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Abstract 
 
A constant and current debate within accounting is what criteria’s should be the basis 
for assessing when the recognition of revenue should take place. The discussion is 
based on the conditions which must be met for the recognition of revenue to take 
place. IASB and FASB published in 2014, after collaboration since 2002 as part of 
the harmonization process, IFRS 15. IFRS 15 is a new accounting standard for 
revenue recognition which will replace the current standards IAS 18 Revenue and 
IAS 11 Construction Contracts.  
 
In this study the conditions for recognition of income are applied in accordance with 
IFRS 15 and IAS 11 in order to analyze the effects on income tax, information value 
and dividend potential. Based on the stakeholder model and the objective of financial 
statements, which are to provide information to stakeholders, the effects are analyzed. 
The analysis is based on seven constructed scenarios that illustrate the effects as a 
result of the application of IFRS 15 and IAS 11.  
 
The purpose of the study is to through the application of standards in the scenarios in 
a educational way analyze the economic consequences for the companies stakeholders 
regarding information value, the effect on income tax and dividend potential. The 
study shows that the application of the new standard IFRS 15 may influence revenue 
recognition and as a result it could create differences between the two standards IFRS 
15 and IAS 11 regarding income tax, information value and dividend potential.  
 
The results of the study indicate that differences may arise from the introduction of 
the requirement for the transfer of control of the recognition of revenue, contracts are 
divided on several performance commitments in IFRS 15 while the contract has one 
performance commitment in application of IAS 11. Differences may also occur when 
the control cannot be transferred over time in accordance with IFRS 15 while the 
percentage-of-completion method can be applied to revenue recognition in 
accordance with IAS 11. The stakeholders that benefit or have an disadvantage could 
be the owners, employees, authorities and creditors. It emerges from the analyzes that 
it is dependent on the type of difference that will determine whether a stakeholder can 
be considered disadvantaged or favored. 
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Sammanfattning 
 
En ständigt aktuell debatt inom redovisning är vilka kriterier som ska ligga till grund 
vid bedömningen av när recognition av intäkter skall ske. Diskussionen har sin grund 
i vilka rekvisit som ska uppfyllas för att recognition av intäkter skall ske. IASB och 
FASB kom år 2014, efter ett samarbete sedan år 2002 som en del i 
harmoniseringsprocessen, ut med IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. 
IFRS 15, som är en ny redovisningsstandard för intäktsredovisning, kommer bland 
annat att ersätta de nuvarande standarderna IAS 18 Intäkter och IAS 11 
Entreprenadavtal.  
 
I denna studie tillämpas rekvisiten för recognition av intäkter i enlighet med IFRS 15 
och IAS 11 för att analysera effekter på bolagsskatt, informationsvärde och 
utdelningsmöjligheter. Med utgångspunkt i intressentmodellen och de finansiella 
rapporternas syfte till att lämna information till intressenter så analyseras effekterna. 
Analyserna sker utifrån sju konstruerade typfall som belyser effekterna till följd av att 
IFRS 15 respektive IAS 11 tillämpas. Studien är förutsägande och typfallens 
balansräkningar, resultaträkningar och avtal syftar till att visa vilka faktorer som blir 
avgörande när eventuella skillnader i intäktsredovisningen uppstår. Därefter 
analyseras vilken eller vilka intressenter som påverkas vid tillämpningen av IAS 11 
respektive IFRS 15.  
 
Syftet med studien är att genom tillämpning av standarderna i typfallen, på ett 
pedagogiskt sätt analysera ekonomiska konsekvenser vid tillämpning av IFRS 15, för 
aktiebolagets intressenter avseende informationsvärde till intressenter, bolagsskattens 
påverkan och utdelningsmöjligheter. Studien visar att tillämpningen av den nya 
standarden IFRS 15 kan påverka intäktsredovisningen och då skapa skillnader i 
bolagsskatt, informationsvärde och utdelningsmöjligheter mellan standarderna IFRS 
15 och IAS 11.  
 
Resultaten av studien pekar på att skillnader kan uppstå vid tillämpning av IFRS 15 
jämfört med IAS 11 då införandet av kravet på överföring av kontroll för recognition 
av intäkter skiljer sig från att föra över de betydande risker och förmåner förknippade 
med en tillgång. Vidare kan skillnader uppstå om ett avtal delas upp på flera 
prestationsåtagande vid tillämpning av IFRS 15 medan avtalet har ett 
prestationsåtagande vid tillämpning av IAS 11. Skillnader kan även uppstå när 
kontroll inte kan överföras över tid enligt IFRS 15 medan successiv vinstavräkning 
kan tillämpas vid intäktsredovisning enligt IAS 11 och om flera avtal ska ses som ett 
enligt IAS 11 men delas upp på flera avtal enligt IFRS 15. De intressenter som gynnas 
eller missgynnas kan vara ägare, anställda, myndigheter samt kreditgivare. Det 
framkommer av analyserna att det är beroende på vilken typ av skillnad som uppstår 
som blir avgörande för om en intressent kan anses missgynnas eller gynnas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Årsredovisningars syfte är att presentera information till externa användare. De 
skillnader som finns mellan länders årsredovisningar har troligtvis orsakats av 
skillnader mellan sociala, rättsliga och ekonomiska faktorer men även av vem 
årsredovisningar skapas för (IASB Conceptual Framework, 2010, A20). 
Redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna har sin grund i olika 
civilrättsliga traditioner (Johansson 2010, s. 51). Svensk redovisningslagstiftning 
bygger till stor del på den kontinentala traditionen som innebär att man i lagen avser 
att reglera de flesta tänkbara fall och att förarbeten till lagtexten har liten betydelse 
vid tolkning av lagen (Johansson 2010, s. 51, s. 53).  
 
Intäkter är ett viktigt och ständigt aktuellt inslag i redovisningen eftersom det ger 
information om finansiell prestation under en period (IFRS 15, IN4). Utformningen 
av intäktsredovisningen är av stor betydelse för vilken bild av företaget som 
förmedlas till omvärlden och företagets intressenter (Wagenhofer, 2014 s. 
350).  Finansiell återrapportering på grund av felaktig intäktsredovisning är samtidigt 
den vanligaste anledningen till att företag producerar kontinuerliga finansiella 
återrapporteringar (Baker & Hayes, 2005, s.6).  
 
Diskussionen kring intäkter har fått en större betydelse sedan börskraschen i början av 
2000-talet som i vissa företag orsakades av osund intäktsredovisning (Wagenhofer, 
2014, s. 349). Vid den tidpunkten var IT-branschen populär och snabbväxande med 
stort antal intresserade analytiker som bevakade branschen (Wagenhofer, s. 349). 
Flertalet analytiker fokuserade nästan enbart på att företagen skulle öka sin 
omsättning för att vara ett investeringsobjekt vilket gav incitament till företag att 
manipulera sin intäktsredovisning (Wagenhofer 2014, ss. 349-350). Debatten om 
intäktsredovisning har även aktualiserats av att företagsmodeller bygger på allt mer 
komplexa transaktioner av varor, tjänster och avtal med kunder (Wagenhofer 2014, 
ss. 349-350). Ett exempel på vilka konsekvenser osund intäktsredovisning vid 
komplexa affärsmodeller kan leda till är Enron-skandalen, där intäktsredovisning 
spelade en avgörande roll i samband med företagets konkurs år 2001. De beräknade 
framtida intäkterna av avtal med kunder intäktsredovisades direkt när avtalen uppstod. 
Detta i kombination med användandet av subjektiva värderingsmodeller kunde Enron 
uppvisa markant högre intäkter än vad som borde redovisats (Baker & Hayes, 2005, s. 
20).  
 
En ständigt aktuell debatt inom redovisning är vilka kriterier som ska ligga till grund 
vid bedömningen av när recognition av intäkter skall ske (Liang 2001, s. 223). 
Recognition avser den process som innebär att en intäkt, kostnad, tillgång eller skuld 
ska tas upp i resultaträkningen alternativt balansräkningen (Johansson, 2010, s. 49). 
Vidare är derecognition en term som används för att beskriva de fall en tillgång eller 
skuld tas bort från balansräkningen (Johansson, 2010, s. 49). Myers (1959, s. 528) 
beskriver “the operating cycle”, en term som förklarar resan från balansräkning till 
vinst och sedan tillbaka till balansräkningen. Någonstans under denna resa behöver 
vinster skapas genom recognition av intäkter, en kritisk punkt som Myers (1959, s. 
529) kallar en kritisk händelse.  
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Två av de vanligaste problemen kring intäktsredovisning är bestämmande av när 
transaktioner med flera leveranser ska delas upp i komponenter och metoden för att 
fördela intäkterna mellan komponenterna (PWC 2014, s. 13). Avtalens utformning 
skiljer sig i många fall åt mellan olika branscher vilket gör redovisningen ännu mer 
problematisk. Den nya standarden IFRS 15 kommer innebära en stor förändring för 
bland annat telekom företag som erbjuder en produkt tillsammans med en service 
eller tjänst (EY 2015, ss. 3-4). Telekom företagen kommer att behöva utvärdera sina 
erbjudanden för att avgöra hur avtalen med kunderna ska redovisas (EY 2015, ss. 4-
5).  
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting 
Standards (IAS) är internationella regelverk som framställs av International 
Accounting Standards Board (IASB) som är det normgivande organet för detta 
regelverk (IFRS-volymen s. 3). Dess standarder är antagna i svensk lag och appliceras 
på börsnoterade företag eller företag som frivilligt valt att tillämpa regelverket (IFRS-
volymen s. 3). För att bemöta komplexiteten gick IASB och Financial Accounting 
Standards Board (FASB) år 2002 samman som en följd av harmoniseringsarbetet som 
inleddes år 2002 genom Norwalk-agreement, för att utveckla en omfattande och 
principbaserad modell för intäktsredovisning, oavsett vilken typ av transaktioner eller 
branscher som berörs, vilket senare landade i den nya standarden IFRS 15. Norwalk-
agreements innebörd var att IASB och FASB skulle öka sitt samarbete genom att 
gemensamt utge redovisningsstandarder (IASB & FASB, 2002). Intäktsredovisningen 
var för både IASB och FASB en prioriterad fråga för att uppnå en mer konsekvent 
intäktsredovisning (IFRS 15, IN.4, IN.5). Denna nya standarden som är benämnd 
IFRS 15 - Revenue from contracts with customers kommer ersätta nuvarande IAS 11 
Construction Contracts, IAS 18 Revenue, IFRIC 13 Customer Loyalty Program, 
IFRIC 15 Agreements for the Constructions of Real Estate, IFRIC 18 Transfer of 
Assets from Customers och SIC-31 Barter Transactions Involving Advertising 
Services (IFRS 15, IN 3).  
 
IFRS 15 ska hjälpa intressenter att jämföra finansiell data internationellt, inte minst 
med hänseende till att United States General Accepted Accounting Principles (US 
GAAP) är ett regelverk som ger en större mängd ledande riktlinjer i 
intäktsredovisning än IFRS idag (Schipper, 2003, ss. 65-66). IASB tillämpar en 
principbaserad vägledning som ger mindre vägledningar till förmån för ett 
professionellt omdöme som utgår ifrån principer (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 
681-682). US GAAP har ett mer komplext och detaljerat regelverk och kriterierna 
skiljer sig åt vid intäktsredovisning beroende på industri trots att det kan handla om 
liknande transaktioner (FASB, Revenue Recognition). I USA har FASB över 200 
vägledningar och tolkningar gällande intäktsredovisning (Schipper, Schrand, Shevlin 
& Wilks 2009, ss. 55-56).  
 
IASB och FASB har hjälpts åt för att utforma regelverket på ett sätt som ska göra det 
möjligt att göra jämförelser mellan de två regelverken (IFRS 15, IN 5). Målsättningen 
angiven av IASB och FASB är att principerna ska etableras av företag vid 
framtagande av finansiella rapporter med förhoppning om att producera större nytta 
av de finansiella rapporterna avseende information om intäkter, kassaflöden, belopp, 
tidpunkt och eventuella osäkerheter som uppkommer till följd av avtal med kunder 
(IFRS 15 p. 1). Ett av huvudargumenten bakom införandet av IFRS 15 är att 
standarderna IAS 18 och IAS 11 kan vara svåra att applicera i komplexa situationer 
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och gav i liten utsträckning vägledning vid användning vilket avses åtgärdas i och 
med den nya standarden (IFRS 15, IN 4).  
 
Enligt både IFRS och US GAAP ska intäkter värderas till verkligt värde eller så kallat 
fair value (Nobes & Parker, 2012). Man kan även använda marknadspriset eller 
motsvarande för att uppskatta verkligt värde. Det kan däremot finnas tillfällen då 
marknadspriset saknas eller eller andra indikatorer som gör att det krävs särskilda 
metoder för att fastställa verkligt värde. Vilka metoder som tillåts beror på vilken 
uppsättning av standarder som följs (PWC, 2012a). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Målet med IFRS 15 är att sätta principer för användbar information till användare av 
finansiella rapporter om osäkerhet, tidsram, mängd, bakgrund till intäkter och 
kassaflöden från kontrakt med kunder (IFRS 15, p .1). Tillämpningen av IFRS 15 
görs med hjälp av en ny central modell som benämns “femstegsmodellen” (IFRS 15, 
IN7). Recognition sker (med vissa undantag) när ett företag genomfört samtliga steg i 
denna modell (IFRS 15, IN7).  
 
Genom IFRS 15 lyfter IASB fram ett fokus på kontroll vid all intäktsredovisning och 
detta är en väsentlig del i den nya metodiken för att redovisa intäkter. För att en intäkt 
ska kunna redovisas behöver kontrollen övergått till köparen (IFRS 15, IN7). Vid 
tillfället varor eller tjänster tas emot av en part från en annan och utnyttjas är de att 
betraktas (åtminstone temporärt) som tillgångar (IFRS 15, p. 31).  
 
IFRS 15 beskriver begreppet kontroll som förmågan att använda sig av och åtnjuta 
nästintill alla kvarstående fördelar av en tillgång. Kvarstående fördelar är det 
potentiella kassaflödet som direkt eller indirekt kan skapas av tillgången. Kontroll 
innefattar även förmågan att förhindra andra parter från att bestämma över tillgången 
(IFRS 15, p. 33). 
 
Enligt Johansson (2010, s. 488) är en av förutsättningarna för att konstituera en 
tillgång i redovisningen att den kontrolleras med någon form av juridisk rättighet och 
att detta är en nödvändig förutsättning för att skapa den ekonomiska verkligheten. 
Denna verklighet överlappar i vissa avseenden den juridiska verkligheten (Johansson 
2010, s. 43). För att ge en rättvisande bild av den ekonomiska verkligheten behöver 
ibland den ekonomiska innebörden av en transaktion gå före den juridiska innebörden 
enligt IASB. Denna avvikelse benämns “Substance over form” (Johansson, 2010, ss. 
43-44). Vi kommer vidare i denna uppsats använda begreppet kontroll enligt den 
definition IASB ger, som är en form av juridisk rättighet. 
 
IAS 11 berör intäktsredovisning för entreprenaduppdrag. Standarden har en 
resultaträkningsansats, vilket innebär att realiserade intäkter under en period matchas 
mot de kostnader som uppkommit för att skapa intäkterna (Wagenhofer, 2014, s. 
361). Tillgångar och skulder anses vara en residualpost som framkommer av 
skillnaden mellan intäkter, kostnader och de kassaflöden företaget genererar i en 
period (Wagenhofer, 2014, s. 361). Denna ansats innebär i stora drag att 
matchningsprincipen i högre grad än realisationsprincipen anses skapa en rättvisande 
bild av organisationer som tillämpar IAS 11 (Wagenhofer, 2014, s. 362). 
Matchningsprincipen är en icke lagstadgad redovisningsprincip som innebär att en 
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periods intäkt efter fastställandet matchas mot resurserna som förbrukats för att 
erhålla intäkten (Johansson, 2010, ss. 43-44).  
 
Enligt IAS 11 ska intäkter och kostnader redovisas när ett uppdrag kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt och detta ska ske med hänvisning till uppdragets färdigställandegrad 
vid rapportperiodens slut. För att utfallet av ett uppdrag ska kunna beräknas på ett 
tillförlitligt sätt ska det vara sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 
med uppdraget kommer tillfalla uppdragstagaren (IAS 11 p. 22-23). Sannolikheten att 
ekonomiska fördelar kommer tillfalla uppdragstagaren skiljer sig från överföring av 
kontroll och det blir därför intressant att se vilken effekt den nya standarden får på 
intäktsredovisning i entreprenader. 
 
Det finns flera olika intressenter som kan tänkas påverkas av den nya standarden. 
Nästan allt ekonomiskt handlande berörs av beskattning (Lodin, Lindencrona, Melz, 
Silfverberg & Simon-Almendal, 2015, s. 17). Då preliminära intäkter förändras, 
förändras även bolagsskatten. Hur bolagsbeskattningen förändras av den nya 
standarden är en viktig fråga ur statens synvinkel (Larsson, 2008, s. 41). 
Utdelningsmöjligheter skulle kunna förändras eftersom intäkter påverkar resultatet i 
en given period. Standarden bör påverka kassaflödet direkt eller indirekt eftersom de 
preliminära intäkterna förändrar bolagsskatten under ett kalenderår. Även detta är av 
stor vikt för intressenter om intäkterna ser ut att förändras trots att det kanske bara är 
på grund av den nya standarden.  
 
Investerare kan vara mer intresserade av informationsvärde i form av nyckeltal som 
räntabilitet på eget kapital då detta ger en fingervisning om investeringens potential 
att skapa avkastning till dess ägare (Larsson, 2008, s. 72). Även andra nyckeltal som 
soliditet, vilket är en viktig indikator på i hur hög utsträckning en organisation är 
skuldsatt, kan tänkas åtminstone temporärt förändras i och med tillämpningen av den 
nya standarden. Både kreditgivare och investerare har intresse för denna information 
(Larsson, 2008, ss. 81-82). Informationsvärdet är liksom beskattningens förändring 
värt att granska innan standarden tillämpas. 
 
