk teori ser 

redovisning som ett sätt att bevara särskilt gynnade positioner som ger större makt. Statens 

handlingar mot problemen i samhället ses som handlingar att angripa symptomen och inte den 

bakomliggande sjukdomen, vilket är huvudargument i kritisk teori (Deegan & Unerman, 

2011). 

Kritisk teori är ett kritiskt synsätt av den roll som redovisningsprocesser och rutiner i 

revisionsbranschen har i ett fungerande samhälle och företag (Laughlin, 1999; Daly, 2006). 

Avsikten är att använda denna förståelse för att engagera till förändring av dessa processer, 

metoder och yrken. Först och främst är kritisk redovisning alltid bundet till ett sammanhang 

Laughlin, 1999). För det andra är förståelsen aldrig för sin egen skull, det är någon form av 

engagemang i att förändra det som uppfattas. För det tredje är kritisk redovisning som riktar 

sig mot revisionsbranschen, redovisningspraxis och processer på både en makronivå, det vill 

säga det som berör staten, samhället, lagar, samt på mikronivå, företag. Fjärde, kritisk 

redovisning kräver intellektuell upplåning av andra metoder för att ge de teoretiska och 

metodologiska perspektiv för att hantera dessa komplexa agendor, det är rätt att blicka utåt till 

andra mognare teorier för vägledning (Laughlin, 1999). 

Övervakning av den interna kontrollen och riskhanteringen är de viktigaste delarna av kritisk 

teori, sätt från en revisors perspektiv (Daly, 2006). I en undersökning bland KPMG:s revisorer 

i USA som Daly (2006) genomfört anser 80 procent av revisorerna att företagsledningen 

borde lägga med tid på kritisk redovisning för att på så sett komma fram till vad som ger en 

rättvisande bild av företaget. 

2.8.4 Frivillig redovisningsteori 

Frivillig redovisningsteori fokuserar på företagets ansvar för miljön och inte den ekonomiska 

redovisningen (Deegan & Unerman, 2011). Frivillig redovisning informerar inte bara om det 

ekonomiska utan här är den miljömässiga och sociala påverkan viktig. Deegan och Unerman 

(2011) förklarar frivillig redovisning som hållbarbetsredovisning (substainability reporting) 

och det är ett område under ständig förändring. Ett av målen med hållbarhetsredovisning är att 

organisationen vill få legitimitet. Deegan och Unerman (2011) menar att hållbarheten bygger 

på att det är en balans mellan: 

 Finansiell vinning, det vill säga hur lönsam organisationen är. 

 Den negativa miljöpåverkan organisationen har. 

 Hur organisationen uppfyller samhällets krav och förväntningar. 

Ansvarsredovisning (accountability) är företagets skyldighet att utföra miljömässiga 

handlingar och redovisa för hur dessa utförs (Deegan & Unerman, 2011). 

Hållbarhetsredovisning har ett framtidsperspektiv, Deegan och Unerman (2011) pekar på att 

företag har ansvar för framtida generationer. 

På senare tid har det skett en betydande ökning av sociala och miljömässiga upplysningar i 

årsredovisningar (Damak-Ayadi, 2010). Social och miljörapportering kan visa i olika former 

och platser så som en reklam, produktförpackningar och på företags webbplatser. Tidigare har 

social och miljörapportering varit relaterade till frivillig rapportering i årsredovisningar. I 

många länder har denna praxis föregåtts av lagstiftning och frivillig redovisning kan 

förekomma av många skäl så som att utveckla företagets image, att legitimera aktuella 

aktiviteter, att avleda uppmärksamheten från andra områden och för att fullgöra ansvar och att 

förebygga lagstiftningen (Damak-Ayadi, 2010). 
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2.8.4.1 Miljöredovisning 

Hållbarhetsredovisning är frivillig information, där ligger miljöredovisning som en 

grundläggande del. Vissa länder har dock en del lagkrav på vad som ska ligga till bas för de 

icke finansiella perspektiven i årsredovisningarna. I Sverige anges detta i 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), 6 kap. 1 § 4 st.: 

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första - tredje styckena ska 

förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den 

aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som 

bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid 

lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 

Detta gäller inte företag som inte definieras som större företag enligt 1 kap. 3 § 4 st. ÅRL och 

definieras som ett mindre företag. 

Hållbarhetsredovisning är i fösta hand för att företag ska få möjligheten att själva kunna 

arbeta fram samt anpassa hållbarhetsredovisningen till deras förhållande och förutsättningarna 

(Hahn & Kühnen, 2013). Ökade medvetenheten om hållbarhetsfrågor hos intressenterna gör 

att intresset för att inkludera hållbarhetsredovisningen hos företagen blir större och större 

(Kotonen, 2009). Raiborn och Massaoud (2010) tycker att det är dags att ta in ett mer 

miljöorienterat perspektiv när det kommer till hur utsläppsrätter ska redovisas. Bästa sättet 

borde vara att redovisningen av utsläppsrätter speglar vad som borde vara det sanna målet 

med cap and trade-systemet, alltså minskning av växthusgaser. Utsläppsrätterna ska redovisas 

efter målet att minska utsläppen och värna om miljön, inte efter det mest ekonomiska målen 

(Raiborn & Massaoud, 2010). 

För tillfället så väntar olika grupper på olika händelser vilket gör att utvecklingen går 

långsamt. Miljöaktivister väntar på att företagen ska fokusera på endast cap delen i cap and 

trade-systemen. Företagen väntar på att regeringen ska skapa ekonomiska incitament för att 

göra minskningen av utsläppen kostnadseffektiva. Regeringen väntar i in tur på beståndsdelar 

genom röster och lagstiftning för vikten av att bekämpa utsläppen av växthusgaser. För att i 

sin tur beståndsdelarna ska bli påverkade behöver finansmarknaden indikera på goda 

investeringar. I sin tur så väntar finansmarknaden på att revisorer ska ge en bild med 

information av bedömning på företagens kapacitet. Slutligen så väntar revisorerna på att 

standarder ska sättas för att ge vägledning när det gäller redovisning av utsläppsrätter. 

Olyckligtvis så väntar inte nedbrytningen av jorden på samma sätt (Raiborn & Massaoud, 

2010). Redovisning av utsläppsrätter borde inte vara det största intresset, utan det största 

intresset borde vara oro över beviljandet av utsläppsrätter. Regeringen bör pressas av 

intressenter för att utveckla politik som faktiskt uppmuntrar företag att minska sina utsläpp. 

Till dess ska redovisningen fortsätta sin roll att rapportera de ekonomiska konsekvenserna av 

affärstransaktioner och hoppas på att företagen och dess intressenter gör bästa möjliga 

miljöbeslut (Raiborn & Massaoud, 2010). 
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2.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

 

Figur 6. Modell som sammanfattar teoretisk referensram, egen illustration. 

För att besvara problemformuleringen och uppnå uppsatsens syfte krävdes en djupare 

förståelse för redovisning av utsläppsrätter. Redovisningsteorier förklaras då vi trodde dessa 

kunde förklara företags hantering av utsläppsrätter för att det skulle ge en insikt i vad som 

påverkar valet av redovisningsmetod av utsläppsrätter. 

Systembaserad teori, det vill säga legitimitetsteorin och intressentteorin, kan tjäna till att 

förklara varför företag frivilligt väljer att redovisa specifika uppgifter i årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin och intressentteorin 

centrala del är att tillfredsställa samhällets samt intressentgruppers förväntningar och för att 

företaget ska anses legitimt. Kritisk teori uttrycker tvivel om syftet med redovisningsteorier då 

de alla har som syfte att behålla det kapitalistiska systemet. Frivillig redovisnings teori och då 

framförallt miljöredovisning riktar in sig på företagets ansvar på miljön, då utsläppsrätter och 

utsläpp är stor miljöpåverkan denna teori väsentlig trots att den saknar inslag av ekonomisk 

redovisning. Normativ teori som är en teori om hur något bör vara.  

Då det finns svensk lagstiftning som berör utsläppsrätter har vi valt att ta med detta som ett 

avsnitt i den teoretiska referensramen. Vi tar upp Lag (SFS 2004:1199) om handel med 

utsläppsrätter som till huvuddel är lag som berör tilldelning och tillstånd, men inget kring 

redovisning och värdering. Även om lagstiftningen inte berör redovisningen av 

utsläppsrätterna anser vi att den är relevant för uppsatsen. Inkomstskattelagen (SFS 

1999:1229) 17 kap 22 b-e § innehåller utsläppsrätter och där framgår att utsläppsrätter ska 

behandlas som lager. I Sverige är det årsredovisningslagen som är det centrala regelverket för 

redovisning. Beroende på företaget storlek, om det är börsnoterat eller inte väljs regelverken 

K2, K3 eller IFRS. 
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En överblick ges över olika sätt att klassificera utsläppsrätter i finansiella rapporter som på 

förhand förväntades förekomma i svenska företag, för att sedan mer gå in på djupet i de olika 

metoderna. De klassificeringssätt som valdes är att ta upp utsläppsrätter i balansräkning som 

immateriell tillgång, finansiellt instrument eller omsättnings tillgång. Ett annat alternativ tror 

vi kan vara att inte ta upp utsläppsrätterna alls, men det har vi inte gått närmare in på i denna 

del av studien. 
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3 Metod 
Syftet var att besvara problemformuleringen om och hur företag tar upp utsläppsrätter i sin 

redovisning. Antaganden grundas på främst sekundära källor i form av tidigare forskning 

inom ämnet redovisning av utsläppsrätter och dokumentundersökning av årsredovisningar. De 

primära källorna utgörs av intervjuer med miljöarbetare och ekonomer på företag som 

hanterar utsläppsrätter. 

För att samla in all data till denna uppsats studerades tidigare forskning inom ämnet och 

relevanta artiklar valdes som källor.  Därefter utformades frågeställningen, 

dokumentundersökning genomfördes och företag som handskas med utsläppsrätter 

kontaktades för intervju, se figur 8. 

 

Figur 7. Studiens förlopp, egen illustration. 