Implementeringen av den nya standarden IFRS 15 innebär att många företag kan 
komma behöva förändra sina rutiner i intäktsredovisningen och fastställa om avtal 
uppfyller kraven i den nya femstegsmodellen. Denna problemdiskussion landar i att 
en studie kommer göras om hur IFRS 15 kan tänkas påverka informationsvärde, 
bolagsskatten och utdelningen i organisationer. 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Hur påverkar tillämpning av IFRS 15 aktiebolagens inkomstskatt, informationsvärde 
och utdelningsmöjligheter med hänsyn tagen till olika intressenters ekonomiska 
intressen? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att genom tillämpning av IFRS 15 och typfall på ett 
pedagogiskt sätt analysera ekonomiska konsekvenser för aktiebolagets intressenter 
avseende: 
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•   Informationsvärdet till intressenterna 
•   Bolagsskattens påverkan 
•   Utdelningsmöjligheter 

 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har i denna undersökning valt att avgränsa oss till IFRS/IAS ur ett nationellt 
perspektiv. Studien har avgränsats till standarderna IFRS 15 och IAS 11. Avgränsning 
har även gjorts till intressenterna aktieägare, staten, investerare och borgenärer. 
Resultat i resultaträkningarna som presenteras i den empiriska datan är likaställt det 
beskattningsbara resultatet då det inte höjer förståelsen för eventuella skillnader vid 
tillämpning av IFRS 15 jämfört med IAS 11 att introducera skattemässiga justeringar. 
 
Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende IFRS 15 som uppkommer efter 
2016-05-01. Standarden avses att implementeras 1 januari 2018.  
 

1.6 Terminologiska frågor 
 
Litteraturen som har använts vid framställandet av denna studie har till största delar 
varit skriven på engelska. Detta har föranlett till ett behov av några ställningstaganden 
vid översättning av ämnesspecifika ord för att få en så rättvis innebörd som möjligt. I 
de fall det inte har funnits någon svensk översättning att tillgå har vi valt att 
konsekvent använda den engelska termen. Nedan presenterar vi ett förtydligande av 
de mest centrala begreppen.  
 
Med element menas klassificeringar av ekonomisk karaktär, exempelvis tillgångar, 
skulder, eget kapital, intäkter och kostnader (IASB conceptual framework, 2010, 4.2). 
 
Entity kan översättas till enhet eller redovisningsenhet. Vi har valt att genom denna 
studie använda ordet företag vilket vi anser återger innebörden av den engelska 
termen i IFRS 15.  
 
“Recognition av intäkter” anser Johansson (2010, s. 49) sakna ett motsvarande 
svenskt uttryck. Den engelska termen recognition används konsekvent för att 
minimera risken för missförstånd kring innebörden och avser den process då en intäkt 
uppfyller kraven för att tas upp i resultaträkningen (Johansson, 2012, s. 49).  
 
Intäktsredovisning innebär att intäkter tas upp i resultaträkningen till följd av att 
kraven för recognition är uppfyllda.  
 
Termen contracts återfinns i IFRS 15 där vi valde att översätta den engelska termen 
till avtal då vi anser att den bäst återger dess innebörd.  
 

1.7 Disposition 
 
Studiens disposition är upplagd enligt följande. I kapitel två beskriver vi metoden och 
våra val av forsknings- och undersökningsansats. Vi redogör i kapitlet även för urval, 
datamaterial, studiens trovärdighet och för valet av källor. Kapitel tre innehåller den 
teoretiska referensramen där vi redogör för intressentmodellen, utdelning, 
bolagsbeskattning och definitionen av några viktiga nyckeltal som är relevanta för vår 
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studie. Vi redogör i kapitel tre även för kontrollbegreppet och föreställningsramen. I 
kapitel 4 presenteras empirin där vi beskriver standarderna som använts i vår studie 
nämligen IFRS 15 och IAS 11. Därefter analyserar vi i vår empiri de typfall som 
använts i vår studie. I kapitel 5 presenterar vi våra slutsatser och besvarar 
forskningsfrågan. Avslutningsvis förs en diskussion i kapitel 6 kring vårt valda ämne 
samt ger förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 

2.1 Inledning 
 
Vi beskriver i detta kapitel tillvägagångssättet vid uppbyggnaden av vår studie. 
Inledningsvis tar vi oss an forskningsansats och undersökningsansats för att sedan 
presentera vår metodreflektion och studiens genomförande. Avslutningsvis går vi 
igenom urvalet, datamaterialet, reliabilitet och validitet samt källkritik.  
 
Undersökningen har framförts utan hjälp av verklighetsbaserade exempel och har 
genomförts som experimentell undersökning på en teoretisk nivå. Undersökningen 
lutar sig inte på forskning då ämnet IFRS 15 inte används idag och därför inte 
undersökts i vetenskapliga artiklar. Typfallen som presenteras i detta arbete är fiktiva 
och alla siffror är godtyckligt valda. Det finns ingen möjlighet att göra denna studie 
på verkliga företag eftersom företagen måste förhålla sig till de standarder som finns 
att tillämpa idag. Detta kan appliceras likväl på fiktiva företag och kontrakt för att 
belysa skillnader mellan dagens intäktsredovisning och den framtida 
intäktsredovisningen.  

2.2 Forskningsansats 
 
Teorier bör baseras på logiska resonemang om hur samband fungerar (Deegan & 
Unerman s. 3). För att börja en undersökning i teori och sedan observera verkligheten 
används den deduktiva forskningsansatsen. Induktion är däremot ett synsätt på 
forskningsansatsen som baseras på att observationer skapar teoretiska resonemang 
(Deegan & Unerman s. 3). Dessa teorier har som syfte att förklara ett fenomen eller 
att ge någon form av vetenskaplig vägledning (Deegan & Unerman ss. 3-4). 
Uppsatsen bygger på typfall och är explorativ i sin utformning, därav har en induktiv 
forskningsansats antagits.  
 
Uppsatsens teori bygger till stor del på intressenters olika kopplingar till 
organisationer med utgångspunkt i intressentmodellen. IFRS 15 och nya implikationer 
för redovisningsmetoder förklaras liksom standarden IAS 11.  Sambandet mellan 
redovisning och beskattning beskrivs och varför informationsvärden i form av 
soliditet och räntabilitet på eget kapital påverkar vissa intressenter samt varför vi valt 
att undersöka dessa nyckeltal. Vi berör även utdelningen i den teoretiska 
referensramen för att senare i studien visa om och i så fall hur möjligheterna till 
utdelning påverkas.  

2.3 Undersökningsansats 
 
Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ metod för att besvara vår 
frågeställning. Den kvalitativa metoden kännetecknas bland annat av att 
tillämpningen sker då syftet är att skapa en djupare förståelse för ett fenomen (Patel & 
Davidsson 2011, s. 199).  
 
Syftet med denna studie är att genomföra en djupare analys av effekterna för 
intressenter vid tillämpningen av IFRS 15. Med hänsyn till detta tror vi att den 
kvalitativa metoden lämpar sig bäst till vår studie. Vår studie anser vi har en 
ideografisk karaktär vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart utan genom 
typfall som visar företagsspecifika resultat. 
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2.4 Metodreflektion 
 
Positiv redovisningsteori innebär att genom observationer av hur verkligheten ser ut 
utveckla idéer eller teorier (Deegan & Unerman, 2011, s. 6). Eftersom vi inte kan 
observera hur företag redovisar enligt IFRS 15 har vi använt en förutsägande teoretisk 
ansats som innebär att vi baserat samband och data på vad som borde hända (Deegan 
& Unerman, 2011, s. 10). 
 
Detta uppsatsämne bygger inte i någon större utsträckning på tidigare forskning eller 
problematik som företag har med sin redovisning idag. IFRS 15 är föremål för 
implementering från och med den 1 januari 2018 och har ännu inte blivit objekt för 
någon djupare forskning. Teorin är huvudsakligen hämtad från relevant litteratur inom 
redovisning, skatterätt och bolagsrätt. Fokus har legat på sambandet mellan 
aktiebolags redovisning och inkomstbeskattning, informationsvärde och 
utdelningsmöjligheter.  

2.5 Studiens genomförande 
 
Vårt intresse för redovisning har vuxit under studier på Högskolan i Halmstad och 
genom vår handledare, Kjell Johansson, hittade vi ett uppsatsämne som intresserade 
oss. Studien grundar sig i avsaknaden av vetenskapliga studier på IFRS 15 trots det 
tillsynes stora förändringar den för med sig. Vi började med att studera dagens 
intäktsredovisning för att senare försöka tänka oss hur det kommer se ut när IFRS 15 
tillämpas. När vi sökte efter vår information använde vi högskolebibliotekets 
sökfunktion och hittade flera intressanta och användbara böcker. Även de 
studiematerial vi läst och införskaffat under vår utbildning på 
civilekonomprogrammet har varit till stor hjälp. Intervjuer ansåg vi inte kunna lyfta 
uppsatsens relevans eller trovärdighet. Inte heller frågeformulär eller gruppintervjuer 
har använts i studien då IFRS 15 ännu ej tillämpas inom redovisningen idag. 
 
Sökningar vi gjort under arbetets gång berör bland annat intäktsredovisning, revenue, 
US GAAP, IFRS och contracts. Några av de databaser vi sökt efter artiklar i är 
Scopus, Web of Science och Google Scholar. Flera av våra vetenskapliga artiklar 
berör intäktsredovisning på ett brett område. Vår mest använda källa är dock 
regelverket IFRS/IASs standarder. 
 
Data i typfallen är konstruerade utifrån branschdata och artiklar. Vi valde att 
konstruera 7 typfall med olika affärsmässiga transaktioner som inspiration. Detta för 
att ge en bredare förståelse för forskningsfråga och syfte. 

2.6 Urval 
 
Studien har avgränsats till standarderna IAS 11 och IFRS 15. Denna avgränsning görs 
för att fokusera på intäktsredovisning av entreprenaduppdrag. Intäktsredovisning 
enligt K3, K2 och K1 förändras inte med IFRS 15 och är därav inte heller intressant 
att ta med i studien. I och med denna avgränsning har vi kunnat lära och ta till oss vad 
som krävts för att förstå vårt ämne på ett strukturerat sätt. 
 
Typfallen och datan som skapats i uppsatsen har skapats och applicerats enskilt och 
löpande med tiden. Vi kunde inte hitta några konkreta fall eller data som tar upp 
problematiken som IFRS 15 medför och har därför skapat empirin med hjälp av 
teoretiskt resonerande och egna bedömningar. Vid beslutet om användning av typfall 
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har vi inspirerats av doktorsavhandlingen Substance over form skriven av Kjell 
Johansson där typfallen på ett illustrativt sätt belyser forskningsfrågan (Johansson 
2010, s. 165, 176, 225).  

2.7 Datamaterial 
 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016, s. 316) tänker studenter ofta automatiskt 
på att analysera primärdata snarare än sekundärdata. Primärdata är insamlandet av ny 
data medan sekundärdata är analysering av redan insamlad data (Lewis et. al. 2016, s. 
316). Insamlandet av primärdata kan vara tidskrävande, resursintensivt och onödigt i 
många fall då det redan finns adekvat data att ta del av hos institut, föreningar eller 
företag (Lewis et. al. 2016, s316-318). 
 
Regelverket IFRS/IAS är enligt vår mening sekundärdata. Datan som används i denna 
uppsats är således av sekundär karaktär då regelverket IFRS står för den största delen 
av de empiriska slutsatserna. Typfallen bygger inte på data som redan är insamlad 
vilket betyder att det tillhör kategorin primärdata (Lewis et. Al. 2016, ss. 316-320). 
Typfallens balansräkning, resultaträkning och avtal är uppbyggda utan datamaterial 
från verkliga företag då det inte är relevant för att besvara forskningsfrågan. De 
skillnader som kan uppstå vid tillämpningen av den nya standarden och vilka 
intressenter som kan påverkas är inte beroende av hur dagens avtal, resultaträkningar 
eller balansräkningar i verkliga företag ser ut. Om ett företag börjar sitt verksamhetsår 
med t.ex. 50 % eller 40 % soliditet är irrelevant då skillnaderna som uppstår kommer 
visa liknande tendenser då vi tillämpar samma avtal och finansiell data vid 
tillämpning av både IFRS 15 och IAS 11.  

2.8 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet avser lämpligheten av mätningarna, analysens noggrannhet och resultatens 
generaliserbarhet (Saunders, Lewis and Thornhill, 2016, ss. 316-320). 
Begreppsvaliditeten är av stor betydelse då vår studie utgörs av en standards 
tillämpning. Då IFRS 15 endast återfinns på engelska har vi översatt delar av empirin 
till svenska termer för att återspegla de engelska orden. De begrepp vi bedömer som 
centrala för studiens genomförande har vi förklarat i avsnittet 1.7 terminologiska 
frågor. För att säkerställa god begreppsvaliditet har jämförelser gjorts med 
publikationer från de normgivande organen och revisionsbyråer.  
 
Reliabilitet kan även benämnas tillförlitlighet. Om en forskare kan replikera en 
tidigare forskningsmetod och få samma resultat, så anses forskningen vara tillförlitlig 
(Saunders et al, 2016, ss. 316-320). Vi bedömer att reliabiliteten i vår studie är hög då 
den enkelt kan återupprepas. Data som vi har använt i vår studie finns att tillgå i sin 
ursprungliga form via offentliga databaser och bibliotek. Ändringar av IFRS 15 efter 
vårt genomförande behöver inte nödvändigtvis ge försämrad reliabilitet men kan vara 
mindre relevant.  Studiens tillförlitlighet anser vi vara god då IFRS 15 och IAS 11 
finns att tillgå vid en eventuell återupprepning av studien.  
 
 
2.9 Källkritik 
 
Företag i Sverige som tillämpar sig av regelverket IFRS/IAS ska redovisa intäkter 
enligt IAS 11 och IAS 18 (IAS-Förordningen, artikel 4). Dessa standarder kommer 
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troligen ersättas av IFRS 15 den 1 januari 2018 och relativt få vetenskapliga artiklar 
finns i nuläget att läsa om standarden eftersom den ej tillämpas idag. 
 
Vi har i vår studie främst använt tryckta källor i form av böcker, vetenskapliga artiklar 
och övriga artiklar tagna ur flertal olika tidskrifter. Vi har under vår studie arbetat 
konsekvent med sökord som vi ansåg som relevanta för studiens syfte som t.ex. 
revenue, revenue recognition och IFRS 15. Artiklarna som har använts har vi 
konsekvent granskat i syfte om att endast använda peer-review artiklar. Peer-review 
innebär att artikeln har granskats av en sakkunnig inom området (Vetenskapsrådet 
2015). Övriga artiklar har använts då de bedömts vara av relevans för studien. Dessa 
artiklar har tidigare publicerats i journaler med gott renommé vilket gör att vi anser att 
artiklarna håller hög kvalité.  
 
2.10 Etisk reflektion 
 
Etik är enligt Svensson & Wood (2013, s. 36) en produkt av två dynamiska 
parametrar; tid och kultur. Allt eftersom tiden går förändras kulturer vilket i sin tur 
påverkar etiken, som t.ex. slaveri och barnarbete. Etik kan ses som en reflektion av 
samhällets kultur där företagsetik till större del reflekterar marknaders normer 
(Svensson & Wood, ss. 36-37). En vanlig kritik mot redovisningsproffessionen är att 
revisorer inte alltför sällan fokuserar på de tekniska aspekterna av deras arbete och 
inte de etiska dilemman som kan uppstå vid beslutsfattande (Senaratne, 2011, 
juli/augusti). Under processen att skriva denna studie har ett etiskt dilemma varit 
huruvida företagen som presenteras i typfallen alltid redovisar intäkter när alla krav är 
uppfyllda i en enskild standard. Dock kan typfallens konstruktion försvaras genom att 
syftet med dem är att visa på framtida skillnader vid tillämpningen av en ny 
redovisningsstandard och inte felaktig redovisning eller bokföringsbrott.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av IASBs föreställningsram som bland annat 
används för framställning av nya standarder och kontrollbegreppet som är av 
betydelse i vår studie vid tillämpningen av IFRS 15. Därefter redogör vi för 
intressentmodellen som sedan kommer användas som analysverktyg i kapitel 4 för att 
analysera vilka intressenter som påverkas och i så fall på vilket sätt de påverkas. Vi 
beskriver därefter sambandet mellan redovisningen och beskattningen samt dess 
betydelse för intressenterna. Avslutningsvis diskuteras vissa nyckeltal samt utdelning 
och var den härrör ifrån.  

3.2 IASB Föreställningsram 
 
IASBs föreställningsram fungerar som en grund till framställningen och utformningen 
av nya standarder men även att överse nuvarande regelverk och främja harmonisering 
av redovisningsstandarder (IASB Conceptual Framework, 2010, A21). Två 
grundläggande kvalitativa egenskaper utmärks i föreställningsramen; relevans och 
rättvisande bild (IASB Conceptual Framework, 2010, QC5). Vidare finns kvalitativa 
egenskaper som höjer användbarheten av information som är relevant och rättvisande. 
Dessa beskrivs som jämförbarhet, kontrollbarhet, aktualitet och begriplighet men kan 
inte utan relevans och rättvisande bild skapa användbar information (IASB 
Conceptual Framework, 2010, QC19, QC33).  
 
Definitionen av intäkt enligt föreställningsramen inkluderar termerna omsättning och 
värdeökning. Omsättning anses uppstå då företag utför sin dagliga verksamhet, vilket 
resulterar i t.ex. försäljning, royalty, avgifter eller ränteintäkter. Värdeökningar 
uppstår genom andra typer av intäkter som uppstår i daglig verksamhet eller utanför. 
Både omsättning och värdeökningar representerar samma typ av ekonomisk fördel 
och därför anser IASB att separation av begreppen inte är nödvändigt i 
föreställningsramen (IASB Conceptual Framework, 2010, 4.29, 4,30).  
 
I föreställningsramen står skrivet att recognition av intäkter skall ske när en post 
uppnår definitionen på element och krav i p. 4.38 a-b i föreställningsramen (IASB 
Conceptual Framework, 2010, 4.37, 4.38 a-b). Ett element ska tas upp som intäkt då 
det är troligt att de framtida ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten 
kommer föras över till eller från företaget och att värdet för posten kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt (IASB Conceptual Framework, 2010, 4.38 a-b). Posten som minskar 
eller ökar måste vara en tillgång eller skuld, vilket enligt IASB (IASB Conceptual 
Framework, 2010, p. 4.47) betyder att recognition av intäkter sker samtidigt som en 
tillgång ökar eller en skuld minskar.  

3.3 Kontrollbegreppet 
 
Ett viktigt kriterium för att ett företag ska kunna definiera en resurs som en tillgång är 
att företaget har kontroll över resursen (Smith 2006, s. 96). Begreppet kontroll har 
väsentlig betydelse i IFRS 15 där det framgår att intäktsredovisning skall ske när 
prestationsförpliktelserna uppfylls, vilket de anses göra när kontrollen övergått från 
köparen till säljaren (IFRS 15, p. 31). IFRS 15 definierar kontroll som förmågan att 
styra användningen av en tillgång samt tillgodogöra sig fördelarna av en tillgång och 
förhindra andra att ta del av dessa fördelar (IFRS 15, p. 33). Definitionen i IFRS 15 
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skiljer sig från tidigare praxis där en tillgång ansetts övergå från säljaren till köparen i 
samband med att de betydande riskerna och fördelarna kopplade till tillgången har 
övergått till köparen (Norberg & Thorell, ss. 210-211). I IAS 11 används istället 
begreppet tillförlitlighet som grund för intäktsredovisningens tidpunkt. 
Intäktsredovisning skall ske när ett entreprenaduppdrags utfall kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.  
 
Kjell Johansson (2010) har i sin redovisningsrättliga studie genom typfall 
problematiserat och exemplifierat kontrollbegreppets innebörd. Enligt Johansson 
(2010, s. 488) så består kontrollbegreppet både av en ekonomisk och juridisk 
innebörd. Detta innebär att den civilrättsliga utgångspunkten för övergången av 
äganderätten blir en faktor vid bedömningen om en tillgång eller skuld ska tas upp i 
balansräkningen (Johansson 2010, s. 427-428). Följaktligen bör civilrätten beaktas när 
kontrollbegreppet tillämpas utifrån IFRS 15. 

3.4 Intressentmodellen 
 
Idag finns det en allmänt accepterad idé om att företag har intressenter som i 
varierande grad är beroende av företags prestationer, resursförbrukning och socialt 
ansvarstagande (Donaldson & Preston, 1995, ss. 65-66). Freeman och Reed (1983 s. 
91) definierar en intressent som en grupp eller en individ som har inflytande över 
verksamheten eller influeras av verksamheten på något sätt genom organisationens 
mål eller resultat. Företagets strategier behöver utformas med hänsyn till de grupper 
som kan påverka företagets måluppfyllelse (Freeman & Reed, 1983, s. 91).  I IASBs 
föreställningsram för utformning av finansiella rapporter uppges det att finansiella 
rapporter ska upprättas i syfte att tillhandahålla information som är användbar hos 
existerande och potentiella investerare, kreditgivare och andra långivare vid 
ekonomiskt beslutsfattande (IASBs föreställningsram 2010, OB2). 
 
Intressenterna har överlappande men till vis del olika preferenser avseende vilken 
information som efterfrågas (Whittington, 2008, ss. 144-145). Intressentmodellens 
syfte är att både förklara och vägleda företags operativa verksamhet (Donaldson & 
Preston, 1995, s. 70). Användningen av intressentmodellen är även nödvändig för att 
tänka i termer bredare än nuvarande strategiska och operativa utmaningar. Det är 
särskilt intressant att beakta hur eventuella förändringar i policy eller i lag kan 
påverka förhållandet mellan företaget och dess intressenter (Freeman & Reed, 1983, 
s. 93). Intressentmodellen diskuteras även för att visa till vilkas intresse redovisningen 
skapas för (Larsson, 2008, s. 41). Många av samhällets delar vimlar av både naturliga 
och nyttiga intressekonflikter. Dessa konflikter kan uppstå i situationer där två eller 
flera intressenter har existerande eller potentiellt motstående intressen (Norberg och 
Thorell, 2006, s. 18).  
 
Larsson (2008, s. 41) har utvecklat denna modell och kallar denna istället 
kontraktsmodellen. Denna bygger på att alla intressenter i företaget har något form av 
kontrakt. Anställda har ett anställningsavtal, banker erhåller ränta mm. enligt avtal 
osv. Aktieägare har inget avtal mot företaget om en speciell ersättning men anses 
ändå ofta som den starkaste intressenten i ett företag eftersom företaget lever på 
aktieägarnas pengar och de vill få avkastning på sin investering.  
 
Det finns ett flertal intressenter kring ett företags prestationer och företagets 
finansiella rapporter och hur sammansättningen av intressenter ser ut varierar från 
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företag till företag (Bjuvberg, 2006, s. 52).  De använder de finansiella rapporterna för 
att tillgodose sina egna informationsbehov.  

3.4.1 Aktieägare 
 
Aktieägare är intresserade av såväl avkastningen som risker med deras investering 
(IASBs Föreställningsram, 2001, s. 3). Vidare är det även intressant för aktieägarna 
hur framtidsplanerna ser ut för att utvärdera huruvida mer köp eller försäljning av 
aktier är aktuellt. Detta ger ett informationsbehov hos aktieägarna (IASBs 
Föreställningsram p. 9a).  

3.4.2 Kunder 
 
Kunder är intresserade av informationen om företaget om hur fortlevnadsförmågan 
ser ut för företaget. Antingen på grund av ett samarbete eller att kunderna på något 
sätt är beroende av företaget (IASBs Föreställningsram, 2001, s. 3). Det kan till 
exempel handla om kunder som är beroende av företagets produkter för att kunna 
bedriva sin egen verksamhet.  

3.4.3 Stat och kommun  
 
Myndigheterna som bidrar med samhällsservice och infrastruktur är intresserade av 
resursanvändningen från företag och är i behov av information om företaget för att 
kunna reglera branscher, fastställa skattepolitik och i syfte att beräkna statistiska tal 
som BNP (IASBs Föreställningsram, 2001, s. 3). 

3.4.4 Anställda 
 
Personalen på företaget är intresserade av information om företagets stabilitet och 
lönsamhet vilket gör att de anställda får möjlighet att bedöma företagets förmåga att 
betala ut löner och huruvida företaget kommer kunna erbjuda arbetstillfällen (IASBs 
Föreställningsram, 2001, s. 3). Inom vissa företag kan en del anställda avtalat om en 
lön som baseras på företagets resultat vilket kan ge incitament att påverka resultatet 
på kort sikt (Brealey, Myers and Allen, 2014). Nyanställda kan ha intresse av 
redovisningen när de värderar företagets framtidsutsikter vid ett eventuellt tillträde av 
tjänst. 

3.4.5 Leverantörer och kreditgivare 
 
Denna grupp är intresserad av information som ger dem möjlighet att avgöra om de 
kan få utomstående fordringar betalade av företaget. Kortsiktig betalningsförmåga är 
oftast mer intressant än för långivare om det inte förkommer ett långvarigt samarbete 
(IASBs Föreställningsram, 2001, s. 3). 

3.4.6 Långivare 
 
Långivare är intresserade av information från företaget för att kunna bedöma 
företagets återbetalningsförmåga (Bjuvberg, 2006, s. 53).  En bank är till exempel 
intresserade av att se om företaget har möjlighet att betala räntor och amorteringar 
både på lång och kort sikt.  
 



	  

	   	   14	  

3.5 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
Johansson (2010, s. 53) delar upp redovisningsteoretiska aspekter i tre olika nivåer. 
Redovisningens syfte eller de grundläggande antagandena om redovisning är den 
högsta nivån, sedan härleds genom föregående nivå till de redovisningsprinciper som 
påverkar ett företags resultaträkning och balansräkning. Till sist finns regler i form av 
lagar, redovisningsrekommendationer, standarder och uttalanden.  
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning handlar delvis om att redovisningen 
används som tolkningsdata vid tillämpandet av skattelagstiftningen. Det kan dock 
vara så att skattelagstiftningen påverkar val av redovisningsmetoder vilket är det 
omvända sambandet (Norberg & Thorell, 2007, ss. 19-20). En fördel med detta 
system är att företag och skatteverket endast behöver tillämpa ett regelsystem för de 
transaktioner som omfattas av detta samband (Norberg & Thorell, 2007, s. 19). 
Skatteregler är i huvudsak likaställda alla företag (Norberg & Thorell, 2007, s. 20).  
 
Kopplingen mellan redovisning och beskattning delas upp i två delar, det formella 
sambandet och det materiella sambandet (Kellgren & Bjuvberg, 2007, s. 73-75). Det 
formella sambandet innebär att det finns en skatteregel för avdragsrätt och att denna 
har ett villkor om att samma belopp som dras av ska finnas i räkenskaperna (Norberg 
& Thorell, 2007, s. 74). Ett exempel är 18 kap 14 § IL om att avskrivningar finnas 
med i bokslutet (Kellgren, 2014, s. 142). Ytterligare ett exempel på formellt samband 
mellan redovisning och beskattning är idag redovisningen av pågående arbete där 
arbete till fastpris skall tas upp till det lägsta  värdet av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 27 § IL). I vissa fall finns det ingen formell koppling 
till redovisningen och det uppkommer då skillnader mellan beskattningen och 
redovisningen. Dessa fall behandlas då istället separat. I deklarationen görs justering i 
det beskattningsbara resultatet och i redovisningen uppstår då en temporär skillnad 
som påverkar redovisningen av skatt. Med det materiella sambandet menas de 
situationer då det inte finns några särskilda skatteregler utan god redovisningssed 
ligger till grund för när beskattning sker (Norberg & Thorell, 2007, s. 74). Enligt 14 
kap. 4 § IL ska den skatteskyldiges redovisning, vilken ska vara uppställd i enlighet 
med god redovisningssed, ligga till grund för beskattning. 
 
Vissa skatteregler som på något vis inskränker i sambandet mellan redovisning och 
beskattning, som t.ex. värdeminskningsavdrag på byggnader enligt 19 kap. 4 § IL, 
används i en gemensam term som brukar kallas “det frikopplade området” (Norberg 
& Thorell, 2007, s. 70). I vissa fall verkar redovisningen på ett styrande sätt för 
beskattning. Denna typ av förutsättning i skattefrågor kallas “det kopplade området”. 
Beskattningen anses med andra ord vara kopplad till redovisningen när det saknas 
skatteregler (Norberg & Thorell, 2007, s. 70). 
 
Norberg & Thorell (2007, s. 22) menar att omfångs och periodiseringsfrågorna är 
centrala för bedömningar av det skattepliktiga resultatet. Omfångsfrågor handlar om 
huruvida en post är skattepliktig eller om avdragsrätt föreligger. Periodiseringsfrågor 
framkommer i samband med t.ex. vilket år en skattepliktig eller avdragsgill post ska 
påverka beskattningen (Norberg & Thorell, 2007, s. 22). När i tiden en inkomst eller 
utgift tas upp är viktigt ur många perspektiv. Då beskattningen görs periodvis utgör 
resultatet vid beskattningsperiodens utgång underlag för denna beräkning (Lodin, 
Lindencrona, Melz, Silferberg & Simon-Almendal. 2015, s. 126). Vissa möjligheter 
att jämna ut resultatet finns dock i svensk lagstiftning t.ex. periodiseringsfonder (30 
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kap. IL) och skattemässiga avskrivningar (18 kap. 13 § IL). Reglerna för när i tiden en 
inkomst tas upp är dock väldigt begränsade i ÅRL. Av denna anledning behandlas 
dessa istället igenom standarder. I Sverige är framförallt BFNs K-regelverk det mest 
använda. För noterade företag är istället krav på att använda IFRS som ges ut av 
IASB (Lodin et al., 2015, s. 310).  
 
Företag i Sverige är skatteskyldiga och ska inte bara följa BFL samt ÅRL vid 
uppställandet av den löpande bokföringen och årsredovisningen, utan även utforma 
redovisningen så att god redovisningssed uppfylls (Norberg & Thorell, 2007, s. 21). 
Johansson (2010, s. 93) citerar ett utdrag ur förarbeten till 2§ GBFL (IFRS) från 1975 
där god redovisningssed anses uppfylld genom hänvisning till att det bör röra sig om 
en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets 
bokföringsskyldiga. Vidare implementerades 1995 ÅRL i Sverige med en liknande 
men med en något mer utvecklad förklaring av begreppet i förarbetena till lagen.  
 
Skatteverket är en intressent som har stort intresse av hur företag redovisar eftersom 
det skattepliktiga resultatet ligger till grund för beskattning. Antalet intressenter 
menar Edenhammar & Thorell (2009, s. 16) ökar oftast ju större en organisation blir 
vilket i sin tur ändrar behovet av information i årsredovisningen.  

3.6 Finansiella mått 
 
Företag använder finansiella mått, eller så kallade nyckeltal, för planering och analys 
men även i jämförelse med andra företag (Greve 2003, s. 88). Vi har i vår studie valt 
några nyckeltal som vi anser viktiga och beskriver dessa mer ingående nedan.  

3.6.1 Hävstångsformeln 
 
Hävstångsformeln, som också kallas för räntabilitetsformeln, är central när man 
bedömer ett företags risker och kopplingen till företagets lönsamhet (Larsson 2008, s. 
91). Formeln består av flera nyckeltal och dessa är:  
 
Re - Räntabilitet på eget kapital: Kallas även för ROE (Return on Equity). Det är 
särskilt intressant för aktieägare och placerare. Nyckeltalet ger information om 
huruvida företaget är intressant att satsa pengar i eller om placeringen eventuell ska 
avvecklas. Nyckeltalet kan även användas vid jämförelser med andra företag 
(Larsson 2008, s. 72). 
 
Rt - Räntabilitet på totalt kapital: Nyckeltalet är en viktig indikator på om 
företagsledningen lyckats skapa ett mervärde i företaget, det vill säga en avkastning 
som är större än företagets kostnader för sin totala finansiering (Larsson 2008, s. 72) 
 
Rs - Genomsnittlig skuldränta: Den genomsnittliga skuldräntan utgör en 
sammanvägning av företagets alla skulder, oavsett längd eller ränta (Larsson, 2008, 
s. 75).   
 
S/E - Skuldsättningsgrad: Ett uttryck för ett företags finansiella muskler. En tumregel 
är att det ska vara högst 1 vilket innebär att företaget har lika mycket eget som 
främmande kapital (Larsson 2008, s. 82).  
 
Re = Rt + (Rt-Rs) x S/E 
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Hävstångsformeln visar att avkastningen på eget kapital ökar om avkastningen på 
totalt kapital överstiger räntan till långivare och skuldsättningsgraden ökar. Om man 
ökar skuldsättningsgraden får man en högre avkastning på eget kapital i 
hävstångsformeln men samtidigt så ökar risken. Hävstångsformeln kan alltså 
användas till prognoser för att bilda sig en uppfattning om storleken på räntabiliteten 
på det egna kapitalet (Johansson och Runsten, 2014, s. 37).  Re är det nyckeltal som 
kommer undersökas i denna studie då de övriga nyckeltalen Rt, S/E och Rs inte tillför 
information som vi behöver för att besvara forskningsfrågan utan kommer endast 
användas för att räkna fram Re. S/E ger samma typ av informationsvärde som 
soliditet medan Rt kommer visa samma tendenser som Re. Informationsvärdet kan 
analyseras på ett pedagogiskt sätt med Re och soliditet.  

3.6.2 Soliditet 
 
Soliditeten visar hur stor del av företagets tillgångar som finansierats genom eget 
kapital. Det beskriver med andra ord förhållandet mellan eget och främmande kapital 
(Greve 2003, s. 90). Traditionellt brukar ett normtal anges ligga på 50 procent. Detta 
varierar dock beroende på företag och bransch. Exempelvis så kan börsbolag ha en 
soliditet på mellan 30-50 procent medan mindre företag kan ha ännu lägre siffror där 
15-20 procent är något av ett kritiskt intervall för mindre företag (Larsson 2008, s. 
81).  
 
Soliditet: Eget kapital + 0,72 x obeskattade reserver 
                                    Totalt kapital 
 
Om soliditeten är låg så innebär det relativt höga räntekostnader vilket innebär att en 
mindre andel av rörelseöverskottet går till aktieägarna (Greve 2003, s. 90). 
Nyckeltalet anser vi vara av betydelse i vår studie för att analysera påverkan hos 
intressenterna bland annat hos kreditgivare och aktieägare. Kreditgivarna har 
exempelvis behov av information som visar företagens betalningsförmåga på kort och 
lång sikt (Bjuvberg, 2006, s. 53).  

3.7 Utdelning 
 
När räkenskapsåret har passerat delas det i många företag ut pengar till aktieägarna, 
under förutsättning att det blivit vinst. Hur stor del av vinsten som delas ut varierar 
beroende på företag och bransch men även i vilket skede ett företag befinner sig i. 
Företag som är inne i en tillväxtperiod har vanligtvis en lägre utdelningsnivå eftersom 
de behöver använda vinsten till att finansiera tillväxten och investeringarna (Rozeff, 
1982).  
 