3.1 Deduktiv ansats 

Vi började med att samla in fakta till vår teoretiska referensram, i första hand genom 

dokumentundersökning och som komplement genomfördes fyra intervjuer. Det kan liknas 

med en deduktiv ansats enligt Jacobsen (2002), som förklarar deduktiv ansats med att först 

studera ämnet innan empirisk undersökningen genomförs, metoden valdes för att få så mycket 

kunskap som möjligt inom området innan empirisk data samlades in. Att forskaren kan skapa 

sig vissa förväntningar genom deduktiv ansats är nackdelen med den valda metoden 

(Jacobsen, 2002). 

3.1.1 Artikel och litteraturstudie 

Valet av vetenskapliga artiklar och litteratur gjordes med utgångspunkt på studiens 

problemformulering. Avsikten är att stödja argumentlinjer, hitta betydelsefulla begrepp, 

teorier och få större trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Teoretisk referensram består till 

största del av vetenskapliga artiklar som är peer-review, relevant litteratur letades upp för att 

komplimentera artiklarna och att ge studien bredd. Nackdelen med vald metod är att 

möjligheten till jämförelse och generalisering (Bryman & Bell, 2013). Syftet med studien var 

att få en ökad förståelse för ämnet och inte att dra allmänna slutsatser, därför har denna metod 

valts. Databaser från Högskolan i Halmstad var utgångspunkt när artiklar söktes, sökord som 

använts är accounting, cap and trade, allowance, emission rights, emission trade, true and 

fair view, substainability reporting, accountability, social and environmental reporting, 

critical perspectives of accounting, system oriented therories och normative therories. 

3.2 Kvantitativ studie 

Vår empiri består dels av en kvantitativ dokumentundersökning av årsredovisningar från 

svenska företag som innehar utsläppsrätter. Vårt tillvägagångssätt för att välja ut företag och 

årsredovisningar till dokumentundersökningen var att vi först begränsade oss till att endast 

titta på företag inom Sverige. För att få fram underlag användes Naturvårdsverkets databas, 

sökning gjordes på anläggningar som 2013 har koldioxidutsläpp i luften. Vi fick ur databasen 

fram 215 anläggningar, se bilaga 3. Av dessa 215 anläggningar är det många som tillhör 
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samma företag, listan innefattar totalt 118 företag. 25 företag valdes ut genom ett medvetet 

urval, för att få företag med blandad omsättning och verksamhet. Vi liknar medvetet urval 

med vad Bryman och Bell (2013) benämner bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval består 

av objekt som finns tillgängliga och är ett icke-sannolikhetsurval det vill säga ett stickprov 

som inte har tagits fram med hjälp av en slumpmässig urvalsprocess. 

Dokumentundersökningen består av studie av 25 företags årsredovisningar, se tabell 1 och 2. 

Ett alternativ hade varit att göra en totalundersökning av dessa 118 företags årsredovisningar, 

men då vi kompletterade med intervjuer i utvalda företag valde vi att begränsa 

dokumentundersökningen till 25 företag. När vi började undersöka företagen insåg vi även att 

inte alla årsredovisningar fanns tillgängliga och en totalundersökning hade varit svårt att 

realisera. 

För att genomföra dokumentundersökningen valdes åtta parametrar ut som undersökningen 

bygger på. Parametrarna har vi valt ut efterhand som vi läst teori samt samlat in teori, vi tror 

att parametrarna kan kopplas till hur och om utsläppsrätter redovisas. Parametrarna är: året för 

årsredovisning, omsättning, vilken redovisningsstandard som används, om och hur 

utsläppsrätterna tas upp i balans respektive resultaträkning, värderingsprincip, tilldelning av 

utsläppsrätter och hur överblivna utsläppsrätter hanteras. Parametrarna valdes ut allt eftersom 

studien växte fram. 

3.3 Kvalitativ fallstudie 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med en teoretisk referensram bestående av 

informationssökning i litteratur, lagar, vetenskapliga artiklar och studie. Fallstudie definieras 

som en intensiv studie av en enda enhet med syfte att generalisera över en större uppsättning 

av enheter (Gerring, 2004). För att svara på problemformuleringen studerade vi 

årsredovisningar och kompletterade med intervjuer i svenska företag angående redovisning 

och värdering av utsläppsrätter. 

3.3.1 Intervjuform 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerade och en intervjuguide följdes (se bilaga 1 och 2), 

detta för att kunna ha en riktlinje att gå efter men samtidigt ha en flexibilitet. Semistrukturerad 

innebär att intervjuaren utgår från en uppställning med frågor, turordningen på frågorna kan 

anpassas efter hur intervjun utvecklar sig. Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Jacobsen (2002) ger öppna frågor fördelen att respondenten 

kan svara spontant. Intervjufrågorna utformades utifrån den teoretiska referensramen och de 

grundläggande redovisningsmetoder vi lokaliserat i litteraturstudien, se figur 9.  

 

Figur 8. Utformning av intervjufrågor och parametrar, egen tolkning (Bryman & Bell, 2013). 
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Studien består av fyra intervjuer och fem företag. Intervjuer genomfördes via telefon och en 

på plats på företaget och frågorna mejlades så tid för efterforskning skulle ges. 

Intervjupersonerna består av miljö- och ekonomiansvariga. Vi har även här valt ut företag från 

olika branscher och vi har blivit hänvisade till personer som kunde ämnet bäst och därmed 

kunde ge bäst svar på våra frågor. Speciellt intressant var att få med företag som inte var med 

på Naturvårdsverkets lista och därför valdes två flygbolag ut. Vi var även i kontakt med ett 

stort svenskt rederi, men det visade sig att sjöfarten ännu inte omfattas av utsläppshandeln. 

3.4 Etiska aspekter 

Ett perspektiv är att undersökningens tillförlitlighet med tanke på företagens öppenhet och 

vad de vill dela med sig av är att det kan finnas en vilja från företagen att framstå på ett annat 

sätt än vad de annars gör. Jacobsen (2002) behandlar etiskt perspektiv vid intervju och menar 

att det kan finnas skäl att inte avslöja undersökningens avsikt. Vi trodde inte att detta var 

något som vi skulle råka ut för, snarare att det kommer att finnas en öppenhet för att visa en 

miljömedveten sida. Ett företag önskade vara anonymt då de ansåg studien politisk. Jacobsen 

(2002) behandlar fyra delar när det gäller informerat samtycke, det vill säga frivilligt 

samtycke att delta, dessa delar är: kompetens, frivillighet, full information och förståelse. 

Kompetens innebär att intervjuobjekten ska själv bestämma och kunna bedöma följderna med 

att medverka i intervjun. Frivillighet betyder att det inte ska finnas press på att ställa upp i 

intervju. Full information om undersökningens syfte, hur uppgifterna kommer användas samt 

om eventuella fördelar och nackdelar. Förståelse går ut på att de ska ha förstått informationen, 

informerat samtycke (Jacobsen, 2002). 

3.5 Kritisk granskning av metod 

Fördelarna med att grunda antaganden på tidigare forskning som görs i denna uppsats, är att 

det då går att jämföra flera resultat med varandra samt jämföra resultat mellan olika länder. 

Utsläppsrätter studerades ur flera vinklar innan antaganden gjordes och en fördel med att 

studera hur företag väljer att redovisa är att då kan resultaten av vald forskning analyseras 

med verkligheten för att dra eventuella slutsatser. Nackdelen med att genomföra en deduktiv 

ansats är att forskaren kan skapa sig vissa förväntningar. 

Urvalet av årsredovisningar till dokumentundersökningen gjordes medvetet, inte genom en 

totalundersökning. Då ett icke-sannolikhetsurval använts medför det att inga generella 

slutsatser kan dras då stickprovet med säkerhet inte kan vara representativt för hela 

populationen, utan endast mönster och samband kan påpekas. Vi har i vår analys och slutsats 

varit medvetna om nackdelarna med detta urval. Årsredovisningarna vi studerat kommer inte 

alla från samma år, det är i huvudsak 2013, 2014 och i ett fall 2011. Vi har valt de sista 

tillgängliga årsredovisningarna. 

Intervjuerna ses som en fallstudie eftersom att endast ett fåtal företag utfrågades. Detta 

medför att inga generella slutsatser om vad som generellt gäller i branschen kan dras. 

Fördelen med denna metod är att inte all fakta behöver granskas, utan istället en aspekt 

undersökas, nackdelen är att fallstudien inte kan representera verkligheten fullt ut och det bör 

med försiktighet ses på de slutsatsers som dras. Slutsatserna får mer vara signaler på hur 

verkligheten ser ut. 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser att mäta det relevanta i sammanhanget (Jacobsen, 2002). Ett sätt att öka 

validiteten är att använda sig av triangulering som metod, det är att se på forskningsfrågan 

från flera håll, där fallstudie kan vara en bra källa (Gerring, 2004). För att säkra validitet har 

vi därför använt oss av flera metoder så som intervju, teoretiska studier och 

dokumentundersökning där vi studerat av årsredovisningar. 
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Reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten, i en kvalitativ studie är att få samma resultat om 

studien görs igen under samma förutsättningar (Jacobsen, 2002). Vi har utgått från 

intervjuguider (Bilaga 1 och 2) för att mäta samma värden hos de företag vi vänt oss till. 

I kapitlet redogörs vårt tillvägagångssätt för att samla in information och hitta betydelsefulla 

teorier. Vi tror att detta kapitel kan vara till nytta för läsarens förståelse av vår studie. 
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4 Empiri 

4.1 Dokumentundersökning av årsredovisningar 

Inledningsvis undersöktes vilka redovisningsstandarder som används av företagen. Av de 25 

studerade företagen uppgav åtta företag att de följer årsredovisningslagen (ÅRL), av dessa 

åtta uppger tre företag att de även använder sig av K2. 13 företag redovisar enligt IFRS, tre av 

dem hänvisar även till RFR 1 och ett företag att det redovisar enligt IFRS med tillägg av ÅRL 

och K2 (se tabell 1, nr 5). Ett företag har K3 som redovisningsstandard samt ett företag anger 

International Standars on Auditing (ISA) och god redovisningssed enligt svensk 

årsredosvisningslag. Se tabell 1 för fullständigt resultat angående omsättning och 

redovisningsstandard. 