Utdelningspolicyn är ett problem i den meningen att företaget bör hålla sig till den. 
Eventuella förändringar kan ha starka signaleffekter. Exempelvis en minskning av 
utdelning i reala belopp tolkas av aktiemarknaden som en negativ signal och därför 
kommer företagsledningen göra vad som krävs för att behålla utdelningen på samma 
nivå, exempelvis ta nya lån för att betala ut utdelningen (Brealey, Myers and Allen, 
2014). En högre utdelning betraktas vanligtvis som något bra och ger positiva signaler 
inför framtiden. På grund av dessa signaleffekter strävar företagen efter att hålla 
jämna utdelningar utan att tvingas sänka dem (Rozeff, 1982). Utdelningen och 
förändringen av utdelningen är särskilt intressant för aktieägarna och eventuella 
investerare vilket gör att vi i vår studie kommer analysera utdelningsmöjligheterna 
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och dess påverkan på intressenterna med fokus på utdelningens betydelse för 
aktieägare och investerare. 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenterar vi IFRS 15 och IAS 11 samt de mesta centrala aspekterna 
av dessa standarder. Vi presenterar därefter en analys som baseras på sju konstruerade 
typfall. Vid varje typfall görs en kortare sammanställning av utfallet utifrån varje 
standard för att sedan analysera skillnaderna mellan tillämpningarna av standarderna.  

4.2 IFRS 15 
 
Kontroll är det begreppet i IFRS 15 som kommer göra störst skillnad på i samband 
med när intäkter redovisas (IFRS 15, IN7). Ett annat begrepp är IASBs krav på 
rättvisande bild vilket kan beskrivas som ett korrekt återgivande av transaktioners 
effekter, andra händelser och förhållanden enligt de definitioner av och 
redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som framställs i 
föreställningsramen (Johansson, 2010, s. 90). Genom att följa IASBs tillämpbara 
standarder kommer enligt IASB kravet om rättvisande bild uppnås (Johansson, 2010, 
s. 90).  
 
De enskilt största förändringarna i den nya standarden är den s.k. femstegsmodellen 
som gäller för all intäktsredovisning; (IFRS 15, IN 7). 
 

1.   Identifiera kontrakt(en) med kund(er). 
2.   Identifiera vilka prestationsåtaganden som finns i kontraktet. 
3.   Bestäm transaktionspriset. 
4.   Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena.  
5.   Redovisa intäkt när respektive prestationsåtagande i kontraktet uppfylls.  

 
I det första steget identifieras ett kontrakt eller avtal mellan en leverantör och en kund 
och när avtalet skapas ska företaget bestämma huruvida prestationsförpliktelser 
uppfylls över en tidsperiod eller vid en enskild tidpunkt (IFRS 15 p. 32). Ett avtal kan 
vara en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan parter men även parternas 
agerande och branschpraxis kan ge upphov till att ett avtal föreligger mellan parterna 
(IFRS 15 p. 10). Enligt IFRS 15 p. 10 skall standarden tillämpas på samtliga avtal 
med kunder med undantag för de föreskrivna undantagen i IFRS 15 p. 10. IFRS 15 p. 
17 anger att under situationer där flera avtal tecknats med samma kund kan företaget 
redovisa alla separata avtal som ett gemensamt avtal med kunden.  
 
I det andra steget identifieras löften eller prestationsförpliktelser och vilka åtaganden 
som kontraktet för med sig (IFRS 15 p. 17). Företaget ska identifiera 
prestationsförpliktelser för varje löfte om att leverera en så kallad distinkt vara eller 
tjänst (IFRS 15 p. 22). För att en vara eller tjänst ska vara distinkt krävs det att 
kriterierna nedan enligt IFRS 15 p. 27 a-b uppfylls; 
 

1.   Kunden kan tillgodogöra sig nyttan av varan eller tjänsten, antingen separat 
eller tillsammans med andra lätt tillgängliga resurser.  

2.   Företagets löfte att överföra varor eller tjänster till kunden går att särskilja från 
andra löften i kontraktet.  

 
I det tredje steget bestäms transaktionspriset som är ersättningen som utlovas i utbyte 
mot en vara eller tjänst. Transaktionspriset kan vara en fast, rörlig eller icke monetär 
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ersättning (IFRS 15 p. 48). Om ersättningen är rörlig ska företaget uppskatta beloppet 
på ersättningen som företaget är berättigad till i utbyte mot varor eller tjänster. Det 
uppskattade beloppet ska inkluderas i transaktionspriset om det är högst sannolikt att 
det inte kommer ske en signifikant rättelse av intäkterna (IFRS 15 p. 56-57).  
 
Vid bestämmandet av transaktionspriset ska företaget beakta följande (IFRS 15 p. 
48):  
A.   Rörlig ersättning. 
B.   Restriktiv bedömning av den rörliga ersättningen. 
C.   Om det existerar en betydande kredit. 
D.   Icke-monetär ersättning. 
E.   Ersättning som kunden är berättigad till. 
 
Det fjärde steget innebär att det transaktionspris som fastställt enligt tredje steget ska 
fördelas över samtliga prestationsåtaganden (IFRS 15 p. 73). Fördelningen ska 
baseras på försäljningspriset för varorna eller tjänsterna som ingår i 
prestationsförpliktelserna (IFRS 15 p. 74).  Försäljningspriset för varje vara eller 
tjänst ska baseras på det pris företaget skulle sålt varorna eller tjänsterna för under 
liknande omständigheter till kunder. Priset som fördelas till de enskilda 
prestationsförpliktelserna ska spegla ersättningen som företaget förväntas erhålla i 
utbyte av de varor och tjänster som utlovats i prestationsförpliktelsen (IFRS 15 p. 76-
77). I de fall där försäljningspriset inte är direkt observerbart, exempelvis i form av en 
prislista, ska företaget uppskatta försäljningspriset. I IFRS 15 punkt 78 framgår att 
företag får avgöra hur försäljningspriset ska uppskattas.  
 
Det femte steget gör sig gällande när kontrollen över en vara eller tjänst övergått från 
leverantören till kunden. IFRS 15 kräver att en prestationsförpliktelse i ett kontrakt 
uppfylls innan en intäkt kan redovisas och prestationen i sig kräver att leverantören 
gett kontroll över en vara eller tjänst till kund (IFRS 15, IN 7). Definitionen av 
kontroll i IFRS 15 är förmågan att styra användningen av tillgången samt att 
tillgodogöra sig fördelarna av tillgången och förhindra andra att ta del av fördelarna, 
där fördelar anses utgöras av ett förbättrat kassaflöde (IFRS 15 p. 33).  
 
För varje prestationsåtagande behöver företaget avgöra om prestationsåtagandet 
uppfylls över tid eller vid ett visst tillfälle (IFRS 15 p. 32). Om ett prestationsåtagande 
uppfyller kraven för att redovisa överföring av kontroll över tid ska en metod 
användas för att mäta graden av överföring i en period (IFRS 15 p. 40). Det finns i 
IFRS 15 två förslag på metoder som kan användas för att mäta överföringen som sker 
över en period, de kallas input och outputmetoden (IFRS 15 p. 41). Inputmetoden kan 
utgöra underlag för recognition av intäkter genom att uppskatta en uppdragstagares 
utförda prestationer, t.ex. resurser konsumerade i förhållande till totala beräknade 
resurser som kommer krävas, antal arbetade timmar eller hur lång tid arbetet pågått 
(IFRS 15 p. B18). Outputmetoden kan utgöra underlag för recognition av intäkter 
genom att mäta uppdragsgivarens uppskattade värde av de tjänster eller varor som 
överförts i en period i förhållande till det totala värde som kommer uppdragsgivaren 
kommer erhålla enligt avtalet (IFRS 15 p. B15).  
 
När en kund har accepterat en tillgång indikerar det att kunden har fått kontroll över 
tillgången (IFRS 15 p. B83). Det ska övervägas om intäkt skall redovisas om kunden 
har rätt att lämna tillbaka tillgången eller ej acceptera den (IFRS 15 p. B83). Om en 
intäkt redovisas innan en kund har accepterat den måste de eventuella kvarstående 
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åtaganden till kunden beaktas och beslut ska tas om att särredovisa dem eller inte 
(IFRS 15 p. B84).  

4.3 IAS 11 
 
IAS 11 reglerar intäkter från entreprenadavtal för företag som tillämpar IFRS/IAS och 
syftet med standarden är att ge vägledning gällande entreprenadkontrakt (IAS 11, 
syfte). Standarden använder de redovisningsprinciper som berör kostnader och 
intäkter som anges i föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter (IAS 
11, syfte).  
 
Ett entreprenaduppdrag definieras som “ett uppdrag som följer ett särskilt 
framförhandlat avtal som avser produktion eller av ett objekt eller flera objekt som 
står i nära samband med, eller är beroende av varandra med avseende på 
utformningsteknik och funktion eller användning” (IAS 11 p. 3). Ett entreprenadavtal 
kan avse produktion av ett enskilt objekt, exempelvis ett hus eller flera objekt med 
kopplingar till varandra i form av teknik och funktion eller den slutliga avsikten med 
objekten (IAS 11 p. 4).  
 
Ett fastprisuppdrag är ett entreprenaduppdrag där avtal slutits om ett fast pris för hela 
uppdraget eller per tillverkad enhet medan ett uppdrag på löpande räkning avser avtal 
där ersättning ges för de utgifter som avtalats samt med ett procentuellt tillägg på 
utgifter eller med ett tillägg av ett fast belopp (IAS 11 p. 3). 
 
Standardens punkter tillämpas i regel på varje enskilt entreprenaduppdrag, men i vissa 
situationer kan delar i ett avtal eller delar i flera avtal sammantaget krävas för att 
innebörden ska kunna återges (IAS 11 p. 7). När ett avtal omfattar flera objekt ska 
produktionen av varje enskilt objekt behandlas som ett separat uppdrag i de fall: 
 

•   Separata anbud har lämnats för varje objekt 
•   Varje enskilt objekt har varit föremål för separat förhandling och 

uppdragstagaren och beställaren har haft möjlighet att anta eller förkasta den 
del av avtalet som avser respektive objekt och 

•   Uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten kan identifieras för respektive 
objekt. (IAS 11, p. 8). 

 
Flera avtal ska behandlas som ett avtal i de fall avtalen är resultatet av en förhandling 
som avser avtalen som helhet, avtalen har en så nära koppling med varandra att de i 
princip utgör ett enda uppdrag med en total vinstmarginal eller om uppdragen enligt 
avtalen uppfylls samtidigt eller i en nära följd (IAS 11 p. 9). 
 
Uppdragsinkomsten ska omfatta den ursprungliga avtalade ersättningen och ändringar 
i omfattningen av uppdraget (IAS 11 p. 11). Denna inkomst mäts med utgångspunkt i 
det verkliga värdet av ersättningen (IAS 11 p. 12). Uppdragsutgifter ska omfatta de 
utgifter som har nära samband med det enskilda uppdraget, utgifter som avser 
uppdraget i stora drag och som kan fördelas ut på det enskilda uppdraget samt övriga 
utgifter som enligt entreprenadavtalet kan debiteras köparen (IAS 11 p. 16). Utgifter 
som inte kan hänföras till uppdragsverksamhet eller inte kan fördelas ut på något 
enskilt uppdrag ingår inte i uppdragsutgifterna. Denna typ av utgifter innefattar: 
 

•   Allmänna administrationsutgifter utom i de fall ersättning härför ska utgå 
enligt entreprenadavtalet 
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•   Försäljningsutgifter 
•   Forsknings och utvecklingsutgifter såvida inte ersättning härför ska utgå enligt 

avtalet 
•   Avskrivningar på maskiner och inventarier som inte används i något uppdrag 

(IAS 11 p. 20) 
 
Utfallet av ett uppdrag ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt och för att göra detta 
ska alla villkor som anges i IAS 11 p. 23 a-d för fastprisuppdrag och IAS 11 p. 24 a-b 
för uppdrag på löpande räkning vara uppfyllda. Endast då kan redovisning av 
uppdragsinkomster och uppdragsutgifter ske (IAS 11 p. 22). 

4.4 Typfall 1 
 
AB Golfklubb ska uppföra en utbyggnad av sitt klubbhus med en restaurang och 
golfbanan ska utökas med nio hål. AB Golfklubb ingår ett avtal med AB Entreprenad 
där försäljningspriset för ombyggnationen uppgår till 27 000 000 kr. AB Entreprenad 
räknar med att kostnaderna för golfbanan uppgår till 15 000 000 kr och 
utbyggnationen av klubbhuset uppgår till 5 000 000 kr. AB Entreprenad räknar med 
att vinsten på klubbhuset uppgår till 1 000 000 kr och 6 000 000 kr på golfbanan.  
Byggnation av både klubbhus och golfbana påbörjas år ett. Klubbhuset antas vara 
färdigt år två medan golfbanan anses bli färdigt år fem. Klubbhus och golfbanan 
besiktigas och avlämnas i samband med färdigställandet år två respektive fem.  

4.4.1 Tillämpning av IFRS 15   
För att kunna tillämpa IFRS 15 tillämpar AB Entreprenad femstegsmodellen vilket 
följer nedan. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt föreligger eftersom båda parterna har ingått ett skriftligt kontrakt med 
affärsmässig innebörd. Det går att identifiera att AB Entreprenad ska utföra 
byggnationen av klubbhus och nio nya hål på golfbanan för ekonomisk ersättning på 
27 000 000 kr. Det är troligt att AB Entreprenad kommer få full ersättning för 
entreprenaden (IFRS 15 p. 9 a-e). 
 
Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
Det förekommer ett prestationsåtagande i form av att AB Entreprenad ska bygga ut 
golfbanan och bygga om klubbhuset åt AB Golfklubb för ekonomisk ersättning enligt 
kontraktet (IFRS 15 p. 22 a-b).  I kontraktet går det tydligt att utläsa att kunden 
kommer kunna nyttja entreprenaden i sin helhet när besiktning av klubbhuset är klart i 
enlighet med IFRS 15 p. 27. 
 
Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
AB Entreprenad och AB Golfklubb har båda parter genom undersökning av 
branschpraxis och skrivandet av kontraktet identifierat ett fast transaktionspris på 27 
000 000 kr sammanlagt (IFRS 15 p. 47). Det förekommer enligt kontraktet ingen 
kreditrisk till extern finansiär (IFRS 15 p. 60).  
 
Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Enligt kontraktet ska ersättning om 6 000 000 kr till utbyggnad av klubbhus och 21 
000 000 kr till utbyggnad av golfbana (IFRS 15 p. 73-74).  
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Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
AB Entreprenad ska redovisa intäkterna för byggnationen av klubbhus respektive 
golfbana när AB Entreprenad har utfört sina prestationsåtaganden. Detta sker först när 
kontrollen har övergått till AB Golfklubb (IFRS 15 p. 31). I kontraktet framkommer 
det att AB Entreprenad kommer uppfylla sina prestationsåtaganden över tid (IFRS 15 
p. 32). AB Entreprenad uppfyller därmed IFRS 15 p. 35b och ska därför redovisa 
intäkter över tid.  
 
En lämplig metod skall användas för att mäta färdigställandegraden (IFRS 15, p. 40). 
Då färdigställandegrad, inkomster och utgifter tillförlitligt går att fastställa är det 
lämpligt att använda inputmetoden (IFRS 15 p. 44). 
 
Tabell 1. Färdigställandegrad i typfall 1 enligt IFRS 15 
Tabell 1. Färdigställande grad i typfall 1 enligt IFRS 15 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Klubbhus 70 % 30 % - - - 

Golfbana 10 % 15 % 25 % 25 % 25 % 

 
Färdigställandegraden visar hur långt AB Entreprenad hinner färdigställa klubbhuset 
och golfbanan innan 31 december respektive år. 
 
Tabell 2. Resultaträkning i typfall 1 enligt IFRS 15 
Tabell 2. Resultaträkning i typfall 1 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 6 300 000 4 950 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000 

Kostnader 5 000 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 

Resultat 1 300 000 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Bolagsskatt (22 
%) 

286 000 264 000 330 000 330 000 330 000 

 
I resultaträkningen visas AB Entreprenads totala intäkter och kostnader som kommer 
redovisas respektive år. Mellanskillnaden blir resultatet som även är det 
beskattningsbara resultatet. 
 
Tabell 3. Nyckeltal i typfall 1 enligt IFRS 15 
Tabell 3. Nyckeltal i typfall 1 enligt IFRS 15 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Soliditet 50,00% 54,60% 58,16% 61,89% 65,01% 67,66% 

Re 20,28% 22,63% 23,88% 19,91% 14,53% - 
 
I balansräkningen mäts soliditet mellan år 1 och år 6 medan Re mäts mellan år 1 och 
5. År 6 mäts inte Re då ingen recognition av intäkter sker. 
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Tabell 4. Utdelningsbar vinst i typfall 1 enligt IFRS 15 
Tabell 4. Utdelningsbar vinst i typfall 1 enligt IFRS 15 

 
Den vinst som uppstår efter bolagsskatt dragits visar utdelningsbar vinst för varje 
enskilt år från år 1 till år 5. Beloppen visas i tusentals kronor och kommer senare 
jämföras med utdelningsbar vinst vid tillämpning av IAS 11. 

4.4.2 Tillämpning av IAS 11 
I kontraktet går det att identifiera att tjänsten AB Entreprenad ska utföra åt AB 
Golfbana är ett fastprisuppdrag enligt IAS 11 p. 3. Det arbete som AB Entreprenad 
utför åt AB Golfbana är framförhandlat genom ett gemensamt anbud vilket betyder att 
byggnationen av klubbhuset och golfbanan ska ses som ett uppdrag (IAS 11 p. 8). 
Uppdragsinkomsten skall enligt IAS 11 p. 11 innefatta den avtalade ersättningen. 
Uppdragsutgifterna omfattar de utgifter som har ett direkt samband med AB 
Entreprenads kostnader för sitt prestationsåtagande och övriga utgifter för byggandet 
(IAS 11 p. 16).  
 
AB Entreprenad kan redovisa intäkter hänförliga till respektive period på ett 
tillförlitligt sätt i enlighet med IAS 11 p. 22. AB Entreprenad väljer att redovisa 
intäkter i enlighet med IAS 11 p. 30a, dvs. förhållandet mellan de realiserade 
utgifterna för perioden och den totala summan utgifter för hela projektet. Det 
förekommer inte osäkerhetsfaktorer som kan förhindra tillförlitlig beräkning av utfall 
på den totala uppdragsinkomsten (IAS 11 p35).  
 
Tabell 5. Färdigställandegrad i typfall 1 enligt IAS 11 
Tabell 5. Färdigställandegrad i typfall 1 enligt IAS 11 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Hela avtalet 25,00 % 18,75 % 18,75 % 18,75 % 18,75 % 

Ackumulerad 25,00 % 43,75 % 62,50 % 81,25 % 100 % 

 
Färdigställandegraden räknas vid tillämpningen av IAS 11 som nedlagda kostnader i 
en period jämfört med de totala beräknade kostnaderna. Den ackumulerade 
färdigställandegraden är nuvarande års färdigställandegrad adderat med alla 
föregående års färdigställandegrader. 
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Tabell 6. Resultaträkning i typfall 1 enligt IAS 11 
Tabell 6. Resultaträkning i typfall 1 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 6 750 000 5 062 500 5 062 500 5 062 500 5 062 500 

Kostnader 5 000 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 

Resultat 1 750 000 1 312 500 1 312 500 1 312 500 1 312 500 

Bolagsskatt (22 %) 385 000 288 750 288 750 288 750 288 750 

 
I resultaträkningen periodiseras respektive års inkomster och utgifter vilket är 
underlagen för det beskattningsbara resultatet. På det beskattningsbara resultatet 
fastställs sedan bolagsskatt. 
 
Tabell 7. Nyckeltal i typfall 1 enligt IAS 11 
Tabell 7. Nyckeltal i typfall 1 enligt IAS 11 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Soliditet 50,00% 56,00% 59,60% 62,70% 65,40% 67,70% 

Re 27,30% 23,17% 21,97% 16,70% 14,53% - 
 
Soliditeten mäts från år 1 till år 6 medan Re mäts från år 1 till om med år 5. 
Soliditeten mäts år 6 då årets vinst inte ingår i eget kapital förens året efter 
mätperioden.  
 
Tabell 8. Utdelningsbar vinst i typfall 1 enligt IAS 11 
Tabell 8. Utdelningsbar vinst i typfall 1 enligt IAS 11 

 
 
Den utdelningsbara vinsten visar resultat efter skatt år 1 till om med år 5. I analysen 
kommer eventuella skillnader i utdelningsbar vinst undersökas vid tillämpningen av 
IAS 11 respektive IFRS 15. 
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4.4.3 Analys av typfall 1 
Resultatet vid av tillämpningen av IFRS 15 jämförs nedan med det nuvarande 
regelverket IAS 11 för att kunna se en eventuell skillnad i vilken bolagsskatt som AB 
Entreprenad kommer redovisa varje räkenskapsår.  
 
Tabell 9. Jämförelse av bolagsskatten i typfall 1 
Tabell 9. Jämförelse av bolagsskatten i typfall 1 

 
Från datan av tabell 9 framkommer det att skatten minskar vid införandet av IFRS 15 
jämfört med IAS 11 år 1. Även år 2 är skatten lägre än vid tillämpning av IAS 11. 
Åren därefter ökar skattebeloppet till 41 250 kr mer än IAS 11 varje enskilt år. Den 
totala skatten som betalas över alla fyra åren är lika stor både vid applicering av IAS 
11 och IFRS 15. Eftersom det i typfallet rör sig om ett kopplat område skatterättsligt 
blir redovisningen styrande för beskattningen (Norberg & Thorell, 2007, s. 70). 
Periodiseringen av inkomsterna utgör beskattningsunderlagen för respektive period 
och Skatteverket skulle i detta fall få in 99 000 kr mindre i skatt första året. Skillnaden 
beror i typfallet på att avtalet enligt IFRS 15 anses ha två prestationsåtagande medan 
avtalet enligt IAS 11 anses ha ett prestationsåtagande. Då vinstmarginalen skiljer sig 
mellan prestationsåtagandena blir redovisningen påverkad då den enligt IFRS 15 
räknas enskilt och enligt IAS 11 slås ihop till en gemensam vinstmarginal. Ledningen 
i företaget kommer under IFRS 15 gynnas år 1 och år 2 i och med att bolaget inte 
beskattas lika högt som under IAS 11 och kapitalet stannar kvar i företaget. För 
Skatteverket innebär det lägre skatteintäkter under de första två åren.  
 
Tabell 10. Jämförelse av nyckeltal i typfall 1 
Tabell 10. Jämförelse av nyckeltal i typfall 1 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

IFRS 15 50,00% 54,60% 58,16% 61,89% 65,01% 67,70% 

IAS 11 50,00% 56,00% 59,60% 62,70% 65,40% 67,70% 

       

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

IFRS 15 20,28% 22,63% 23,88% 19,91% 14,53% - 

IAS 11 27,30% 23,17% 21,97% 16,70% 14,53% - 
 



	  

	   	   26	  

Soliditeten blir lägre de första fyra åren med tillämpningen av IFRS 15 för att det 
femte året sedan återgå till samma procenttal som för IAS 11. Skillnaderna i soliditet 
och nyckeltalet i sin helhet är intressant för exempelvis kreditgivare vid bedömningen 
av företagets betalningsförmåga (Bjuvberg, 2006, s. 53). I detta fall redovisar AB 
Entreprenad en lägre soliditet vid tillämpningen av IFRS 15 under de fyra första åren 
jämfört med vid tillämpningen av IAS 11 vilket missgynnar företagsledningen vid 
eventuella förhandlingar avseende lån, investeringar och ränteförhandlingar. 
Företagets ägare kan gynnas av den högre belåningen under förutsättningen att 
företaget inte redovisar en förlust. Den högre soliditeten kan leda till att företaget får 
en högre ränta vid nya lån eller vid omförhandling av befintliga lån. Högre 
räntekostnader påverkar resultatet och avkastning negativt. Lägre resultat gynnar inte 
aktieägare som har ett intresse i företagets avkastning (IASBs Föreställningsram, 
2001, s. 3). 
 
Räntabiliteten kommer med IFRS 15 bli klart lägre första året vid IAS 11 för att sedan 
bli något mer likt utvecklingen vid tillämpning av IAS 11 under år 2 och 3. Fjärde året 
redovisar AB Entreprenad en räntabilitet som är över 3 procent högre vid 
tillämpningen av IFRS 15 jämfört med vid IAS 11. Nyckeltalet är viktigt för 
aktieägare och placerare men även för företagets anställda vid jämförelse med andra 
företag (Larsson 2008, s. 72). I detta fall innebär det att aktieägarna missgynnas av en 
klart lägre räntabilitet första året. För anställda är det viktigt att företaget visar en god 
lönsamhet för att inte deras anställningar ska riskeras. Under första året vid 
tillämpning av IFRS 15 redovisas en lägre räntabilitet vilket kan missgynna anställda 
om företaget har vissa lönsamhetsmål.  
 
Tabell 11. Jämförelse av utdelning i typfall 1 
Tabell 11. Jämförelse av utdelning i typfall 1 

 
 
Diagrammet ovan visualiserar förändringen av utdelningsmöjligheter under de fem 
åren projektet fortskrider. Från diagrammet går det att utläsa att utdelningsbar vinst 
under IAS 11 är högre de två första åren för att de resterande tre åren vara lägre än 
under IFRS 15. Både under IFRS 15 och IAS 11 kommer de minskade 
utdelningsmöjligheterna under år 2 ge negativa signaleffekter i och med att 
utdelningsbar vinst har minskat i reella belopp (Brealey, Myers and Allen, 2014). AB 
Entreprenad kommer under IFRS 15 ha möjlighet att höja utdelningen år 3 vilket ger 
positiva signaleffekter till aktieägare och utdelningen kommer kunna hållas på samma 
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nivå resterande två år. Minskningen av utdelningsbar vinst år 2 under IAS 11 kommer 
inte höjas resterande år vilket gör att AB Entreprenad inte lyckas återhämta den 
negativa signaleffekten som uppstod när utdelningen minskades år 2. Utdelningen och 
företagets resultat kan även ha en betydelse för anställda vars löner är 
prestationsbaserade exempelvis baserat på resultatet.  
 

4.5 Typfall 2 
 
Högskolan i Halmstad ska flytta till ett nytt mer centralt område i Halmstad och 
behöver bygga nya lokaler, tillhörande parkeringshus samt en adekvat staty 
föreställande Per Gessle. Högskolan i Halmstad ingår ett avtal med AB Konstruktion 
där totalpriset uppgår till 243 500 000 kr. Entreprenaden beräknas stå färdig efter fyra 
år och AB Konstruktion har ingen rätt att sälja någon del av projekten till någon 
annan än Högskolan i Halmstad och har rätt till betalning för sitt utförda arbete. 
 
AB Konstruktion räknar med att kostnaderna för byggnaderna uppgår till 160 000 000 
kr för byggnaderna, 30 000 000 kr för parkeringshuset och 5 000 000 kr för statyn. 
AB Konstruktion har god erfarenhet av stora byggprojekt och kan därför på ett 
tillförlitligt sätt beräkna vad entreprenaden kommer att kosta. Vinstpåslag på 25 % 
tillkommer på byggnader och parkeringshus i enlighet med AB Konstruktions interna 
prissättning. Staty/konst har ett vinstpåslag på 20 %. I kontraktet finns även en 
incitamentsersättning på 5 000 000 kr om AB konstruktion uppfyllt hela sitt åtagande 
enligt kontraktet före juli 2016. Sannolikheten att detta uppfylls beräknas till 40 %. 
Detta är oförändrat under År 1, 2 och 3. Först år 4 anser AB Konstruktion att 
sannolikheten att entreprenaden hinner färdigställas före juli 2016 är 10 %. 
 
Arbetet på byggnaderna avses påbörjas år 1 och slutföras år 4. Parkeringshuset 
påbörjas år 2 och slutförs år 3. Statyn uppförs under år 4. Kontroll övergår till 
Högskolan i Halmstad så fort slutbesiktning på respektive projekt genomförts. 
Färdigställandegraden beräknas enligt AB konstruktion vara enligt tabell 12.  

4.5.1 Tillämpning enligt IFRS 15   
För att kunna tillämpa IFRS 15 tillämpar AB Konstruktion femstegsmodellen vilket 
följer nedan. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt föreligger eftersom båda parterna har ingått ett skriftligt kontrakt med 
affärsmässig innebörd. Det går att identifiera att AB Konstruktion ska bygga nya 
lokaler, ett parkeringshus och en staty åt Högskolan i Halmstad. Det är troligt att AB 
Konstruktion kommer få ekonomisk ersättning för sitt prestationsåtagande (IFRS 15 
p. 9 a-e).  
 
Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
Det går att identifiera tre prestationsåtaganden som AB Konstruktion ska utföra enligt 
kontraktet. Högskolan I Halmstad har i sin tur ett prestationsåtagande i form av 
ekonomisk ersättning till AB Konstruktion (IFRS 15 p. 22a-b).  I kontraktet går det 
tydligt att utläsa att Högskolan i Halmstad kommer att nyttja varje 
prestationsåtagande när slutbesiktning genomförts enighet med IFRS 15 p. 27. 
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Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
AB Konstruktion och Högskolan i Halmstad har förhandlat fram ett avtal där ett fast 
pris för samtliga prestationsåtaganden som AB Konstruktion har samt en eventuell 
rörlig ersättning.  (IFRS 15 p. 47). Den rörliga ersättningen kommer antingen uppgå 
till 0 kr eller till 5 000 000 kr beroende på om AB Konstruktion färdigställer 
entreprenaden innan juli 20X0 (IFRS 15 p. 53 b). Eftersom den rörliga ersättningen 
med 40 % sannolikhet beräknas tillfalla AB Konstruktion, så kommer inte beloppet 
om 5 000 000 kr tas med i kontraktet (IFRS 15 p. 56). AB konstruktion måste varje 
kvartal göra en ny bedömning gällande den rörliga ersättningens sannolikhet och om 
förändring sker kunna motivera detta (IFRS 15 p. 59). Eftersom det krävs en restriktiv 
bedömning av sannolikheten för att den rörliga ersättningen ska tillfalla en part kan 
inte AB Konstruktion vid någon tidpunkt ta upp den rörliga ersättningen i sin 
resultaträkning (IFRS 15 p. 56). Det förekommer enligt kontraktet ingen kreditrisk 
genom extern finansiär (IFRS 15 p. 60).  
 
Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Den ekonomiska ersättningen ska fördelas på de tre prestationsåtaganden som kan 
identifieras i kontraktet (IFRS 15 p. 74). Eftersom det i kontraktet är en klumpsumma 
om 243 500 000 kr så behöver AB Konstruktion fördelar summan på de olika 
prestationsåtagandena. Summan om 243 500 000 kr baseras på AB Konstruktions 
prissättning plus vinstpålägg på 25 % på byggnader och parkeringshus samt 20 % på 
statyn (IFRS 15 p. 79b). I detta fall innebär det att byggnader på 160 000 000 kr plus 
pålägg blir 200 000 000 kr, för parkeringshuset 30 000 000 kr plus pålägg blir 37 500 
000 kr och slutligen 5 000 000 kr plus pålägg till 6 000 000 kr för statyn.  
 
Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
Intäktsredovisningen kommer att inträffa när AB Konstruktion uppfyller respektive 
prestationsåtagande (IFRS 15 p. 31). Detta kommer att inträffa när kontrollen övergår 
till Högskolan i Halmstad (IFRS 15 p. 31). Utifrån de förutsättningar som fastställts i 
kontraktet kommer AB Konstruktion att utföra byggnationen över tid (IFRS 15 p. 32). 
AB Konstruktion kommer därför att redovisa sina intäkter över tid i enighet med 
IFRS 15 p. 35c. Kontrollen för respektive prestationsåtagande sker successivt över tid 
då AB Konstruktion inte har rätt att sälja någon del av fastigheten till någon annan än 
Högskolan i Halmstad och har även rätt till betalning för det arbetet som utförs.  
 
AB Konstruktion väljer att tillämpa inputmetoden. Denna metod används eftersom 
AB Konstruktion på ett tillförlitligt sätt kan fastställa de inkomster och utgifter som är 
kopplade till varje prestationsåtagande (IFRS 15 p. 44). 
 
Eftersom inputmetoden används kommer redovisningen ske på liknande vis som 
successiv vinstavräkning enligt IAS 11 p. 30(a). Detta beräknas på 
färdigställandegraden av de olika prestationsåtagandena för att därefter fördela 
utgifter och intäkter så som i tabell 12, 13 och 14. 
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Tabell 12. Färdigställandegrad i typfall 2 enligt IFRS 15 
Tabell 12. Färdigställandegrad i typfall 2 enligt IFRS 15 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 

Byggnader 40 % 30 % 20 % 10 % 

Parkeringshus - -  75 % 25 % 

Staty - - -  100 % 

 
Färdigställandegraden fastställs med hänvisning till respektive uppdrags utgifter för 
perioden dividerat med den beräknade totala utgiften för prestationsåtagandet.  
 
Tabell 13. Resultaträkning i typfall 2 enligt IFRS 15 
Tabell 13. Resultaträkning i typfall 2 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 

Intäkter 80 000 000 60 000 000 68 125 000 35 375 000 

Kostnader 64 000 000 48 000 000 54 500 000 28 500 000 

Resultat 16 000 000 12 000 000 13 625 000 6 875 000 

Bolagsskatt (22 %) 3 520 000 2 640 000 2 997 500 1 512 500 

 
Resultaträkningen visar intäkter och kostnader som redovisas i slutet på respektive 
period och AB Konstruktion redovisar ett positivt resultat varje år. 
 
Tabell 14. Nyckeltal i typfall 2 enligt IFRS 15 
Tabell 14. Nyckeltal i typfall 2 enligt IFRS 15 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet 50,00% 55,55% 58,96% 62,26 % 64,00% 

Re 24,96% 14,98% 14,79% 6,48% - 
 
Re mäts under år 1 till och med år 4 medan soliditet även mäts år 5. För att kunna 
analysera nyckeltalen jämförs de i analysen av typfall 2 och kopplas till 
intressentmodellen. 
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Tabell 15. Utdelningsbar vinst i typfall 2 enligt IFRS 15 
Tabell 15. Utdelningsbar vinst i typfall 2 enligt IFRS 15 

 
 
Resultat för respektive år efter skatt blir den utdelningsbara vinsten som i tabellen 
ovan. Det blir ingen utdelningsbar vinst efter år 4 i typfall 2 då prestationsåtagandena 
är klara innan utgången av fjärde året.  

4.5.2 Tillämpning av IAS 11 
Av entreprenadavtalet framgår att arbetet som AB Konstruktion kommer att utföra åt 
Högskolan i Halmstad är ett fastprisuppdrag (IAS 11 p. 3). Detta beror på att den 
ekonomiska ersättningen är förhandlad som ett pris och inte för varje separat 
delmoment vilket innebär att samtliga prestationsåtaganden är att ses som ett uppdrag 
i enlighet med IAS 11 p. 8. Uppdragsinkomsten omfattar den ursprungliga avtalade 
ersättningen och kommer inte att innefatta den incitamentsersättning som fanns med i 
kontraktet. Detta beror på att det inte är sannolikt att AB Konstruktion hinner fullgöra 
kontraktet innan juli 2016 (IAS 11 p. 11, p. 15). Uppdragsutgifter kommer att omfatta 
de kostnader som är direkt hänförliga till AB Konstruktions prestationsåtagande (IAS 
11 p. 16).  
 