  Företag/Anläggning Års red. Omsättning ÅRL K2 RFR 2 K3 IFRS RFR 1 övrigt 

1 AAK AB 2013 16 537 Mkr         X     

2 Ardagh glass  - 886 306 Mkr             Inga uppg. 

3 Arla Foods AB 2014 *10 600MEUR         X     

4 BillerudKorsnäs 2013 19 533 Mkr         X X   

5 E.ON Sverige AB 2013 40 117 Mkr 
  

    X     

6 Göteborg Energi 2014 6 036 Mkr       X       

7 HEM AB  2013 960 782 Mkr X X           

8 Jönköping Energi 2013 1 052 480 Mkr X             

9 LKAB 2013 23 656 Mkr         X     

10 Luleå Energi 2013 1 218 Mkr X X           

11 Munksjö 2014 *1 137 MEUR         X     

12 New Boliden 2014 36 891 Mkr         X     

13 Nässjö Affärsverk 2013 274 Mkr X           BFN 

14 OKG Kärnkraftverk 2013 5 116 395 Mkr             Årsberätt. 

15 Preem 2013 89 399 Mkr         X     

16 Rottneros 2013 1 547 Mkr         X X   

17 SCA 2014 104 000 Mkr         X     

á SSAB EMEA AB 2014 47 752 Mkr         X X   

19 Stora Enso 2014 *10 213 MEUR         X     

20 Sundsvall Energi 2011 626 Mkr             ISA 

21 Söderenergi  2013 1 337 Mkr X             

22 Södra 2014 17 339 Mkr X             

23 Vattenfall AB 2014 165 949 Mkr         X     

24 Öresundskraft 2013 2 827 Mkr X X         BFN 

25 Övik Energi AB 2013 714 Mkr X           BFN 

 
Tabell 1. Samanställning av dokumentundersökning. Årtal på årsredovisning, omsättning och redovisningsstandard. 

I nästa steg undersöktes hur utsläppsrätterna presenterades i årsredovisningarna. 5 av 25 

företag tar inte upp sina utsläppsrätter i balans och resultaträkning, ett företag hade ingen 

tillgänglig årsredovisning (se tabell 2 nr 2). Kvarvarande 19 företags fördelas som följer: tolv 

företag tar upp utsläppsrätterna i balansräkningen som en immateriell tillgång, inga företag tar 

upp de som en finansiell tillgång, sju företag tar upp de som omsättningstillgång/varulager. 

Av dessa 19 företag är det ett som tar upp utsläppsrätter både som immateriell tillgång och 

omsättningstillgång (se tabell 2, nr 23). Nio företag tar upp utsläppsrätterna på skuldsidan, 
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bland annat som en avsättning och statligt bidrag. Fyra företag tar upp utsläppsrätterna i 

resultaträkningen som rörelseresultat. 

19 av de 25 företagen upplyser om hur de värderar sina tillgångar. Ett av företagen anger att 

de värderar utsläppsrätterna till marknadsvärde, 13 företag värderar sina utsläppsrätter till 

anskaffningsvärde och fyra företag värderar de till verkligt värde. Ett företag anger att de 

värderar till längsta värde av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Sju företag informerar i årsredovisningen att de nollredovisar de gratis tilldelade 

utsläppsrätterna och ett företag tar upp dessa till verkligt värde. Se tabell 2 för 

sammanfattning av redovisning och värdering av utsläppsrätter i de undersökta 

årsredovisningarna. 

  Företag(Anläggning) 
Utsläpp i 

årsred. 
Immat. Finansiell Omsätt. Skuldsidan 

Resultat- 

räkning 
Värdering Tilldelade 

1 AAK AB Nej               

2 Ardagh glass  Nej               

3 Arla Foods AB Nej               

4 BillerudKorsnäs Ja x     x x MV   

5 E.ON Sverige AB Ja x     x   AV   

6 Göteborg Energi Ja x     x   AV   

7 HEM AB  Ja     x     AV/MV   

8 Jönköping Energi AB Ja     x     AV 0 kr 

9 LKAB Ja x     x   AV   

10 Luleå Energi Nej               

11 Munksjö Ja x     x   VV   

12 New Boliden Ja x     x   AV 0 kr 

13 Nässjö Affärsverk Nej               

14 OKG Kärnkraftverk Nej               

15 Preem Ja         x AV 0 kr 

16 Rottneros Ja     x x x AV   

17 SCA Ja x     x   AV   

18 SSAB EMEA AB Ja x     x x AV 0 kr 

19 Stora Enso Ja x         VV   

20 Sundsvall Energi Ja x         VV   

21 Söderenergi  Ja     x     VV VV 

22 Södra Ja     x     AV 0 kr 

23 Vattenfall AB Ja x   x     AV 0 kr 

24 Öresundskraft Ja     x     AV   

25 Övik Energi AB Ja x         AV 0 kr 

 

Tabell 2. Sammanställning av dokumentundersökning. Redovisning och värdering.  

Förkortningar: Anskaffningsvärde (AV), Marknadsvärde (MV), Verkligt värde (VV). 

När årsredovisningar studerades var det intressant om företagen upprättar 

hållbarhetsredovisning eller någon form av miljöredovisning. 13 företag ger ut miljö- och 

hållbarhetsredovisning och fem företag tar upp utsläpp och annat miljöarbete i 

årsredovisningen i verksamhetsberättelse, miljö eller förvaltningsberättelse. 
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En annan parameter som undersöktes var handel med utsläppsrätter, sju företag anger i 

årsredovisningen att de handlar med utsläppsrätter. 

4.1.1 Detaljer från de studerade årsredovisningarna 

Ur Vattenfalls årsredovisning (Vattenfall, 2014) framkom att kostnad för 

koldioxidutsläppsrätter för eget bruk uppgick till 4,2 miljarder SEK jämfört med 6,0 miljarder 

SEK 2013. Första handelsperioden, 2005-2007, skedde handeln endast på EUA. Under andra 

handelsperioden, 2008-2012, öppnad upp med internationell handel med så kallad CER 

(Certified Emission Reduction) och ERU (Emission Reduction Unit). 

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial och har tilldelats 

utsläppsrätter för koldioxid i EU. I årsredovisningen (Årsredovisning, 2014) under Noter med 

redovisningsprinciper framgår att tilldelningen mer än täcker BillerudKorsnäs utsläpp 

överblivna utsläppsrätter avyttras på marknaden. Bland noterna från kassaflödesanalysen fram 

går att utsläppsrätterna inte syns i kassaflödet, utan det ligger under justeringar av poster inom 

linjen. 

Jönköping Energi redovisar sina utsläppsrätter i balansräkningen på tillgångssidan under 

kortfristiga fordringar, där ligger även elcertifikat (Jönköping Energi, 2013). Inga noteringar 

på skuldsidan. Under rubriken Allmänna redovisningsprinciper framgår att tilldelade 

utsläppsrätter nollredovisas och köpta värderas till anskaffningsvärdet. När utsläppsrätter 

avräknas ändvänds först in först ut principen. 

Luleå Energi tar inte upp utsläppsrätter i årsredovisningen (Luleå Energi, 2013), men 

information om aktuellt pris på utsläppsrätter finns att tillgå i marknadsbrev portfölj 2. Här 

förklaras prissättningen på elpriset och konjunkturpriser på fossila bränslen som kol, olja och 

priset på utsläppsrätter. Priset på en utsläppsrätt är 6,05 EUR (dec - 13). 

Rottneros AB är ett svenskt börsnoterat skogsindustriföretag med anor från 1600-tal. 

Rottneroskoncernen består av två bruk med tillverkning av pappersmassa och 

råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA. Rottneros tar upp tilldelade utsläppsrätter 

redovisar enligt reglerna om statligt stöd (Rottneros, 2014).  Utsläppsrätterna redovisas som 

kortfristig fordran vid tilldelningen och värderas till anskaffningspriset vilket motsvarar 

marknadspriset vid tilldelningen. Motsvarande belopp skuldförs som förutbetald intäkt. Den 

förutbetalda intäkten resultatförs som övrig rörelseintäkt i takt med att uppbokad fordran 

minskar och utsläppen kostnadsförs som råvaror och förnödenheter. De utsläppsrätter som 

inte behövs för att täcka Rottneros egna utsläpp säljs och intäktförs vid försäljning. Se figur 9 

för hur Rottneros redogör för sina utsläppsrätter årsredovisningen. 

 

Figur 9. Rottneros årsredovisning 2014, s. 26. 

Samtliga av New Bolidens smältverk omfattas av EU ETS, för handel av 

koldioxidutsläppsrätter. För perioden 2013-2020 har Boliden tilldelats utsläppsrätter för 3,87 
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Mton, det motsvara Bolidens prognos för perioden. I New Bolidens årsredovisning för 2014 

under rubriken Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper framgår att utsläppsrätter 

redovisas som immateriell tillgång, till skillnad från andra immateriella tillgångar skriv dessa 

inte av under nyttjandeperioden (New Boliden, 2014). Om New Boliden får behov av 

ytterligare utsläppsrätter redovisas utsläppsrätterna som en immateriell tillgång samt en 

avsättning görs av samma belopp för innevarande år. Tillgången räknas av under årets 

månader och på så vis fördelas kostnaden i takt med produktionen. Om New Bolidens skuld 

avseende utsläppsrätter överstiger de tilldelade utsläppsrätterna, räknas skulden om och 

utsläppsrätterna värderas till marknadsvärdet på balansdagen. New Boliden gör avsättningar 

för eventuella inköp utsläppsrätter i balansräkningen. 

SSAB tillverkar malmbaserat råstål och huvudprodukter är tunnplåt som tillverkas i Luleå och 

Borlänge, och grovplåt, som görs i Oxelösund. Masugnar finns i Luleå och Oxelösund. I 

årsredovisningen (SSAB, 2014) tar SSAB upp utsläppsrätter som en immateriell tillgång och 

de gör en avsättning för eventuella behov att köpa fler utsläppsrätter. I not 26, Förvärv av 

rörelse och andelar, framgår att SSAB gjort ett flertal förvärv, se figur 10. Utsläppsrätter med 

ett övervärde på 1031 Mkr redovisas, avskrivningstiden för detta är 5 år. (SSAB 

Årsredovisning 2014, s. 86). 

 

Figur 10. SSAB Årsredovisning 2014, not 26 Förvärv av rörelse och andelar (s.86). 