Utfallet för entreprenaden har beräknats på ett tillförlitligt sätt tack vare AB 
Konstruktions erfarenheter i byggbranschen. Därför kommer intäkter respektive 
kostnader att hänvisas till färdigställandegrad vid varje rapportperiods slut (IAS 11 p. 
22). Färdigställandegraden fastställs med hjälp av uppdragsutgifter för utfört arbete 
vid rapportperiodens slut i relation till de beräknade totala uppdragsutgifterna (IAS 11 
p. 30a).  
det möjligt att redovisa i enlighet med IAS 11 p. 22 (IAS 11 p. 35). 
Tabell 16. Färdigställandegrad i typfall 2 enligt IAS 11 
Tabell 16. Färdigställandegrad i typfall 2 enligt IAS 11 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 

Hela avtalet 33 % 25 % 28 % 14 % 

Ackumulerad 33 % 58 % 86 % 100 % 
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Färdigställandegraden enligt IAS 11 fastställs genom periodens kostnader dividerat 
med de beräknade totala kostnaderna. Vid tillämpningen av IFRS 15 fastställs 
färdigställandegraden för respektive prestationsåtagande som är uppdelat till skillnad 
från tillämpningen av IAS 11 där prestationsåtagandena anses utgöra ett uppdrag.  
 
Tabell 17. Resultaträkning i typfall 2 enligt IAS 11 
Tabell 17. Resultaträkning i typfall 2 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 

Intäkter 79 917 949 59 938 462 68 055 128 35 588 462 

Kostnader 64 000 000 48 000 000 54 500 000 28 500 000 

Resultat 15 917 949 11 938 462 13 555 128 7 088 462 

Bolagsskatt (22 %) 3 501 949 2 626 462 2 982 128 1 559 462 

 
Resultaträkningen visar kostnader och intäkter från år 1 till och med år 4 vid 
tillämpning av IAS 11. Resultatet är likaställt det beskattningsbara resultatet i 
typfallen vilket medför att bolagsskatt om 22 % dras av på resultatet ovan.  
 
Tabell 18. Nyckeltal i typfall 2 enligt IAS 11 
Tabell 18. Nyckeltal i typfall 2 enligt IAS 11 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet 50,00% 56,00% 58,92% 62,21% 64,00% 

Re 24,83% 14,92% 14,74% 6,72% - 
 
Nyckeltalen som visas ovan är soliditet och Re respektive år under en period om 4 år. 
Det femte året tas soliditet upp även om inga intäkter redovisas på grund av 
överföring av resultat till eget kapital.  
 
Tabell 19. Utdelningsbar vinst i typfall 2 enligt IAS 11 
Tabell 19. Utdelningsbar vinst i typfall 2 enligt IAS 11 
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Den utdelningsbara vinsten i typfall 2 fastställs genom att dra bolagsskatten på 
resultatet för respektive period.  

4.5.3 Analys av typfall 2 
Vid implementering av IFRS 15 kommer AB Konstruktion att behöva se över sina 
kontrakt och analysera de effekter det medför. Resultatet av denna applicering 
jämförs med det nuvarande regelverket IAS 11 för att kunna se en eventuell skillnad i 
intäktsredovisningen.  
 
Tabell 20. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 2 
Tabell 20. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 2 

 
Recognition av intäkter sker vid tillämpningen av båda standarder med hänvisning till 
prestationsåtagandenas färdigställandegrad. Av datan går det att utläsa mindre 
skillnader som uppstått vid tillämpningen av den nya standarden. Resultatet vid i 
slutet av varje enskilt räkenskapsår ligger till grund för det beskattningsbara resultatet 
(Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg & Simon-Almendal. 2015, ss. 124-126).  År 1 
kommer AB konstruktions bolagsskatt bli 18 051 kr högre vid tillämpningen av IFRS 
15. År 2 och 3 innebär ett mycket snarlikt resultat på skatten där en något högre skatt 
betalas enligt IFRS 15. Detta kompenseras under år 4 där 46 962 kr mindre betalas i 
skatt. Den totala skatten som betalas över alla fyra åren är lika stor både vid 
applicering av IAS 11 och IFRS 15. Skillnaderna uppstår då avtalet enligt IFRS 15 
innehar 3 prestationsåtagande medan tillämpning av IAS 11 resulterar i ett avtal med 
1 prestationsåtagande. Vidare är skillnaden i vinstmarginalen mellan de tre projekten 
inte betydande, som mest 5 %, vilket gör att skillnaderna som uppstår inte i 
omfattande grad bör påverka det beskattningsbara resultatet eller de anställdas skötsel 
av företagets finanser. 
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Tabell 21. Jämförelse av nyckeltal i typfall 2 
Tabell 21. Jämförelse av nyckeltal i typfall 2 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 15 50,00% 55,55% 58,96% 62,26% 64,00% 

IAS 11 50,00% 56,00% 58,92% 62,21% 64,00% 

      

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 15 24,96% 14,98% 14,79% 6,48% - 

IAS 11 24,83% 14,92% 14,74% 6,72% - 
 
Det uppstår enligt ovan små skillnader mellan nyckeltalen vid tillämpningen av de 
olika standarderna. Soliditeten blir 1 % högre vid tillämpning av IAS 11 och 
räntabiliteten något högre första året och lägre sista året vid tillämpning av IFRS 15. 
Informationsvärdet bör inte påverkas nämnvärt i och med att skillnaderna är så pass 
små.  
 
Tabell 22. Jämförelse av utdelning i typfall 2 
Tabell 22. Jämförelse av utdelning i typfall 2 

 
Diagrammet ovan visar utdelningsmöjligheterna för AB Konstruktion under 
projektets livslängd. Båda standarderna IFRS 15 och IAS 11 resulterar i minskade 
utdelningsmöjligheter år 2 jämfört med året innan vilket ger negativa signaleffekter 
(Brealey, Myers and Allen, 2014). År 3 ökar utdelningsmöjligheterna och företaget 
skickar positiva signaleffekter för att sista året återigen sänka utdelningen. I reella 
belopp blir det under typfall 2 små skillnader i utdelningsmöjligheter mellan 
standarderna IFRS 15 och IAS 11.    

4.6 Typfall 3 
 
AB Bostadsbyggare har upprättat två avtal med AB Bostadsrättsföreningen om 
produktion av en fastighet i centrala Halmstad bestående av bostadsrätter och en 
butikslokal på bottenplan. Produktionen beräknas löpa över en period om 1 år för 
butikslokalen och 2 år för bostadsrätterna. Produktionen av butikslokalen avses 
påbörja år 1 och avslutas år 1 medan bostadsrätterna påbörjas år 2 och avslutas år 3. 
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Marken där produktionen sker på ägs av kommunen där arrende har beviljats till AB 
Bostadsrättsföreningen. Under produktionsperioden står AB Bostadsbyggare för 
löpande kostnader och olycksfallsförsäkringar. Fastigheten överlämnas till AB 
Bostadsrättsföreningen efter genomförd slutbesiktning. Avtalen förhandlades fram 
tillsammans i sin helhet och produktionsprocessen av objekten är av liknande art. 
 
AB Bostadsbyggare avtalar med AB Bostadsrättsföreningen att ersättningen för 
bostadsrätterna skall uppgå till 20 000 000 kr och ersättningen för butikslokalen ska 
uppgå till 4 000 000 kr. AB Bostadsbyggare som har lång erfarenhet av 
bostadsbyggande bedömer att utgifterna för produktionen under dessa tre år med stor 
säkerhet uppgår till 20 000 000 kr varav utgifterna för butikslokalen beräknas uppgå 2 
000 000 kr. Utgifterna för respektive år kan identifieras och på ett tillförlitligt sätt 
beräknas. Det finns inga faktorer som talar för att AB Bostadsrättsförening inte 
kommer fullfölja sina förpliktelser i avtalen. 

4.6.1 Tillämpning enligt IFRS 15 
AB Bostadsbyggare tillämpar femstegsmodellen enligt IFRS 15 på avtalet med AB 
Bostadsrättsföreningen för att redovisa uppdragen under de tre åren. Nedan visas hur 
AB Bostadsbyggare tillämpar femstegsmodellen. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Två kontrakt föreligger där det står att AB Bostadsbyggare ska producera en 
butikslokal och bostadsrätter åt AB Bostadsrättsförening. Avtalet omfattas av 
standarden IFRS 15 eftersom kontraktet uppfyller kraven enligt IFRS 15 p. 9 (a-e).  
 
Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
I avtalen går det att identifiera att bostadsrätter och en butikslokal ska upprättas. Det 
finns ett prestationsåtagande i varje avtal (IFRS 15 p. 22). Det går att identifiera två 
separata prestationsåtagande i avtalen som är distinkta, produktion av butikslokal och 
fastighet med bostadsrätter (IFRS 15 p. 22 a-b, p. 27 a-b).   
 
Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
Enligt IFRS 15 utgörs transaktionspriserna av ersättningen som avtalats i avtalen med 
kunden AB Bostadsrättsföreningen (IFRS 15 p. 47). Den fasta ersättningen i avtalen 
uppgår till 24 000 000 kr. Det förekommer enligt kontraktet inte någon extern 
finansiär och sannolikheten för att AB Bostadsrättsföreningen skall kunna fullfölja sin 
betalning bedöms som hög (IFRS 15, p. 49, p. 60).  
 
Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Den ekonomiska ersättningen fördelas enligt avtalen på två prestationsåtaganden 
(IFRS 15 p. 73). På prestationsåtagandena räknar AB Bostadsbyggare med en 
vinstmarginal om 50 % på butikslokalen och ca 11,1 % på bostadsrätterna (IFRS 15 p. 
79 b). 
 
Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
AB Bostadsbyggare skall redovisa intäkterna när kontrollen av respektive 
prestationsåtagande övergår till kunden AB Bostadsrättsföreningen (IFRS 15 p. 31). 
Frågan blir huruvida kontrollen överlämnas vid en tidpunkt eller över en tidsperiod 
för att kunna avgöra när intäktsredovisningen skall ske (IFRS 15 p. 33, 35 a-c, 38 a-
e). Fastställandet om prestationsåtaganden uppfylls vid en tidpunkt eller över en 
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tidsperiod sker genom att bedöma om någon av punkterna i IFRS 15 p. 35 a-c 
uppfylls; 
 

a)   AB Bostadsrättsföreningen får och konsumerar fördelarna av fastigheten 
samtidigt som arbetet utförs. 

b)   AB Bostadsbyggare förbättrar eller skapar en tillgång som AB 
Bostadsrättsföreningen kontrollerar medan tillgången skapas eller förbättras. 

c)   AB Bostadsbyggares prestation producerar inte en tillgång med någon annan 
användning än att sälja den till kunden AB Bostadsrättsföreningen samt att AB 
Bostadsbyggare har rätt enligt kontraktet att få betalt av AB 
Bostadsrättsföreningen för utfört arbete hitintills.  

 
Vid tillämpning av IFRS 15 p. 35 a-c fastställs att AB Bostadsbyggare uppfyller 
kriteriet b i båda avtalen eftersom kunden kontrollerar marken där bostäderna byggs. 
Därmed överlämnas kontrollen över en tidsperiod. Eftersom prestationsförpliktelserna 
uppfylls över en tidsperiod skall AB Bostadsbyggare redovisa intäkterna över den 
tidsperiod som kontrollen övergår (IFRS p. 39). Kontrollen bedöms övergå successivt 
i takt med färdigställandet eftersom AB Bostadsrättsföreningen kan förhindra andra 
att ta del av nyttan med butikslokalen och bostadsrätterna som färdigställs (IFRS 15 p. 
33).  
 
AB Bostadsrättsföreningen anser inte att de kan på ett tillförlitligt sätt mäta milstolpar 
som nåtts löpande eller värdet som överförts till kund innan prestationsåtagandena är 
utförda. De kan därför inte redovisa intäkter enligt output metoden (IFRS 15, B15). 
Inputmetoden (IFRS 15, B18) tillämpas istället. Denna metod används eftersom AB 
Bostadsbyggare på ett tillförlitligt sätt kan fastställa de inkomster och utgifter som är 
kopplade till de två prestationsåtagandena (IFRS 15 p. 44). Intäktsredovisningen sker 
alltså på basis av färdigställandegraden som fastställs av förhållandet mellan 
utgifterna under perioden och projektets totala utgifter (IFRS 15 p. 18).  
 
Tabell 23. Färdigställandegrad i typfall 3 enligt IFRS 15 
Tabell 23. Färdigställandegrad i typfall 3 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
   

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Bostadsrätter 0 % 50 % 50 % 

Butikslokal 100 % 0 0 % 
 
Färdigställandegraden delas upp på två prestationsåtagande, ett i varje avtal, vid 
tillämpning av IFRS 15 i typfall 3. 
Tabell 24. Resultaträkning i typfall 3 enligt IFRS 15 
Tabell 24. Resultaträkning i typfall 3 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 

Intäkter 4 000 000 10 000 000 10 000 000 

Kostnader 2 000 000 9 000 000 9 000 000 

Resultat 2 000 000 1 000 000 1 000 000 

Bolagsskatt (22 %) 440 000 220 000 220 000 
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Intäkter och kostnader för respektive period fastställs och redovisas enligt tabellen 
ovan. När resultatet fastställts framkommer bolagsskatt på detta belopp. 
 
Tabell 25. Nyckeltal i typfall 3 enligt IFRS 15 
Tabell 25. Nyckeltal i typfall 3 enligt IFRS 15 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 

Soliditet 25,00% 31,00% 35,17% 39,02% 

Re 78,00% 22,00% 18,00% - 
 
Soliditeten mäts i 4 år och Re i 3 år. Efter det tredje året redovisas inga fler intäkter 
som härrör från avtalen. 
 
Tabell 26. Utdelningsbar vinst i typfall 3 enligt IFRS 15 
Tabell 26. Utdelningsbar vinst i typfall 3 enligt IFRS 15 

 
Den utdelningsbara vinsten visas ovan för respektive år för AB Bostadsbyggare. 
Beloppen framkommer efter bolagsskatt dragits av från resultaten. 

4.6.2 Tillämpning av IAS 11 
IAS 11 tillämpas med samma förutsättningar för typfall 3 som gjordes tidigare med 
IFRS 15. I avtalen går att utläsa att arbetet som AB Bostadsbyggare utför görs som ett 
fastprisuppdrag vilket innebär att den ekonomiska ersättningen är bestämd på förhand 
som ett pris och för varje avtal (IAS 11 p. 3). De två avtalen gällande bygget av 
bostadsrätter och en butikslokal betraktas ha ett så nära samband med att de i 
praktiken utgör ett enda uppdrag med en total vinstmarginal. Avtalen har förhandlats 
fram i sin helhet och de kommer utföras i följd. Detta innebär att de två avtalen ses 
som ett avtal enligt IAS 11 p. 9. Uppdragsinkomst innefattar den avtalade 
ersättningen på 20 000 000 kr för bostadsrätterna plus 4 000 000 kr för butikslokalen 
(IAS 11 p. 11). Uppdragsutgifterna omfattar de kostnader som är direkt hänförliga till 
AB Bostadsbyggares prestationsåtagande (IAS 11 p. 16). Utfallet på avtalet anser AB 
Bostadsbyggare sig kunna räkna ut på ett tillförlitligt sätt och successiv 
vinstavräkning sker genom hänvisning till uppdragets färdigställandegrad enligt IAS 
11 p. 22. AB Bostadsbyggare anser att färdigställandegraden lämpligast fastställs av 
förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för en period och de beräknade totala 
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uppdragsutgifterna (IAS 11 p. 30a). Det förekommer inte osäkerhetsfaktorer som gör 
att entreprenaduppdraget inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p. 32).  
 
Tabell 27. Färdigställandegrad i typfall 3 enligt IAS 11 
Tabell 27. Färdigställandegrad i typfall 3 enligt IAS 

IAS 11 
   

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Hela avtalet 10 % 45 % 45 % 

Ackumulerad 10 % 55 % 100 % 
 
Enligt IAS 11 fastställs färdigställandegraden med hänvisning till periodens kostnader 
dividerat med hela uppdragets kostnader.  
 
Tabell 28. Resultaträkning i typfall 3 enligt IAS 11 
Tabell 28. Resultaträkning i typfall 3 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 

Intäkter 2 400 000 10 800 000 10 800 000 

Kostnader 2 000 000 9 000 000 9 000 000 

Resultat 400 000 1 800 000 1 800 000 

Bolagsskatt (22 %) 88 000 396 000 396 000 
 
Resultaträkningen fastställs med hänvisning till respektive periods intäkter och 
kostnader utifrån färdigställandegraden. Därefter framkommer bolagsskatten med 22 
% på resultatet. 
 
Tabell 29. Nyckeltal i typfall 3 enligt IAS 11 
Tabell 29. Nyckeltal i typfall 3 enligt IAS 11 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 

Soliditet 25,00% 22,00% 31,72% 39,00% 

Re 15,60% 13,92% 42,87% - 
 
Nyckeltal enligt tabellen ovan visar soliditet och Re under åren fram tills avtalet inte 
längre påverkar balansräkningen. År 1 till om med 3 visas Re medan soliditet även 
visas år 4 efter föregående års resultat övergått till eget kapital. 
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Tabell 30. Utdelningsbar vinst i typfall 3 enligt IAS 11 
Tabell 30. Utdelningsbar vinst i typfall 3 enligt IAS 11 

 
Den utdelningsbara vinsten blir 312 000 kr år 1 sedan 1 404 000 kr år 2 och 3. 
Beloppen fastställs genom att dra bort bolagsskatten från resultatet i typfall 3. 

4.6.3 Analys av typfall 3 
Resultatet vid tillämpningen av IFRS 15 jämförs ned med det nuvarande regelverket 
IAS 11 för att kunna se en eventuell skillnad i vilken betydelse det får för 
intressenterna avseende bolagsskatt, utdelningsmöjligheter och nyckeltal som AB 
Bostadsbyggare kommer redovisa varje räkenskapsår.  
 
Tabell 31. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 3 
Tabell 31. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 3 

 
Bolagsskatten i typfall 3 skiljer sig åt mellan tillämpningen av de olika standarderna. 
För företag som tillämpar IFRS 15 med liknande avtal krävs att betydligt mer likvida 
medel undanvaras av företagsledningen för inbetalning till Skatteverket under det 
första året än vid tillämpning av IAS 11. Under år 2 och 3 minskar skatten däremot 
jämfört med tillämpning av IAS 11. Anledningen till de stora skillnaderna är att 
prestationsåtagandena enligt IFRS 15 är uppdelade på de två avtalen medan de är att 
ses som ett avtal enligt IAS 11. Hade vinstmarginalen för de två 
prestationsåtagandena varit lika stora så hade det inte uppkommit någon skillnad i 
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bolagsbeskattningen. Tillämpningen av IFRS 15 gynnar Skatteverket i form av högre 
intäkter under år 1. Skatteverkets intäkter från bolaget minskar sedan under år 2 och 
håller sig på samma nivå tredje året.   
 
Tabell 32. Jämförelse av nyckeltal i typfall 3 
Tabell 32. Jämförelse av nyckeltal i typfall 3 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 

IFRS 15 25,00% 31,00% 35,17% 39,02% 

IAS 11 25,00% 22,00% 31,72% 39,02% 

     

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 

IFRS 15 78,00% 21,98% 18,00% - 

IAS 11 15,60% 13,92% 42,87% - 
 
Soliditeten år 0 och år 3 är likaställda varandra, däremot blir soliditeten relativt högre 
vid tillämpningen av IFRS 15 under både år 1 och år 2. Skillnaderna under år 3 och år 
4 kan påverka företaget vid en eventuell analys av företagets betalningsförmåga som 
kreditgivare kan vara intresserade av vilket innebär att företaget gynnas vid 
tillämpningen av IFRS 15. En lägre soliditet kan ge företaget godare möjligheter att 
förbättra sina villkor hos exempelvis långivare vilket kan leda till lägre räntekostnader 
som gör att resultatet ökar. Kreditgivare är enligt Bjuvberg (2006, s. 53) intresserade 
av företagets betalningsförmåga. För anställda vars löner är baserade på företagets 
resultat innebär det att den lägre soliditeten vid tillämpning av IFRS 15 kan leda till 
högre resultat genom de minskade räntekostnaderna. Det ger i sin tur möjlighet till 
högre ersättning till de anställda med prestationsbaserade löner.  
 
Räntabiliteten på eget kapital blir betydligt högre i början av produktionen för att 
sedan successivt avta vid tillämpning av IFRS 15. Däremot blir räntabiliteten vid 
tillämpning av IAS 11 relativt låg första året för att sedan öka de nästkommande två 
åren. Nyckeltalet är viktigt för aktieägare och placerare men även för företagets 
anställda vid jämförelse med andra företag. Anställda är även intresserade av att veta 
om företaget har god lönsamhet vilket kan påverka deras anställning (IASBs 
Föreställningsram, 2001, s. 3). Vid tillämpning av IFRS 15 kommer AB 
Bostadsbyggare kunna redovisa en högre räntabilitet de två första åren vilket gynnar 
aktieägare och anställda på kort sikt.  
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Tabell 33. Jämförelse av utdelning i typfall 3 
Tabell 33. Jämförelse av utdelning i typfall 3 

 
Utdelningsmöjligheterna under typfall 3 illustreras i diagrammet ovan. Under första 
året så kommer AB Bostadsbyggare ha avsevärt högre utdelningsmöjligheter vid 
tillämpning av IFRS 15 jämfört med vid tillämpning av IAS 11. År 2 kommer 
utdelningsmöjligheterna minska med IFRS 15 till 780 tkr och stanna på samma nivå 
även under tredje året. AB Bostadsbyggare kommer vid tillämpning av IAS 11 ha 
möjlighet att höja sin utdelning till 1404 tkr från 312 tkr året innan vilket ger positiva 
signaleffekter till eventuella investerare och aktieägare (Brealey, Myers and Allen, 
2014,ss. 278-279). Vid tillämpning av IAS 11 kommer utdelningen år 3 hålla sig på 
samma nivå som år 2. För anställda vars löner baseras på företagets resultat så gynnas 
dessa anställda under första året vid tillämpning av IFRS 15 och missgynnas 
resterande två år där utdelningsmöjligheterna och resultat är högre vid tillämpning av 
IAS 11. 

4.7 Typfall 4 
 
AB Industrilokaler har efter inspektion av ett stycke mark nyligen bestämt sig för att 
bygga en industrilokal där. AB Industrilokalen tecknar ett kontrakt där AB Nybyggare 
åtar sig uppdraget att producera denna utbyggnad som kommer vara placerad på mark 
som inte kontrolleras av AB Industrilokaler. Ersättningen för denna lokal är enligt 
avtalet bestämd till ett fast pris om 30 000 000 kr. AB Nybyggare räknar med att de 
totala kostnaderna för produktionen kommer uppgå till 25 000 000 kr.  

4.7.1 Tillämpning av IFRS 15 
För att kunna tillämpa IFRS 15 tillämpar AB Nybyggare femstegsmodellen vilket 
följer nedan. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt förekommer då det finns två partner som kommit överens om rättigheter 
och skyldigheter (IFRS 15, IN7a). AB Industrilokaler har rätt att kräva en specifikt 
producerad lokal på den neutrala marken och har skyldighet att överlåta ersättning till 
AB Nybyggare för detta. Vidare uppfyller avtalet samtliga krav i IFRS 15, p. 9 a-e.  
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Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
I kontraktet går det att utskilja ett prestationsåtagande där AB Nybyggare ska 
producera en lokal till AB Industrilokaler (IFRS 15, p. 22a). Avtalet uppfyller även 
kraven på nyttjande av produkten av industrilokalen (IFRS 15, p. 27a).  
 
Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
AB Industrilokaler ska betala ett fast pris till AB Nybyggare om 30 000 000 kr. Det 
förekommer enligt kontraktet ingen kreditrisk eller extern finansiär (IFRS 15 p. 60).  
 
Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Eftersom kontraktet i sin helhet utgörs av en prestationsförpliktelse uppstår inget 
behov av att fördela transaktionspriset (IFRS 15 p. 73). Transaktionspriset avspeglar 
ersättningen som AB Nybyggare förväntas erhålla för byggandet av industrilokalen.  
 
Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
Intäktsredovisningen skall ske när kontrollen av industrilokalen övergår från AB 
Nybyggare till AB Industrilokaler (IFRS 15 p. 31). Inledningsvis måste det fastställas 
om kontrollen övergår över en tidsperiod eller vid en tidpunkt (IFRS 15 p. 32). 
Fastställandet om prestationsförpliktelsen uppfylls över en tidsperiod eller vid en 
tidpunkt sker i enlighet med IFRS 15 p. 35 a-c där det framgår att 
prestationsförpliktelsen ska redovisas över en tidsperiod om följande kriterier uppfylls 
 

a)   AB Industrilokaler tar del av nyttan av industrilokalen samtidigt som arbetet 
utförs. 

b)   AB Nybyggare förbättrar eller skapar en tillgång som AB Industrilokaler 
kontrollerar.  

c)   AB Nybyggare har ingen alternativ nytta med hyreshuset samt att AB 
Nybyggare har rättmätiga möjligheter att erhålla betalning för arbetet som 
utförs.  

AB Industrilokaler tar del av nyttan med industrilokalen när AB Nybyggare har  
AB Industrilokaler tar del av nyttan med industrilokalen när AB Nybyggare har 
uppfyllt sin prestationsförpliktelse vilket gör att kriteriet a inte uppfylls i IFRS 15 p. 
35. Utbyggnationen byggs på en fastighet som varken AB Nybyggare eller AB 
Industrilokaler kontrollerar, det gör att kriteriet IFRS 15 p. 35b inte uppfylls eftersom 
utbyggnationen inte förbättrar en fastighet som AB Industrilokaler kontrollerar. AB 
Nybyggare har inte bundit sig till att endast sälja lokalen till AB Industrilokaler vilket 
gör att AB Nybyggare har en alternativ nytta då det kan säljas till en annan köpare 
ifall AB Industrilokaler inte skulle fullfölja avtalet. Detta innebär att inte heller 
kriteriet IFRS 15 p. 35c uppfylls. AB Nybyggare känner till att det råder brist på 
lokaler och bedömer att det med god sannolikhet kan säljas till en annan köpare. 
Eftersom kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c inte uppfylls ska AB Nybyggare redovisa 
intäkter vid färdigställandet av hela uppdraget när kontrollen övergått till AB 
Industrilokaler (IFRS 15 p. 38).  
 
Eftersom AB Nybyggare inte uppfyllde kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c ska företaget 
bestämma tidpunkten då kontrollen övergår från AB Nybyggare till AB 
Industrilokaler. Enligt IFRS 15 p. 33 övergår kontrollen då AB Industrilokaler kan 
använda industrilokalen och tillgodogöra sig fördelarna med industrilokalen samt 
förhindra andra att använda eller ta del av fördelarna med lokalen. AB Industrilokaler 
kan tillgodogöra sig nyttan av lokalen och förhindra andra att ta del av nyttan efter 
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överlämnandet. Avlämnandet blir därmed tidpunkten då kontrollen av lokalen övergår 
från AB Nybyggare till AB Industrilokaler.  
 
Tabell 34. Färdigställandegrad i typfall 4 enligt IFRS 15 
Tabell 34. Färdigställandegrad i typfall 4 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
   

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Hela avtalet 0% 0% 100% 
 
Färdigställandegraden blir 0 % de första två åren vid tillämpning av IFRS 15 i typfall 
4 då kontrollen inte kan anses överföras över tid. Istället redovisas 
prestationsåtagandets intäkter det sista året vid den kritiska punkten som kontroll 
övergår till AB Industrilokaler.  
 
Tabell 35. Resultaträkning i typfall 4 enligt IFRS 15 
Tabell 35. Resultaträkning i typfall 4 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 

Intäkter 0 0 30 000 000 

Kostnader 0 0 25 000 000 

Resultat 0 0 5 000 000 

Bolagsskatt (22 %) 0 0 1 100 000 
 
Resultaträkningen påverkas då färdigställandegraden ej kan fastställas förens det 
tredje året då kontrollen överförs vid en tidpunkt och inte över tid. Alla intäkter och 
kostnader redovisas vid överföring av kontroll till AB Industrilokaler det tredje året. 
 
Tabell 36. Nyckeltal i typfall 4 enligt IFRS 15 
Tabell 36. Nyckeltal i typfall 4 enligt IFRS 15 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 

Soliditet 36,36% 36,36% 36,36% 38,54% 

Re 0% 0% 10% - 
 
Soliditeten blir oförändrad de första tre åren medan Re blir 0 % fram tills år 3 då 
recognition av intäkter sker. Det fjärde året förs resultatet från år 3 över till eget 
kapital och soliditeten ökar då resultatet är positivt. 
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Tabell 37. Utdelningsbar vinst i typfall 4 enligt IFRS 15 
Tabell 37. Utdelningsbar vinst i typfall 4 enligt IFRS 15 

 
Den utdelningsbara vinsten blir som visas ovan utdelningsbar det tredje året. År 1 och 
2 redovisas inga intäkter eller kostnader. 

4.7.2 Tillämpning av IAS 11 
AB Nybyggare ska tillämpa IAS 11 då det framgår att det finns ett avtal mellan AB 
Nybyggare och AB Industrilokaler om uppförandet av en industrilokal (IAS 11 p. 1 p. 
3). 
Det finns bara ett prestationsuppdrag som går att identifiera i avtalet. Kostnaderna är 
uppskattade till 25 000 000 kr av AB Nybyggare. Uppdragsutgifterna omfattar de 
kostnader som är direkt hänförliga till AB Nybyggares prestationsåtagande (IAS 11 p. 
16). Då AB Nybyggare på ett tillförlitligt sätt kan beräkna utfallet på uppdraget får 
successiv vinstavräkning tillämpas på AB Nybyggares löpande redovisning (IAS 11 
p. 22-23). AB Nybyggare anser att färdigställandegraden för uppdraget lättast kan 
fastställas med hänvisning till förhållandet mellan nedlagda utgifter och de beräknade 
totala utgifterna (IAS 11 p. 30a). Det förekommer inga osäkerhetsfaktorer som gör att 
produktionen av industrilokalen inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p. 
32).  
 
Tabell 38. Färdigställandegrad i typfall 4 enligt IAS 11 
Tabell 38. Färdigställandegrad i typfall 4 enligt IAS 11 

IAS 11 
   

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Hela avtalet 20 % 40 % 40 % 

Ackumulerad 20 % 60 % 100 % 
 
Färdigställandegraden fastställs med hänvisning till periodens kostnader dividerat 
med hela uppdragets beräknade kostnader. Med tillämpning av IAS 11 på typfall 4 
finns det bara ett prestationsåtagande i avtalet.  
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Tabell 39. Resultaträkning i typfall 4 enligt IAS 11 
Tabell 39. Resultaträkning i typfall 4 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 

Intäkter 6 000 000 12 000 000 12 000 000 

Kostnader 5 000 000 10 000 000 10 000 000 

Resultat 1 000 000 2 000 000 2 000 000 

Bolagsskatt (22 %) 220 000 440 000 440 000 
 
I typfall 4 blir kostnaderna och intäkterna vid tillämpningen av IAS 11 för år 1 till om 
med år 3 enligt ovan. Bolagsskatten baserad på resultatet som i typfallen är likaställd 
det beskattningsbara resultatet. 
 
Tabell 40. Nyckeltal i typfall 4 enligt IAS 11 
Tabell 40. Nyckeltal i typfall 4 enligt IAS 11 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 

Soliditet 36,36% 36,81% 37,69% 38,54% 

Re 2,00% 3,83% 3,68% - 
 
Re beräknas och visas ovan från år 1 till och med år 3. Soliditeten tas även med år 4 
eftersom resultatet för år 3 då ingår i eget kapital. 
 
Tabell 41. Utdelningsbar vinst i typfall 4 enligt IAS 11 
Tabell 41. Utdelningsbar vinst i typfall 4 enligt IAS 11 

 
 
Vid tillämpning av IAS 11 uppstår utdelningsbar vinst år 1, 2 och 3. År 1 blir 
utdelningsbar vinst 780 000 kr, år 2 och år 3 blir beloppet 1 560 000 kr. 

4.7.3 Analys av typfall 4 
Resultatet vid tillämpningen av IFRS 15 jämförs med det nuvarande regelverket IAS 
11 för att kunna se en eventuell skillnad och vilken betydelse det får för intressenterna 
avseende bolagsskatt, utdelningsmöjligheter och nyckeltal som AB Nybyggare 
kommer redovisa varje räkenskapsår. 
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Tabell 42. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 4 
Tabell 42. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 4 

 
Skillnaden mellan tillämpningen av IFRS 15 och IAS 11 i detta typfall får olika utfall 
i redovisningen. Eftersom ingen punkt i IFRS 15 p. 35 a-c uppfylls så måste intäkter 
redovisas när prestationen är helt utförd och kontrollen övergått till AB 
Industrilokaler (IFRS 15, p. 38). Norberg & Thorell (2007, ss. 210-211) har tagit upp 
praxis för när en tillgång anses övergå från säljare till köpare, vilket vid tillämpning 
av IAS 11 kan anses övergå över tid i typfallet.  Kontrollen i detta fall kan inte anses 
överföras över tid, utan överförd vid ett tillfälle. Ingen skatt behöver betalas de första 
två åren enligt IFRS 15 medan bolagsskatt betalas varje år med tillämpning av IAS 
11. För företagsledningen innebär detta en avsevärt större utbetalning år 3 vid 
tillämpning av IFRS 15 vilket ledningen måste beakta och vidta åtgärder för att dessa 
medel ska finnas tillgängliga. Skatteverket får i detta fall inte in några skatteintäkter 
de två första åren utan skatten betalas in år 3.  
 
Tabell 43. Jämförelse av nyckeltal i typfall 4 
Tabell 43. Jämförelse av nyckeltal i typfall 4 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 

IFRS 15 36,36% 36,36% 36,36% 38,54% 

IAS 11 36,36% 36,81% 37,69% 38,54% 

     

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 

IFRS 15 0% 0% 10% - 

IAS 11 2,00% 3,83% 3,68% - 
 
Soliditeten stagnerar de första två åren med tillämpning av IFRS 15, däremot ökar den 
med tillämpning av IAS 11 vilket gör att AB Nybyggare kan redovisa en högre 
soliditet år 2 och år 3. Den lägre soliditeten visar företagets betalningsförmåga på kort 
och lång sikt (Bjuvberg, 2006, s. 53) och gynnar i detta fall företaget vid förhandling 
med långivare. Den lägre soliditeten under IFRS 15 ger möjlighet för företaget att 
förbättra sina villkor hos långivare exempelvis genom sänkta räntor vilket leder till 
minskade räntekostnader för företaget. De minskade räntekostnaderna ger ett ökat 
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resultat vilket gynnar båda aktieägare och eventuella anställda med 
prestationsbaserade löner. Soliditeten år 4 blir dock identisk sista året vid tillämpning 
av IAS 11 respektive IFRS 15.  
 
Beträffande räntabiliteten på eget kapital under de tre åren blir skillnaderna tydliga 
vid tillämpning av IAS 11 respektive IFRS 15. Vid tillämpning av IFRS 15 kommer 
räntabiliteten vara 0 de första två åren i och med att AB Nybyggare inte redovisar 
några intäkter eller kostnader förrän år 3. Vid tillämpning av IAS 11 kommer AB 
Nybyggare uppvisa en positiv räntabilitet under år 1 och 2 medan det år 3 kommer 
uppvisa ett relativt lägre Re än vid tillämpningen av IFRS 15. Räntabiliteten har 
betydelse för anställda, aktieägare och eventuella placerare (Larsson 2008, s. 72). I 
detta typfall har företaget möjlighet att uppvisa en positiv räntabilitet redan från år 1 
vid tillämpningen av IAS 11.  
 