Öresundskraft anser utsläppsrätter vara en immateriell tillgång och dessa redovisas i 

balansräkningen under rubriken omsättningstillgångar, övriga fordringar (Öresundskraft, 

2013). På skuldsidan tas utsläppsrätterna upp på som en kvotplikt för gjorda koldioxidutsläpp, 

dessa bokas av i takt med utsläppen och redovisas som en upplupen kostnad. I Not 29, 

Derivat (hänvisning från balansräkningen omsättningstillgångar/derivatfordringar) ligger 

under rubriken instrument utsläppsrätter förfall 2014 med ett nominellt värde 24, köp. 

Orealiserat värde -1. 

4.2 Intervjuer med företag som innehar utsläppsrätter 

4.2.1 Hässleholms Miljö A 

Hässleholm Miljö AB ägs av Hässleholm kommun och är ett företag som arbetar med att 

återvinna avfall och att producera samt leverera fjärrvärme. Hässleholm Miljö AB har ca 70 

anställda, två fjärrvärmeverk och en årlig omsättning på 270 miljoner kronor. 

Fjärrvärmeverket i Hässleholm drivs på flis och brännbart avfall och det i Tyringe drivs 

främst på flis. Vid uppstart av en panna används olja, olja används även som reservbränsle 

under vintern om värmeförbrukningen är hög. Intervjun genomfördes med ekonomichef S. 

Carlsson den 2 december 2014.  

Hässleholm Miljö AB tilldelas utsläppsrätter periodvis, nu är det perioden 3 (2013-2020). 

Utsläppsrätter tilldelas gratis, tidigare utsläppsrätterna i perioderna 1 och 2 har också varit 

gratis. Enbart en liten del av utsläppsrätterna för perioden är förbrukade och de kan redan nu 

se att det kommer att bli en hel del utsläppsrätter över. Varje månad stämmer Hässleholm 

Miljö AB av hur mycket utsläppsrätter som förbrukats och en gång per år redovisas detta till 
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Unionsregistret som är EU-baserat. S. Carlsson berättar att Hässleholm Miljö AB redovisar 

enligt K3 regelverket.  

Utsläppsrätterna som tilldelats Hässleholm Miljö AB tas inte upp som en tillgång i 

balansräkningen, de har valt att göra så eftersom utsläppsrätterna blivit tilldelade gratis och 

har därför ingen kostnad kopplad till sig och blir på så vis svårare att värdera. Ekonomichef S. 

Carlsson anser dock att utsläppsrätterna bör ses som en tillgång då de har ett egentligt värde 

för företaget både i hänseende att de finns hos företaget och i att de som blir över går att sälja 

vilket skulle generera en intäkt. Problematiken ligger i att marknadsvärdera utsläppsrätterna. 

När det går att se att det kommer att bli utsläppsrätter över bör dessa intäkts föras då de går att 

sälja dem senare, men det är inget Hässleholm Miljö AB gör. Ekonomichefen S. Carlsson 

informerar att på en tidigare arbetsplats redovisades utsläppsrätterna i balansräkningen och det 

kan komma att ske en förändring i hur Hässleholm Miljö AB redovisar sina längre fram. 

4.2.2 Anonymt företag 

Företaget är svensk multinationell koncern verksam inom verkstadsindustrin. Företaget har 

fabriker bland annat i Japan, Indien, USA, Kina, Brasilien, England, Belgien och Sverige. 

Företaget innehar utsläppsrätter för sina koldioxidutsläpp för sin produktion i Sverige. 

Utsläppsrätterna tilldelas, Företaget gör inga egna förvärvade. 

Intervjun genomfördes med J. Thor Koncernredovisningschef 3 mars 2015. J. Thor berättar att 

Företaget följer IFRS:s regelverk. Varje års tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid tas upp 

som en immateriell tillgång samt en förutbetald intäkt i balansräkningen.  Utsläppsrätterna 

värderas till anskaffningsvärde baserat på årets första officiella notering och i takt med att 

utsläppsrätterna förbrukas överförs de från förutbetalda intäkter till övriga kortfristiga 

avsättningar. 

Vid den årliga redovisningen av förbrukade utsläppsrättigheter till Energimyndigheten 

regleras den kortfristiga avsättningen och den immateriella tillgången. Disponibla 

utsläppsrätter vid årets slut testas för nedskrivningsbehov och redovisas vid utgången av året 

till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Outnyttjade utsläppsrätter avyttras 

på den öppna marknaden i den mån övertaglighet skulle uppstå. Avyttring sker i begränsad 

omfattning och är inget som sker upprepande, utsläppsrätterna behövs för den löpande 

verksamheten. Eventuellt avyttrade utsläppsrätter redovisas i posten för övriga rörelseintäkter. 

Behov av standarder kring redovisning av utsläppsrätter anser J. Thor att IFRS är ett 

principbaserat regelverk som på lång sikt skapar en mer rättvisande bild för utvecklingen av 

redovisning, sett ur perspektivet för den externa läsaren. Vidare menar J. Thor att IFRIC bör 

överväga att lämna en mer specifik ledning gällandes denna specifika redovisningsfråga i 

syfte att harmonisera tillämpningen av redovisningen inom EU. Personligen tycker J. Thor att 

redovisningen av utsläppsrätter enligt IFRS rimligen borde kunna förenklas med hänsyn till 

kostnad/nytta perspektivet 

Endast förvärvade utsläppsrätter ska redovisas till anskaffningsvärde och kostnadsföras i takt 

med förbrukning, tilldelade utsläppsrätter skapar balans och ger ingen effekt på resultatet 

anser J. Thor. Skulle förvärvade eller tilldelade utsläppsrätter avyttras så får försäljningen 

redovisas i resultaträkningen enligt kontantprincipen. Avslutningsvis menar Thor att han inte 

finner något mervärde i den redovisningsprincip som IFRS förespråkar. 
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4.2.3 Malmö Aviation och Braathens Regional 

Flygindustrin innehar utsläppsrätter för sin verksamhet. Braathens Aviation valdes ut för att se 

om liknande metoder för redovisning av utsläppsrätter används. Braathens Aviation bedriver 

flygverksamhet med fokus på inrikes och regional flygtrafik i Sverige med cityflygplatsen 

Bromma Stockholm Airport som utgångspunkt. Braathens Aviation koncernen består av olika 

bolag bland annat Malmö Aviation, Sverige Flyg och Braathens Regional som hyr ut 

flygkapacitet i form av flygplan inklusive besättning. Malmö Aviation och Sverige Flygs 

linjenät täcker ihop en stor del av Sverige och årligen väljer över 2 miljoner resenärer att flyga 

med Braathens. Intervjun genomfördes 20 mars 2015 med A-S Hörlin, hållbarhetschef för 

Braathens. Som hållbarhetschef har A-S Hörlin arbetsuppgifter med aspekter runt 

miljöledningssystem, hur politiska beslut påverkar verksamheten, sociala frågor och 

tillgodoser passagerarnas önskemål. I intervjun fick vi ta del av Malmö Aviation och 

Braathens Regional hantering av utsläppsrätter. Malmö Aviation och Braathens Regional 

redovisar enligt K3. 

Både Malmö Aviation och Braathens Regional tilldelas utsläppsrätter och båda köper till 

utsläppsrätter via ombud på den allmänna marknaden från industrin. I dagsläget för perioden 

2013-2020 är fördelningen: 

 Malmö Aviation, tilldelade utsläppsrätter 40 procent, köpta utsläppsrätter 60 procent. 

 Braathens Regional, tilldelade utsläppsrätter 48 procent, köpta utsläppsrätter 52 

procent. 

Båda företagen tar upp de köpta utsläppsrätterna som en kostnad i resultaträkningen för det 

priset som de betalar för dem på den allmänna marknaden. Företagen redovisar inte 

utsläppsrätterna i balansräkningen. Vid överskott av utsläppsrätter står de kvar på kontot till 

kommande år och inga utsläppsrätter säljs. Enligt A-S Hörlin ser Malmö Aviation och 

Braathens Regional inget behov av standard kring just redovisning av utsläppsrätter utan de 

följer allmänna rekommendationer. 

4.2.4 Uddevalla Energi 

Uddevalla Energi är Uddevallas energibolag, en väl sammanhållen koncern med verksamhet 

inom produktion och distribution av el, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, pellets, 

entreprenadverksamhet, stadsnätsverksamhet, avfallsbehandling samt renhållning. 

Entreprenadverksamheten bedrivs i EnergiFokus AB, samägt med Trollhättan Energi AB. 

Uddevalla Energi omsätter cirka 430 miljoner kronor och har 130 anställda. Verksamheten 

inleddes 1857 med gasverksrörelse för belysningsändamål. Uddevalla Energi AB ägs av 

Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB är moderbolag där finns centrala administration, 

elhandel och stadsnät. Det finns 3 dotterbolag, Uddevalla Energi Elnät AB som har hand om 

elnätet, Uddevalla Energi Värme AB som har hand om fjärrvärmeverksamheten inklusive 

fjärrkyla samt Uddevalla Kraft AB som har avfallsbehandling, renhållning samt håller på att 

uppföra en pelletsfabrik, som beräknas vara klar till sommaren 2015. Intervjun genomfördes 2 

april 2015 med L. Axelsson som är redovisningschef för koncernens bolag och sköter den 

övergripande redovisningen, anläggningsregister, moms, punktskatter, bokslut och 

årsredovisningar för företaget. Uddevalla Kraft AB bedriver tillståndspliktiga 

produktionsanläggningar som kräver att de innehar utsläppsrätter, då de eldar torv. Från 

januari 2013 erhölls utsläppsrätter för avfallsförbränningen. Under handelsperioden 2013-

2020 erhöll de 314 000 utsläppsrätter. Uddevalla Energi ABs beräknade behov av 

utsläppsrätter är 400 000, vilket betyder att de måste köpa extra utsläppsrätter i slutet av 

handelsperioden. Uddevalla Energi ABs utsläppsrätter erhålls genom gratis tilldelade som 

kompletteras med köp. 
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För tillfället redovisar inte Uddevalla Energi AB utsläppsrätterna överhuvudtaget då de än så 

länge erhållit fler utsläppsrätter än de använt. Värderingen av utsläppsrätterna blir då noll, 

som L. Axelsson beskriver som de lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Outnyttjade utsläppsrätterna sparas för att sedan kunna utnyttjas i slutet av perioden då L. 

Axelsson menar att Uddevalla Energi AB beräknar att rätterna kommer ta slut. Uddevalla 

Energi redovisar enligt K3 regelverket. 

På frågan om vilket behov L. Axelsson ser av en standard kring redovisning av utsläppsrätter 

är svaret att det är alltid bra med en standard så att de lätt går att jämföra med andra bolag. 

4.2.5 Sammanfattning av intervjuerna 

I tabell 3 presenteras en sammanfattning av våra genomförda intervjuer med fokus på antal 

utsläppsrätter, hur utsläppsrätterna erhållits, redovisas, värderas samt om handel med 

outnyttjade utsläppsrätter bedrivs.  

 

 Antal 

utsläppsrätter 

handlingsperi

od (2013-

2020) 

Hur har 

utsläppsrätterna 

erhållits 

Hur 

utsläppsrätterna 

redovisas 

Värdering av 

utsläppsrätter 

Avyttring av 

outnyttjade 

utsläppsrätter 

 

Hässleholms 

Miljö AB 

 

Inga uppgifter 

 

Tilldelning 

Tas inte upp i 

redovisning 

 

Värderas inte 

 

Nej 

 

Anonymt 

Företag 

 

Inga uppgifter 

 

Tilldelning 

Immateriell 

tillgång/kortfristig 

avsättning 

 

Anskaffningsvärde 

Ja, vid sällsynta 

fall 

 

Malmö 

Aviation 

 

Vill inte uppge 

Tilldelning  

och köp 

Kostnad i 

resultaträkningen 

 

Anskaffningsvärde 

 

Nej 

 

Braathens 

Regional 

 

Vill inte uppge 

Tilldelning  

och köp 

Kostnad i 

resultaträkningen 

 

Anskaffningsvärde 

 

Nej 

 

Uddevalla 

Energi 

 

314 000 

Tilldelning 

och köp 

Tas inte upp/  

nollredovisas 

Lägsta av  

AV/MV 

 

Nej, sparar 

 

 

Tabell 3. Sammanfattning av intervjuer med företag som innehar utsläppsrätter.  

Förkortningar: Anskaffningsvärde (AV), Marknadsvärde (MV). 
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5 Analys 
I analysen kopplas den insamlade empirin ihop med de centrala delarna från den teoretiska 

referensramen. För att få en bättre överblick har informationen som samlats in i 

dokumentundersökningen och i intervjuerna lagts ihop, se tabell 4 och 5. 

5.1 Avsaknad av standard 

Griffin (2013) menar att så länge ingen standard finns kommer företag att välja att inte 

redovisa sina utsläppsrätter om det inte finns ett uppenbart behov. I det studerade materialet 

utesluter 10 av 30 företag utsläppsrätterna ur balansräkningen, köp av utsläppsrätter redovisas 

som en kostnad i resultaträkningen. Att företag väljer att använda sig av olika metoder skapar 

osäkerhet och det ger en ojämn syn för inverterare (Black 2013; Griffin 2013). Haupt och 

Ismer (2011) menar att avsaknaden av standard gör att effekterna av utsläppsrätter och dess 

syfte förblir osynliga så länge behovet täcks av de gratis tilldelade rätterna. I 9 av 30 företag 

redovisas tilldelade utsläppsrätter till ett nollvärde, två företag påpekar speciellt att de 

nollredovisas på grund av att utsläppsrätterna tilldelats gratis och därmed inte är någon 

kostnad för företaget.  

Revisorer arbetar med utsläppsrätter i flera olika företag och vill ha ett mer organiserat sätt att 

arbeta (Griffin, 2013; Raiborn & Massaoud 2010). I intervjuerna ställdes frågan om 

respondenterna ansåg att en redovisningsstandard behövs, L. Axelsson (Uddevalla Energi) 

svarar att det alltid är bra med en standard som ökar jämförbarheten, men svaret tolkas att L. 

Axelsson inte anser att de krävs en standard. A-S Hörlin (Malmö Aviation & Braathens 

Regional) anser inte att det finns något behov av standard för tillfället, J. Thor (Anonymt 

företag) ser ett behov av mer specifik ledning när det gäller redovisning av utsläppsrätter. 

Uppfattning är att respondenterna som jobbar i respektive företag inte ser ett stort behov av en 

standard då deras arbete fungerar i nuläget.  

5.2 Utsläppsrätter i balansräkningen 

Övre delen i tabell 4 är en sammanfattning av det insamlade materialet. Syftet är att ge en 

överblick av hur företagen klassificerar utsläppsrätterna uppdelat på de regelverk som 

används för redovisningen. Utifrån detta försöks en förklaring och ett mönster ses.  

 Immateriell 

tillgång 

Finansiell 

tillgång 

Omsättnings- 

tillgång 

Inga utsläppsrätter 

i balansräkningen 

Annat 

ÅRL 1  3 1  
K2   2 1  
K3 1   3  

IFRS 10  2 3  
Annat 1   2  

 13 0 7 10 0 

      

 Immateriell 

tillgång 
Finansiell 

tillgång 
Omsättnings- 

tillgång 
Inga utsläppsrätter 

i balansräkningen 
Annat 

IFRIC 3 X     

Inkomstskattelag   X   

Försiktighetsprincipen   X X  

Legitimitetsteori X X X  X 

Intressentteori X X X  X 

Frivillig Redovisnings teori    X X 

Kritisk teori     X 
 

Tabell 4. Sammanställning av empiri och egen analysmodell. 
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Tabell 4 är kärnan i analysen och i den nedre delen har ett antal parametrar valts ut som antas 

vara avgörande för hur och varför företagen redovisar utsläppsrätterna. Dessa är IFRIC 3, 

inkomstskattelagen, försiktighetsprincipen, legitimitetsteorin, intressentteorin, frivillig 

redovisningsteori och kritisk teori. Kryssen i tabellen markerar samband som vi kopplar till 

redovisning av utsläppsrätter. 

Ett mönster från empirin är att företag som följer IFRS till största del redovisar 

utsläppsrätterna som en immateriell tillgång (tabell 4), vilket kopplas till IFRIC 3. IFRIC 3 

innebörd var att utsläppsrätter skulle falla inom definitionen immateriell tillgång (Cook, 

2009). Eftersom det inte kommit någon ny vägledning för hur utsläppsrätter ska redovisas 

väljer företagen att följa IFRIC 3 trots tillbakadragandet. Att IFRIC 3 fortfarande har en 

väsentlig roll i företag som följer IFRS fick vi bekräftat i intervjun med 

koncernredovisningschef J. Thor. I en undersökning av Black (2013) anser ca 70 procent att 

utsläppsrätter är en immateriell tillgång, jämfört med de studerade företagen är samma siffra 

43 procent (13 av 30) som väljer att hantera utsläppsrätterna som en immateriell tillgång. 

Raiborn och Massaoud (2010) menar att de gratis tilldelade utsläppsrätterna kan bäst liknas 

med immateriell tillgång. Av de studerade materialet framkom inte att gratis tilldelade tas upp 

som en immateriell tillgång, men i de fall där utsläppsrätter både tas upp som immateriell och 

omsättningstillgång dras slutsatsen att utsläppsrätterna som är gratis tilldelade är immateriell 

tillgång och de som köps och handlas med är omsättningstillgång. 

7 av de 30 studerade företag redovisar utsläppsrätter som omsättningstillgång. Raiborn och 

Massaoud (2010) menar att en kostnad uppstår när utsläppsrätterna köps och en intäkt uppstår 

när de säljs, därför kan utsläppsrätter ses som omsättningstillgång/lager, men argumenten är 

inte något Raiborn och Massaoud rekommenderar. Ett företag tar upp utsläppsrätter både som 

immateriell tillgång och som omsättningstillgång, det framgår i årsredovisningen att 

utsläppsrätter som klassas som immateriell tillgång är till för eget bruk medan utsläppsrätter 

som klassas som omsättningstillgång är till för handel. Av de sju företag som tar upp 

utsläppsrätter som lager är det bara två som samtidigt anger i sin årsredovisning att handel 

med utsläppsrätter förekommer. Enligt inkomstskattelagen ska utsläppsrätter behandlas som 

lager, men inkomstskattelagen är en skatterättslig lag och ska inte användas som underlag vid 

redovisning. En anledning till att det visar sig i empirin att företag väljer att redovisa 

utsläppsrätter som lager tror vi är att företagen utgår ifrån vad som står i inkomstskattelagen, 

även om det är en skatterättslig lag.  

En annan iakttagelse är att de företag som följer K2, som är ett regelbaserat regelverk som till 

stor del bygger på försiktighetsprincipen, inte redovisar utsläppsrätterna som en immateriell 

tillgång. K2 är begränsat i vad som får tas med i balansräkningen när det gäller immateriella 

tillgångar, utsläppsrätter är svåra att värdera och på grund av försiktighetsprincipen redovisas 

utsläppsrätter som omsättningstillgång eller inte alls. Utifrån vårt empiriska resultat antas att 

försiktighetsprincipen används även i företag som redovisar ur andra regelverk än K2, 

företagen inte vill överskatta värdet på utsläppsrätterna då de är tilldelade gratis. En annan 

anledning att följa försiktighetsprincipen är att det inte finns något annat att gå efter. 

Avskrivningar kan enligt Raiborn och Massaoud (2010) inte göras på utsläppsrätter för att 

utsläppsrätter inte minskar i värde. Dock anger två företag i årsredovisning att de värderar 

utsläppsrätter till anskaffningsvärde med ackumulerad avskrivning och ett företag att 

utsläppsrätterna skrivs av på fem år. Med detta förmodas att företagen menar att 

utsläppsrätterna minskar med utnyttjandet under handelsperioden som är fem år. 
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Företag antas ta ansvar för så väl mänskliga, sociala och miljömässiga frågor, genom det 

söker företag legitimitet för sin verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). Raiborn och 

Massoud (2010) anser att det bör vara ett större miljöorienterat fokus runt redovisning av 

utsläppsrätter. 13 av de undersökta företagen upprättar miljö- och hållbarhetsredovisning, fem 

företag tar upp information om utsläpp och förebyggande miljöarbete i till exempel 

förvaltningsberättelsen, vilket tyder på att företagen är måna om att skapa hållbara relationer 

till samhället och till sina intressenter. Att företag väljer att frivilligt ta fram en hållbarhets- 

och miljöredovisning tyder på att det gå åt de mer miljöorienterade hållet. 

Den kritiska teorins utgångspunkt är att redovisningsmetoder används till att behålla det 

kapitalistiska systemet, de anser att redovisningsmetoder bör användas för att förändra och 

göra samhället bättre (Deegan & Underman, 2011). EU-kommissionen konstaterar att det 

finns ett överskott av utsläppsrätter, vilket gör att resultatet med handelssystemet inte lyckas 

(IVL-Svenska miljöinstitutet, 2013). Redovisningsstanderna botar endast symptomen, inte 

själva sjukdomen (Deegan & Underman, 2011). Företagen gör inte något för att minska 

utsläppen, utan försöker bara visa en bättre bild utåt. Detta förmodas också vara förklaringen 

till varför företag väljer att helt utesluta hanteringen av utsläppsrätter i sin redovisning. 

Enligt IAS 32 p. 11 är finansiellt instrument ett avtal som är grund för en finansiell skuld eller 

ett kapitalinstrument i ett annat företag. Marton et al. (2012) definierar finansiellt instrument 

som ett värdebevis som ofta är avsett för handel på en marknad. De utsläppsrätter som 

förvärvas för att handlas med i framtiden faller in i kategorin finansiellt instrument. Vattenfall 

AB delar upp sina utsläppsrätter i två kategorier, ena kategorin är utsläppsrätter för eget bruk 

som redovisas som immateriell tillgång och andra kategorin är utsläppsrätter avsedda för 

handel och dessa redovisas som omsättningstillgång. Flera företag väljer att ta upp 

utsläppsrätter som avses för handel som omsättningstillgång, men inget av de undersökta 

företag tar uttryckligen upp utsläppsrätter som finansiell tillgång. I Öresunds Krafts 

årsredovisning i not 29 Derivat, ligger utsläppsrätter med som derivatinstrument, ingen 

förklaring finns varför utsläppsrätter nämns i not 29. Öresunds Kraft redovisar utsläppsrätter 

som en immateriell tillgång i balansräkningen. Anledningen till att inget företag klassificerar 

utsläppsrätter som finansiell tillgång antas vara att ingen lagstiftning, uttal eller 

rekommendationer varit så, men då de handlas med på en öppen marknad som aktier anser vi 

att utsläppsrätter kan klassificeras som finansiellt instrument. 

5.3 Utsläppsrätter utanför balansräkningen 

Ett argument att inte redovisa utsläppsrätter i balansräkningen är att de kan liknas med 

goodwill, det vill säga internt upparbetade genom en handling som är utsläpp (Raiborn & 

Massaoud, 2010), många tilldelade utsläppsrätter returnerats och säljs inte. De sex företag 

som anger handel är alla företag som tar upp utsläppsrätter i balansräkningen som immateriell 

tillgång eller som varulager. Penman (2009) menar att utsläppsrätterna inte behöver redovisas 

som i balansräkningen för att hanteringen av utsläppsrätterna fångas upp i resultaträkningen, 

vilket är en förklaring till varför de studerade företagen väljer att inte redovisa 

utsläppsrätterna i balansräkningen. Majoriteten av företag tar endast upp utsläppsrätter i 

balansräkningen, däremot redovisar inget företag utsläppsrätter endast i resultaträkningen. 

5.4 Tilldelning av utsläppsrätter 

Blacks (2013) undersökning visar att ca 60 procent av företag fått sina utsläppsrätter tilldelade 

gratis. Urvalet av de undersökta årsredovisningarna är gjort från naturvårdsverket hemsida 

vilket innebär att alla studerade företag fått utsläppsrätterna tilldelade gratis, endast i åtta 

årsredovisningar framgår det att utsläppsrätterna är gratis tilldelade. Företag köper extra 

utsläppsrätter för att täcka verksamhetens behov. Samtliga fem intervjuade företagen uppger 

att de fått sina utsläppsrätter tilldelade gratis, varav tre företag köper ytterligare utsläppsrätter. 
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Elva av våra studerade företag uppger att tilldelade utsläppsrätter nollredovisas. Att 

utsläppsrätterna nollredovisas kan kopplas till försiktighetsprincipen, företagen vill inte 

överskatta utsläppsrätternas värde och visa en felaktig bild i de finansiella rapporterna. 

 Utsläppsrätterna har inte medfört någon kostnad för företaget när de tilldelats. Haupt och 

Ismer (2011) menar att om utsläppsrätterna nollredovisas blir konsekvenserna av EU:s system 

att utsläppshandeln är omärkbar dittills utsläppen överstigen de som blivit tilldelade, att 

utsläppshandel i många fall blir osynlig ger ingen rättvisande bild. 

5.5 Värdering av utsläppsrätter 

Ett centralt problem med utsläppsrätter är att utsläppsrätter rent redovisningsmässigt är svåra 

att definiera och värdera samt att riktlinjer för hur utsläppsrätterna ska redovisas saknas 

(Cook, 2009), mer tydlighet efterfrågas av revisorer och företag (Griffin, 2013; Raiborn & 

Massaoud, 2010). Smith (2006) anser att utsläppsrätter bör tas upp till verkligt värde och som 

statligt bidrag enligt IAS 20 när de tilldelas gratis. Tre företag skriver i sina årsredovisningar 

att de tar upp utsläppsrätterna som statligt stöd eller bidrag, två av dem som en 

skuld/förutbetald intäkt och ett företag nämner att tilldelade utsläppsrätter ses som statligt 

bidrag, gemensamt för dessa tre företag är att de uppger IFRS som redovisningsstandard 

vilket kan vara anledningen. Cook (2009) nämner att utsläppsrätterna kan ses som en skuld 

som sedan minskar vid användandet av rätterna vilket också syns i de studerade företagen. 

Enligt IFRS 3 ska företag använda sig av alternativet förutbetald intäkt och redovisas till 

verkligt värde. Två av tre företag som tar upp utsläppsrätter som statligt stöd eller bidrag 

värdera utsläppsrätterna till verkligt värde, det tredje till anskaffningsvärde. Tre andra företag 

redovisar sina utsläppsrätter som förutbetald intäkt på skuldsidan i balansräkningen, men de 

nämner inget om statligt stöd eller bidrag. Samtliga tre värderar utsläppsrätterna till 

anskaffningsvärde. Enligt Smith (2006) ska utsläppsrätterna betraktas som en förutbetald 

intäkt eftersom att de statliga bidraget är avsett att ersätta företaget för kostnader som ännu 

inte uppstått, då kostnaden uppstår när utsläppsrätterna utnyttjas inte då de tilldelas. 

I årsredovisningarna framkom att 16 företag värderar sina utsläppsrätter till 

anskaffningsvärde, ett anger marknadsvärde, fyra företag värderar utsläppsrätter till verkligt 

värde och två företag anger att de värderas till längsta värde av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde, se tabell 5. Smith (2006) anser att utsläppsrätter som handlas kan värderas till 

anskaffningsvärde eller verkligt värde och nämner att kärnar av försiktighetsprincipen är att 

tillgångar ska värderas lågt och skulder högt. Det framgår i intervjun med Uddevalla Energi 

att försiktighetsprincipen används då de värderar sina utsläppsrätter till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, i deras fall till noll på de gratis tilldelade 

utsläppsrätterna. 

 Immateriell 

tillgång 
Finansiell 

tillgång 
Omsättnings- 

tillgång 
Inga utsläppsrätter 

i balansräkningen 
 

Anskaffningsvärde (AV) 9  5 2 16 
Marknadsvärde (MV) 1    1 
Verkligt värde (VV) 3  1  4 
Lägst av AV & MV   1 1 2 

Inga uppgifter    7 7 

 13 0 7 10  
 

Tabell 5. Sammanställning av empiri. 
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Den dominerande värderingsmetoden hos de studerade företagen är anskaffningsmetoden, 

oavsett hur utsläppsrätterna är klassade. Utsläppsrätter är svåra att värdera och därför tror vi 

att anskaffningsvärdet används. Bland de 16 som anger anskaffningsvärde som 

värderingsmetod inkluderas även de företag som nollredovisar sina gratis tilldelade 

utsläppsrätter, noll är deras anskaffningsvärde. 
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6 Slutsats 
Då uppsatsen inte bygger på en totalundersökning vill vi inte dra några generella slutsatser av 

analysen, utan endast titta på mönster i de undersökta företagen. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka om och varför svenska företag redovisar sina utsläppsrätter i sin årsredovisning. I 

detta kapitel avser vi att besvara vår problemformulering: 

 Hur och varför svenska företag redovisar eller inte redovisar utsläppsrätter? 

Enligt vår undersökning råder det ingen specifik praxis över hur utsläppsrätter redovisas. 

Utifrån den teoretiska referensramen är den övervägande uppfattningen att utsläppsrätterna 

bör ses som en immateriell tillgång och att de bör tas upp i redovisningen oavsett hur de 

förvärvats. Även i empirin är immateriell tillgång den vanligaste metoden att använda, då 13 

av de 30 undersökta företagen anser att utsläppsrätterna är en immateriell tillgång. Detta tror 

vi är en koppling till IFRIC 3 och att trots att tillbakadragandet väljer företag att redovisa 

utsläppsrätter som immateriell tillgång för att inget nytt uttalande eller standard kommit. Vi 

tror att IFRIC 3 fortsättningsvis kommer vara centralt i redovisningen av utsläppsrätter. 

Utsläppsrätterna kan ses som en immateriell tillgång, ett finansiellt instrument, 

omsättningstillgång eller helt lämnas utanför balansräkningen utan att det anses som fel. Det 

intervjuade företaget Hässleholm Miljö AB har valt att helt utelämna utsläppsrätterna från sin 

redovisning, då det inte finns något krav på att ta upp dem. Utifrån både den studerade 

litteraturen och forskningen samt åsikterna från respondenten på Hässleholm Miljö AB kan vi 

konstatera att redovisningen av utsläppsrätter är ett komplext och tidskrävande arbete. I våra 

intervjuade företag fick vi en bild av att det till viss del saknas kunskap i hur och varför 

utsläppsrätter bör redovisar. Det tror vi kan vara en bidragande anledning till att utsläppsrätter 

utlämnas, och då främst i mindre företag där kunskapen är mer begränsad. En möjlig 

anledning till att företagen väljer att utesluta utsläppsrätterna ur redovisningen kan vara att de 

går efter försiktighetsprincipen, företagen vill inte överskatta värdet på utsläppsrätterna då de 

är tilldelade gratis. Utifrån empirin och teoretisk referensram kopplar vi försiktighetsprincipen 

till K2. Frågan är om det ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning att utesluta 

utsläppsrätterna. 

Gratis tilldelade utsläppsrätter ger en balans och är ingen påverkan på resultatet vilket vi anser 

är anledningen till att utsläppsrätterna inte behövs redovisas, men å andra sidan är 

utsläppsrätterna en tillgång för företagen även om de är gratis tilldelade och det ger en mer 

rättvisande bild om utsläppsrätterna redovisas. Att utsläppsrätterna till stor del är utdelade 

gratis och kompletteras med handel på den öppna marknaden gör värderingen komplicerad. 

Den mest använda värderingsmetoden är anskaffningsvärdet. Det innebär att grattis tilldelade 

nollredovisar och de som handlas på den öppna marknaden värderas till verkligt värde på 

anskaffningsdagen. 

Vi tror att en redovisningsstandard är bra för att öka jämförbarheten samt skapa en rättvisande 

bild i företagen. Att respondenterna inte ser samma behov av en redovisningsstandard som 

behandlar utsläppsrätter kan bero på att de inte ser något problem med sitt arbete, det finns 

utlåtande och viss vägledning att gå på som räcker för företagen, men utifrån sätt så krävts 

mer vägledning för att det ska bli jämförbart och tillförlitligt gentemot intressenter. 

Vi håller med Massaoud et al. (2010) att det är aktuellt att ta in ett mer miljöorienterat 

perspektiv när det gäller redovisningen av utsläppsrätter och att redovisningen av 

utsläppsrätter ska spegla det sanna målet, minskning av koldioxid och värna om miljön inte 

efter de ekonomiska målen. Värna om miljön bör vara poängen med utsläppsrätterna och 

utsläppsrättshandeln. Vi anser att det skulle kunna vara bättre att ge bidrag till att utveckla 
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verksamheten för att minska utsläppen än att fritt tilldela utsläppsrätter till företagen, det som 

Deegan och Unerman (2011) beskriver som kritisk teori och att symptomen botas inte 

sjukdomen. Normativ teori beskriver hur något bör vara, vi har i nuläget svårt att se hur 

redovisningen av utsläppsrätter bör vara mer än vi anser att de bör redovisas, här finns 

möjlighet för fortsatta studier. 

I dagsläget är det svårt för intressenter att veta hur de ska kontrollera hur företagen redovisar 

sina utsläppsrätter och om de arbetar för att minska utsläppen. Så länge det inte finns någon 

redovisningsstandard som berör utsläppsrätter tror vi att företag kommer fortsätta att hantera 

utsläppsrätter på olika sätt vilket leder till olika resultat. Utifrån detta vill vi besvara vår 

problemformulering: Hur och varför svenska företag redovisar eller inte redovisar 

utsläppsrätter med att konstatera att det råder ingen given praxis över hur utsläppsrätter 

redovisas och detta resulterar i att företag gör olika och jämförbarheten minskar. Stor del av 

den studerade litteraturen och forskningen anser att utsläppsrätter faller under definitionen 

immateriell tillgång men andra definitionen förkommer också. Anledningen till att företagen 

väljer att inte redovisa utsläppsrätter är att det i många fall inte finns någon kostnad kopplad 

till dem. Att företag väljer att redovisa utsläppsrätter kan vara att de vill skapa legitimitet från 

samhället och intressenterna. 

Vår slutsats är att det finns utrymme till olika uppfattningar om hur utsläppsrätter ska 

redovisas och värderas samt att den studerade forskningen och litteraturen strider i somliga 

fall emot varandra. 

6.1 Förslag på framtida studier 

Då utsläppsrätter i redovisningen är ett relativ nytt ämne som började i samband med handel 

med utsläppsrätter 2005 så hade det varit intressant att se om några år om det fortfarande är 

samma spridning eller att det går mer mot en gemensam standard när det gäller redovisningen 

av utsläppsrätter. En annan intressant aspekt kan vara om det finns något samband mellan val 

av revisionsbyrå och redovisningssätt, vi har i denna studie mer koncentrerat oss på att 

jämföra redovisningsstandard med klassificering av utsläppsrätter. 

Då denna uppsats inte bygger på en totalundersökning finns det möjlighet att i framtiden göra 

om studien fast då kolla på alla svenska företag som innehar utsläppsrätter för att se om 

resultatet vi fått fram är detsamma. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Hässleholm Miljö AB, 2014-12-02. 

 

Frågor har till ekonomichef S. Carlsson samt miljösamordnare C. Braatz i besöksintervjuer.  

 

1. Berätta kort om Hässleholm Miljö AB 

2. Hur har ni förvärvat era utsläppsrätter? 

3. Hur har ni valt att redovisa era utsläppsrätter och varför? 

4. Räknas utsläppsrätterna på alla era utsläpp? 

5. Hur ofta stämmer ni av hur många utsläppsrätter ni förbrukat? 

6. Berätta fritt kring era utsläppsrätter 
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Bilaga 2 

Intervjuguide med företag, 2015. 

 

Vi kommer att ställa några frågor runt redovisning och värdering av utsläppsrätter. 

 

Frågor:  

1. Berätta om företaget du arbetar för. 

2. Varför innehar företaget utsläppsrätter? 

3. Berätta om din roll. 

4. Hur många utsläppsrätter har ni i denna handlingsperiod (2013-2020)? 

5. Hur har utsläppsrätterna erhållits?  

6. Hur tar ni upp utsläppsrätterna i ert resultat och/eller balansräkning? 

7. Hur värderar ni utsläppsrätterna? 

8. Hur hanterar ni outnyttjade utsläppsrätter? 

9. Vilket behov ser ni av standarder kring redovisning av utsläppsrätter och varför? 

 

Rutinfråga: Går det bra att använda ert namn och företag i slutrapporten? 
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Bilaga 3 

Utsläpp i siffror, anläggningar som 2013 har koldioxidutsläpp i luften. 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen har upprättat utsläppsregister med syftet att 

underlätta för medborgare att ta del av information om utsläpp av farliga ämnen till miljön 

(Naturvårdsverket, 2014). Detta register har legat till grund när vi valt ut företag för att 

studera årsredovisningar. Bland intervjuerna har vi även varit i kontakt med flygbolag som 

innehar utsläppsrätter, men finns inte med denna lista då vi här endast sökt på anläggningar 

med koldioxidutsläpp.  

 

  Anläggning Utsläpp (C2O) till luft (kg) 

1 AarhusKarlshamn Sweden AB 82 400 000 

2 Ahlstrom Ställdalen AB 12 612 000 

3 Akalla Värmeverk 36 660 030 

4 Akzo Nobel Pulp and Performance, Albyfabriker 22 900 000 

5 Allöverket 204 466 000 

6 Aluflour Aktiebolag 7 326 000 

7 Ardagh Glass Limmared AB 63 599 000 

8 Arendals Kraftstation 241 100 

9 Arla Foods AB, Visby 2 500 000 

10 (Avfallskraftvärmeverket Kristinehed) HEM AB 224 700 000 

11 (Avfallskraftvärmeverket Torsvik) Jönköping Energi AB 180 617 000 

12 Beleverket i Hässleholm 88 181 293 

13 Bergsättersverken, Vattenfall AB 953 800 

14 BillerudKorsnäs Karlsborgs AB 797 076 000 

15 BillerudKorsnäs Rockhammar AB 22 940 429 

16 BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Frövi 644 272 392 

17 BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka bruk 823 852 000 

18 Bim Kemi Sweden AB 1 045 000 

19 Björksätra Kraftvärmeverk 87 535 954 

20 Bodens värmeverk, BEAB 127 175 000 

21 Boliden Bergsöe AB 42 181 345 

22 Boliden Mineral AB - Aitikgruv 85 445 400 

23 Bollmora Värmeverk 3 805 000 

24 Boländeranläggningarna, Avfallsförbränningsanläggning 361 503 855 

25 
Boländeranläggningarna, Kraftvärmeverket o 
Bolandverket 

288 010 642 

26 Bomhus Energi 23 577 000 

27 Borealis Krackeranläggning 665 985 000 

28 Brattåsverket 41 000 

29 Bravikens Pappersbruk 149 766 000 

30 Bristaverket 279 277 000 
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31 Bäckhammars Bruk 460 958 804 

32 Carlsborg hetv.centr (reserv) 279 000 

33 Cascades Djupafors AB 25 682 000 

34 Celanese Emulsions Norden AB 811 000 

35 Cementa AB Skövdefabriken 326 496 000 

36 Cementa AB, Slitefabriken 1 719 641 000 

37 Cementa, Degerhamn 237 195 000 

38 Chemiplastica AB 511 291 

39 Chemiplastica Resins AB 76 000 

40 Di-TMP-fabriken 71 000 

41 Domsjö Fabriker AB 482 035 710 

42 Dåva Kraftvärmeverk  407 956 300 

43 E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket 347 511 980 

44 E.ON Värmekraft Sverige AB, Halmstadsverket 2 766 000 

45 FARSTA VÄRMEVERK 67 170 

46 Filborna Kraftvärmeverk 248 578 100 

47 Finspångs Värmeverk 44 905 000 

48 Fiskeby bruk 108 025 000 

49 Fittja verket (Söderenergi) 79 413 508 

50 Fjärrvärmecentral, Israel (FCI) 592 800 

51 Flextrus AB 2 613 000 

52 Formalinfabriken 9 960 000 

53 FOV Fabrics AB 582 000 

54 Freonåtervinningen 664 061 

55 Gasturbinanläggning, Öresundsverket 361 000 

56 Gasturbinanläggning, Barsebäck 259 000 

57 Geneta panncentral 13 332 

58 Granskärs kraftvärmeverk 79 231 916 

59 Gruvöns bruk, BillerudKorsnäs 1 321 167 000 

60 Guldfågeln 1 238 000 

61 Gunnar Dafgård AB 3 775 000 

62 Gunnarsbo Kraftverk 881 000 

63 Gärstadverket 376 871 000 

64 Halla Foder 89 227 

65 Hallsta Pappersbruk 188 009 000 

66 Hammarbyverket 68 212 210 

67 Hedensbyns Kraftvärmeverk 216 020 000 

68 Hedenverket 243 128 411 

69 Heleneholmsverket, (HVK) 109 149 000 

70 Hovhultsverket 37 312 000 

71 HPC Simpan och Ena Kraft, kraftvärmeverket 144 481 600 
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72 Huddinge Maskincentral  511 772 

73 Händelöverket 837 000 000 

74 Hässelbyverket 539 891 460 

75 Höganäs Sweden AB 209 192 000 

76 Högbytorps Avfallsanläggning 11 159 000 

77 Högdalenverket  772 192 000 

78 Idbäckens Kraftvärmeverk 180 047 000 

79 Igelsta kraftvärmeverk 709 036 297 

80 Igelsta värmeverk 386 999 654 

81 Iggesunds Bruk 856 795 000 

82 INEOS Sverige AB 62 910 000 

83 Johannes Kraftvärmeverk 237 000 

84 Jordbro Kraftvärmeverk  170 144 000 

85 Kalkproduktion Storugns AB 148 983 603 

86 Karlshamn Kraft AB 7 829 000 

87 Karlskoga kraftvärmeverk 71 510 775 

88 Karskärsverket 3 001 000 

89 Katrinefors Bruk 12 759 000 

90 Kiruna värmeverk 27 992 000 

91 KLS Livsmedel AB 1 328 331 

92 Korsnäsverken 1 259 811 000 

93 Kraftvärmeverk, SEVAB Strängnäs 94 300 073 

94 Kraftvärmeverket i Katrineholm 107 250 000 

95 Kraftvärmeverket i Linköping 215 600 088 

96 Kubikenborg Aluminium AB 206 478 100 

97 Lahalls kraftverk 1 254 410 

98 Lantmännen Agroetanol AB 177 095 175 

99 Lidköpings Värmeverk, Filen 282 682 005 

100 Lillesjö Avfallskraftvärmeverk 101 190 000 

101 Linneberga avfallsupplag 430 

102 LKAB - Kirunagruvan 432 463 000 

103 LKAB - Malmbergsgruvan 127 841 000 

104 LKAB - Svappavaaragruvan Leveäniemi 108 797 000 

105 Lugnviksverket 208 590 000 

106 Luleå kraftvärmeverk, Luleå Energi  1 934 627 469 

107 Långedsverken 3 475 087 

108 Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik 1 658 327 000 

109 Mondi Dynäs AB 623 361 000 

110 Munksjö Aspa Bruk AB 456 179 000 

111 Munksjö Paper AB Billingsfors 183 852 000 

112 Myrsyralinjen 212 000 
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113 Navestad HVC 720 000 

114 Neo-fabriken 75 000 

115 Nordic Paper Seffle AB 34 313 000 

116 Nordkalk AB Köping, Rettig Group 208 614 819 

117 Norsaverkets Avfallsförbränning 23 422 000 

118 Nya Torsåsen Fågelprodukter AB 268 800 

119 Nyboholms Bruk 17 024 164 

120 Nynas AB 24 519 000 

121 Nynas AB, Oljeraffinaderiet i Nynäshamn 133 652 000 

122 Nässjö Kraftvärmeverk 71 485 410 

123 Oskarshamns kärnkraftverk 2 286 433 

124 Outokumpu Stainless AB, Avesta 104 745 000 

125 Outokumpu Stainless AB, Thin Strip Nyby 12 912 000 

126 Panncentralen Släggan 1 085 000 

127 Pappersbruket i Kisa 9 550 000 

128 Paroc AB 26 991 000 

129 Paroc AB, Hällekisfabriken 47 545 000 

130 Partek Nordkalk i Luleå AB 113 832 000 

131 Pauliströms Bruk 17 690 150 

132 PC CSK 7 063 000 

133 Pentafabriken 349 000 

134 Perstorp Oxo AB, Ale 13 370 000 

135 Perstorp Oxo AB, Stenungssund 114 996 000 

136 Petterssons Trading Sweden AB 502 434 

137 Preem AB Preemraff Göteborg 510 343 000 

138 Preemraff, Lysekil 1 457 376 176 

139 Ragn-Sells Heljestorp AB 13 573 000 

140 Riskullaverket 193 728 000 

141 Rosenlunds Kraftvärmeverk, Göteborg Energi 7 467 619 

142 Rottneros Bruk 43 978 000 

143 Rya Gaskraftvärmeverk, Göteborg Energi 276 509 000 

144 Rya Värmecentral, Göteborg Energi 46 707 855 

145 Ryaverket 361 460 000 

146 Rönnskärsverken  292 953 000 

147 Sakab AB 157 455 737 

148 Sandvik AB 102 358 000 

149 Sandviksverket 257 982 314 

150 SCA Munksund 621 814 000 

151 SCA Obbola AB 481 964 000 

152 SCA Ortviken 301 805 000 

153 SCA Östrands massafabrik 1 290 130 612 
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154 Scan AB, Skara 3 692 

155 Sjuhäradsbygdens Färgeri AB 645 270 

156 Skeppsdockan 3 100 000 

157 Skoghalls Bruk, Stora Enso. 937 473 000 

158 Skogsbacka Kraftvärmeverk  58 270 200 

159 Skogås Värmeverk  14 814 300 

160 Skutskärs Bruk 1 612 383 000 

161 Skåpaforsverken 10 629 000 

162 Skövde Slakteri AB 752 484 

163 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 1 163 210 000 

164 SOLNAVERKET 152 534 700 

165 SSAB EMEA AB 267 000 000 

166 SSAB EMEA AB 6 700 000 

167 SSAB EMEA AB i Luleå 1 213 472 000 

168 SSAB Oxelösund AB 1 460 204 000 

169 St1 Refinery AB 470 027 000 

170 Stallbacka Kraftstation Block 587 500 

171 Stallbacka Värmeverk 24 587 000 

172 Stena Aluminium 9 984 704 

173 Stora Enso Fors AB  231 269 000 

174 Stora Enso Hylte AB 225 717 000 

175 Stora Enso Kvarnsveden AV  342 795 000 

176 Stora Enso Nymölla AB  668 900 000 

177 Styrolution Sweden AB 2 138 000 

178 Styron Sverige AB 5 483 000 

179 SUNDBYBERGSVERKET 6 316 800 

180 Sundsvall Energi AB, Korstaverket  213 620 000 

181 Sundsvall Energi AB, Nackstaverket 273 000 

182 Svenska Pappersbruket AB 5 015 738 

183 Säbyverket 29 515 000 

184 Sävenäs 528 000 000 

185 Sävenäs Kraftvärmeverk 156 301 917 

186 Säverstaverket 18 430 260 

187 Södra Cell Mönsterås 1 986 637 000 

188 Södra Cell Mörrum 935 382 670 

189 Södra Cell Värö 1 176 595 000 

190 Tefco AB 769 000 

191 TMP-fabriken 341 000 

192 Univar AB 534 000 

193 Waggeryd Cell AB 16 633 000 

194 Vallviks Bruk 593 440 000 
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195 Vargön Alloys AB 88 428 000 

196 Vilundaverket  7 116 030 

197 Visby Slakteri 574 000 

198 Vårgårda Kromverk AB 32 300 

199 Värmecentral Kronogården 3 350 000 

200 Värmecentral Lextorp 16 309 000 

201 Värmecentral Vassbotten 27 000 

202 Värmecentral Önafors 31 000 

203 Värmeverket Anoden 41 743 000 

204 Värmeverket Eldaren 29 061 193 

205 Värmeverket Vattumannen 356 892 689 

206 Värtaverket  650 400 000 

207 Västerbyverket 17 328 544 

208 Västermalmsverket, Falu Kraft AB 144 054 600 

209 Västermalmsverket, Falu Energi & Vatten AB 3 662 000 

210 Västerås kraftvärmeverk 884 855 741 

211 Västhamnsverket, Öresundskraft 180 179 400 

212 Åkerslund 151 038 000 

213 Ångcentralen 138 921 750 

214 Årsta Värmeverk, (Fortum) 10 265 040 

215 Öresundsverket, (E.ON) 364 158 000 

  Summa 50 864 668 434 

  Alla rapporterade utsläpp 50 864 668 434 
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Bilaga 4 

IFRIC 3  

Utdrag från IASBs: Emission Trading Schemes - Background and history. 

IFRIC 3 was issued in December 2004. It specified that 

 allowances are an intangible asset. 

 the issue of allowances free of charge by government is a government grant; 

accordingly, the allowances are initially recognised as an intangible asset at fair value 

and the corresponding entry is a deferred credit.1 

 during the year, as the entity emits CO2, a liability is recognised for the obligation to 

deliver allowances at the end of the year to cover those emissions. This liability is 

measured at the end of each reporting period by reference to the current market value 

of the allowances. 

 during the year, the entity amortises the government grant (deferred credit) to profit or 

loss. 

 allowances are derecognised on their sale (if sold into the market) or on their delivery 

to the government in settlement of the entity’s obligation to deliver allowances to 

cover emissions. If the allowances are traded in an active market they are not 

amortised. 

Withdrawal of IFRIC 3 

During 2005, the IFRIC developed its proposed amendment of IAS 38. The staff of the 

EFRAG also developed a model for accounting for the EU ETS. Not only did it propose 

measuring the allowances at fair value like the IFRIC, it also proposed that gains and 

losses on allowances held to meet highly probable emission obligations should be deferred 

in equity and recognised when those emissions occurred (ie a cash flow hedging model). 

The IFRIC’s work and the EFRAG staff proposal were considered by the Board at its June 

2005 meeting. 

In June 2005, the Board also considered a request from the European Commission to defer 

the effective date of IFRIC 3 (although it was already effective from 1 March 2005). The 

EC observed that markets for EU allowances, which are necessary for the proper 

functioning of the EU ETS, although developing rapidly, were thin. As a result, the Board 

reasoned that there was not as urgent a need for an Interpretation as originally concluded 

by the IFRIC in 2004. 

Accordingly, in the light of the reduced urgency for an Interpretation and the requests 

from the IFRIC to amend Standards, the Board decided to withdraw IFRIC 3 so that, free 

of the IFRIC’s constraint of interpreting existing Standards, it could address the 

underlying accounting in a more comprehensive way than originally envisaged by the 

IFRIC. 
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