Tabell 44. Jämförelse av utdelning i typfall 4 
Tabell 44. Jämförelse av utdelning i typfall 4 

 
Utdelningsmöjligheterna under typfall 4 illustreras i diagrammet ovan och är av 
intresse för aktieägare men även av anställda som möjligtvis kan ha en 
prestationsbaserad ersättning (Brealey, Myers and Allen, 2014, ss. 278-279). Under 
de två första åren har AB Nybyggare inte några utdelningsmöjligheter vid tillämpning 
av IFRS 15. Vid tillämpningen av IAS 11 har AB Nybyggare utdelningsmöjligheter 
på 780 000 kr första året och en ökning av utdelningsmöjligheterna till 1 560 000 kr 
år 2 vilket ger positiva signaleffekter. Vid tillämpning av IAS 11 är 
utdelningsmöjligheterna år 3 lika stora som året innan. AB Nybyggare har under år 3 
möjlighet att öka sin utdelning till 3 900 000 kr jämfört med åren innan då det inte 
fanns några utdelningsmöjligheter alls. Ur ett intressentperspektiv missgynnas 
aktieägarna i typfall 4 då det inte finns några utdelningsmöjligheter under de två 
första åren. Likaså missgynnas anställda vars löner baseras på resultatet.  

4.8 Typfall 5 
AB Bostadsleverantör har ingått ett avtal med AB VästFastigheter om leverans av 300 
modulhus och de räknar med att leverera 50 hus år 1, 40 hus år 2, 60 hus år 3, 100 hus 
år 4 och 50 hus år 5. Ersättningen per modulhus uppgår enligt kontraktet till 
kostnaden för produktion och transport plus ett vinstpålägg om 15 %. AB 
Bostadsleverantör räknar med att leveransen av bostäder kommer ske löpande varje 
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månad under en period på 5 år och räknar med att varje producerad och levererad 
enhet kostar 1 000 000 kr.  
 
Leveransen av modulhusen sköter AB Bostadsleverantör och står för kostnaden för 
transport och skadeförsäkring i samband med produktion och leverans. Efter 
överlämnandet av varje enskilt modulhus sker en besiktning varefter bostaden går att 
nyttja i sin helhet. Besiktning sker månaden efter leverans. Detta medför att i slutet av 
december varje år står 10 hus obesiktigade. AB Bostadsleverantör vill att arbetet ska 
vara färdigt inom 5 år, så sista året anlitar de en effektivare besiktningsman som 
hinner besiktiga alla modulhus innan årsskiftet. Avtalet förhandlades fram i sin helhet. 
Det existerar inga faktorer som tyder på att AB VästFastigheter inte kommer fullfölja 
sina skyldigheter i avtalet.  

4.8.1 Tillämpning av IFRS 15 
För att kunna tillämpa IFRS 15 tillämpar AB Bostadsleverantör femstegsmodellen 
vilket följer nedan. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt förekommer då det finns två parter som kommit överens om rättigheter 
och skyldigheter (IFRS 15, IN7a). AB Bostadsleverantör har skyldighet att leverera 
300 modulhus medan AB VästFastigheter har skyldighet att lämna ersättning för 
modulhusen till AB Bostadsleverantör. Vidare uppfyller avtalet samtliga krav i IFRS 
15, p. 9 a-e vilket gör att kontraktet omfattas av standarden IFRS 15.  
 
Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
I kontraktet går det att urskilja ett prestationsåtagande där AB Bostadsleverantör ska 
producera och leverera 300 modulhus till AB VästFastigheter (IFRS 15, p. 22a). 
Avtalet uppfyller även kraven på nyttjande av produkten av AB VästFastigheter 
(IFRS 15, p. 27a).  
 
Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
Transaktionspriset uppgår till en fast ersättning om 1 000 000 kr per enhet. Någon 
extern finansiär förekommer inte enligt avtalet (IFRS 15 p. 60).  
 
Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Avtalet avser ett prestationsåtagande och transaktionspriset behöver därför inte 
fördelas på prestationsåtagandena (IFRS 15 p. 73). 
 
Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
Recognition av intäkter ska ske när kunden får kontroll över den sålda produkten 
(IFRS 15 p. 31). Inledningsvis ska det bestämmas om kontrollen övergår över en 
tidsperiod eller vid en tidpunkt för att i så fall bestämma när den tidpunkt eller 
tidsperiod uppstår (IFRS 15 p. 32). Vid fastställandet av om en prestationsförpliktelse 
uppfylls vid en tidpunkt eller över en tidsperiod utgår vi ifrån IFRS 15 p. 35 a-c där 
det bestäms att AB Bostadsleverantör ska redovisa över en tidsperiod om något av 
följande uppfylls. 
 

a)   AB VästFastigheter tar del av nyttan med modulhusen samtidigt som arbetet 
utförs. 

b)   AB Bostadsleverantör skapar eller förbättrar en tillgång som AB 
VästFastigheter kontrollerar. 
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c)   AB Bostadsleverantör har ingen alternativ nytta med modulhusen samt har rätt 
att erhålla betalning för arbetet som utförs.  

 
Då AB VästFastigheter konsumerar produkten samtidigt som de produceras och 
levereras av AB Bostadsleverantör uppfyller de kriteriet IFRS 15 p. 35a för att 
redovisa intäkter över tid. Endast ett av kriterierna uppfylls för att kontrollen ska 
övergå över en tidsperiod. Intäkter kommer att redovisas när modulhus har levererats 
samt besiktats och därmed övergår kontrollen till AB VästFastigheter.  
 
Tabell 45. Färdigställandegrad i typfall 5 enligt IFRS 15 
Tabell 45. Färdigställandegrad i typfall 5 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
     

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Modulhus 13% 13% 20% 33% 21% 

Ackumulerad 13% 26% 46% 79% 100% 
 
I typfall 5 baseras färdigställandegraden på leverans av modulhus. Den ackumulerade 
färdigställandegraden baserad på nuvarande periods färdigställandegrad adderat med 
alla föregående års färdigställandegrad. 
 
Tabell 46. Resultaträkning i typfall 5 enligt IFRS 15 
Tabell 46. Resultaträkning i typfall 5 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 44 850 000 44 850 000 69 000 000 113 850 000 72 450 000 

Kostnader 39 000 000 39 000 000 60 000 000 99 000 000 63 000 000 

Resultat 5 850 000 5 850 000 9 000 000 14 850 000 9 450 000 

Bolagsskatt (22 %) 1 287 000 1 287 000 1 980 000 3 267 000 2 079 000 
 
I typfall 5 redovisas intäkter och kostnader över en period på 5 år med hänvisning till 
färdigställandegraden av uppdraget. Bolagsskatten baserad på resultatet varje enskilt 
år.  
 
Tabell 47. Nyckeltal i typfall 5 enligt IFRS 15 
Tabell 47. Nyckeltal i typfall 5 enligt IFRS 15 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Soliditet 25,00% 28,27% 31,27% 35,43% 41,28% 44,49% 

Re 18,25% 15,45% 20,52% 28,12% 13,97% - 
 
Soliditeten beräknas med eget kapital dividerat med totalt kapital varje år. Det sjätte 
året visar den slutliga soliditeten efter alla intäkter redovisats. Recognition sker från år 
1 till och med år 5 och under denna period mäts Re enligt tabellen ovan. 
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Tabell 48. Utdelningsbar vinst i typfall 5 enligt IFRS 15 
Tabell 48. Utdelningsbar vinst i typfall 5 enligt IFRS 15 

 
 
Utdelningsbar vinst vid tillämpning av IAS 11 finns att tillgå under år 1 till om med år 
5. Beloppen räknas ut genom att subtrahera bolagsskatten från resultatet. 

4.8.2 Tillämpning av IAS 11 
IAS 11 är tillämpbart på avtalet då avtalet uppfyller definitionen av entreprenadavtal 
enligt IAS 11 p. 1 och IAS 11 p. 3. I avtalet går att utläsa att arbetet som AB 
Bostadsleverantör utför görs som ett fastprisuppdrag vilket innebär att den 
ekonomiska ersättningen är bestämd på förhand som ett pris och för varje delmoment 
(IAS 11 p. 3). Den ekonomiska ersättningen är framförhandlad som ett pris och 
avtalet ses som ett uppdrag (IAS 11 p. 8). De beräknade uppdragsutgifterna är direkt 
hänförliga till uppdraget (IAS 11 p. 16 a). 
 
Vid varje rapportperiods slut kommer intäkter och kostnader redovisas med 
hänvisning till successiv vinstavräkning (IAS 11 p. 22). För att tillförlitlig beräkning 
ska kunna göras krävs det att AB Bostadsleverantör tillförlitligt kan beräkna 
periodens uppdragsutgifter, de totala uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten, 
vilket de kan göra (IAS 11 p. 23). AB Bostadsleverantör förutsätts sannolikt ta del av 
de ekonomiska fördelarna till följd av uppdraget (IAS 11 p. 23b). 
Färdigställandegraden fastställs med hjälp av beräknade utgifter för utfört arbete vid 
rapportperiodens slut i relation till de beräknade totala uppdragsutgifterna (IAS 11 p. 
30a).  
 
Tabell 49. Färdigställandegrad i typfall 5 enligt IAS 11 
Tabell 49. Färdigställandegrad i typfall 5 enligt IAS 11 

IAS 11 
     

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Hela avtalet 17% 13% 20% 33% 17% 

Ackumulerad 17% 30% 50% 83% 100% 
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I typfall 5 vid tillämpning av IAS 11 blir färdigställandegraden fastställd på hela 
uppdraget. Färdigställandegraden beräknas genom att dividera periodernas respektive 
kostnaderna med de beräknade totala uppdragsutgifterna.  
 
Tabell 50. Resultaträkning i typfall 5 enligt IAS 11 
Tabell 50. Resultaträkning i typfall 5 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 58 650 000 44 850 000 69 000 000 113 850 000 58 650 000 

Kostnader 51 000 000 39 000 000 60 000 000 99 000 000 51 000 000 

Resultat 7 650 000 5 850 000 9 000 000 14 850 000 7 650 000 

Bolagsskatt (22 %) 1 683 000 1 287 000 1 980 000 3 267 000 1 683 000 
 
Utgifter och inkomster periodiseras och under år 1 till och med år 5 baseras 
bolagsskatten på resultatet som är likaställt beskattningsbart resultat i typfallet enligt 
tabellen ovan.   
 
Tabell 51. Nyckeltal i typfall 5 enligt IAS 11 
Tabell 51. Nyckeltal i typfall 5 enligt IAS 11 

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Soliditet 25,00% 29,22% 32,15% 36,20% 41,92% 44,49% 

Re 24,00% 14,74% 19,75% 27,20% 11,02% - 
 
Nyckeltalen som visas i tabellen ovan baseras på de siffror som framkommer av 
resultaträkning och balansräkning. Soliditet mäts även år 6 då det femte årets resultat 
då blivit eget kapital. 
 
Tabell 52. Utdelningsbar vinst i typfall 5 enligt IAS 11 
Tabell 52. Utdelningsbar vinst i typfall 5 enligt IAS 11 

 
Utdelningsbar vinst från år 1 till och med år 5 baseras på resultat efter avdragen 
bolagsskatt och beloppen visas i tabellen ovan.  
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4.8.3 Analys av typfall 5 
Resultatet vid tillämpningen av IFRS 15 jämförs med det nuvarande regelverket IAS 
11 för att kunna se en eventuell skillnad i vilken bolagsskatt, utdelningsmöjligheter 
och nyckeltal som AB Bostadsleverantör kommer redovisa varje räkenskapsår. 
 
Tabell 53. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 5 
Tabell 53. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 5 

 
Bolagsskatten blir med tillämpning av IFRS 15 lägre än vid IAS 11 år 1 men högre år 
5. År 2, 3 och 4 blir bolagsskatten identisk mellan standarderna. Det som gör att 
bolagsskatten skiljer sig är att rekvisitet överföring av kontroll skjuter fram 
recognition av intäkter då AB Bostadsleverantör vid slutet av varje år inte hunnit 
besiktiga alla modulhus. Med tillämpning av IAS 11 kan recognition ske innan 
årsskiftet då AB Bostadsleverantör anser att det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna förknippade med prestationen kommer tillfalla företaget. IASBs definition 
på och införande av begreppet kontroll påverkar således det beskattningsbara 
resultatet i detta fall. Tillämpningen av IFRS 15 innebär för företagsledningen lägre 
skatteinbetalningar första året och högre sista året jämfört med IAS 11. För 
Skatteverket innebär tillämpningen av IFRS 15 inte några skillnader i skatteintäkterna 
mellan standarderna år 2, år 3 och år 4.  
 
Tabell 54. Jämförelse av nyckeltal i typfall 5 
Tabell 54. Jämförelse av nyckeltal i typfall 5 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

IFRS 15 25,00% 28,27% 31,27% 35,43% 41,28% 44,49% 

IAS 11 25,00% 29,22% 32,15% 36,20% 41,92% 44,49% 

       

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

IFRS 15 18,25% 15,45% 20,52% 28,12% 13,97% - 

IAS 11 24,00% 14,74% 19,75% 27,20% 11,02% - 
 

Soliditeten blir något lägre med tillämpning av IFRS 15 år 2, år 3 och år 4 medan år 1 
och år 5 blir utfallen likaställda med tillämpning av IAS 11. Den lägre soliditeten som 
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företaget redovisar i typfall 5 bör ha en negativ påverkan på företaget vid eventuella 
förhandlingar avseende lån och ränta. Den negativa effekten kan visa sig i form av 
exempelvis ökade räntor vilket leder till ökade räntekostnader och ett minskat resultat. 
Det minskade resultatet missgynnar aktieägare och anställda med prestationsbaserade 
löner.  
 
Vid tillämpning av IAS 11 redovisas en högre räntabilitet år 1 och en lägre räntabilitet 
år 5 jämfört med vid tillämpningen av IFRS 15. Mellan år 2 och år 4 är skillnaderna 
mellan standarderna mindre. Räntabiliteten, som är ett intressant nyckeltal för bland 
annat aktieägare och anställda, visar som störst skillnad mellan standarderna under 
första och sista året. 
 
Tabell 55. Jämförelse av utdelning i typfall 5 
Tabell 55. Jämförelse av utdelning i typfall 5 

 
Utdelningsmöjligheterna vid tillämpningen av standarderna i reella belopp skiljer sig 
åt endast år 1 och år 5. Vid tillämpning av IFRS 15 kommer AB Bostadsleverantör ha 
oförändrad utdelning år 2 jämfört med året innan och företaget kommer kunna öka 
sina utdelningsmöjligheter år 3 och år 4. Det femte året kommer 
utdelningsmöjligheterna för AB Bostadsleverantör vid tillämpning av IFRS 15 minska 
till 7 371 000 kr jämfört med 11 583 000 kr året innan. Vid tillämpning av IAS 11 
kommer utdelningen år 2 minska till 4 563 000 kr från 5 967 000 kr året innan för att 
sedan år 3 och år 4 öka utdelningsmöjligheterna. Utdelningsmöjligheterna år 5 
kommer vid tillämpningen av IAS 11 vara lika höga som år 1 på 5 967 000 kr. En 
minskning från 11 583 000 kr år 4. Under båda standarderna kommer AB 
Bostadsleverantör öka sina utdelningsmöjligheter vid två tillfällen däremot så 
kommer företaget behöva sänka sina utdelningsmöjligheter endast vid ett tillfälle vid 
tillämpningen av IFRS 15 jämfört med vid IAS 11 där utdelningsmöjligheterna sänks 
vid två tillfällen.  

4.9 Typfall 6 
 
AB Byggsystem har upprättat ett avtal med Lunds universitet om produktion av nya 
lokaler centralt i Lund. Enligt avtalet ska AB Byggsystem producera en matsal, ett 
kafé, tre föreläsningsbyggnader och ett nytt bibliotek. Lunds Universitet står som 
ägare på marken och AB Byggsystem har enligt avtalet inte rätt att överlåta 
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byggnaderna till någon annan part än Lunds Universitet. Det existerar inga faktorer 
som tyder på att Lunds Universitet inte kommer fullfölja sina skyldigheter i avtalet.  
 
I avtalet är varje byggnad och ersättningen framförhandlad separat där den totala 
ersättningen för uppdraget uppgår till 100 000 000 kr. AB Byggsystem räknar med att 
de totala kostnaderna kommer uppgå till 80 000 000 kr. Till biblioteket hänförs 25 
000 000 kr, 20 000 000 kr vardera för de tre föreläsningsbyggnaderna, 10 000 000 kr 
för matsalen och 5 000 000 kr för kaféet. AB Byggsystem räknar med att efter 4 år ha 
färdigställt samtliga byggnader och besiktigat dem. AB Byggsystem står för 
olycksfallsförsäkringar och besiktning av byggnaderna som ingår i de beräknade 
totala kostnaderna. Företaget har inte ett brutet räkenskapsår. 

4.9.1 Tillämpning av IFRS 15 
För att kunna tillämpa IFRS 15 tillämpar AB Byggsystem femstegsmodellen vilket 
följer nedan. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt finns mellan AB Byggsystem och Lunds Universitet (IFRS 15, IN7a). 
AB Byggsystem har skyldighet att producera en matsal, ett kafé, tre 
föreläsningsbyggnader och ett nytt bibliotek och överlåta dessa vid färdigställandet 
till Lunds Universitet för en ersättning om 100 000 000 kr. Vidare uppfyller 
kontraktet samtliga krav i IFRS 15, p. 9 a-e vilket gör att kontraktet omfattas av IFRS 
15.  
 
Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
De prestationsåtagande som går att identifiera i kontraktet är 6 byggnader som ska 
produceras för ersättning (IFRS 15, p. 22a). Varje enskild byggnad är distinkt i 
förhållande till de andra byggnaderna vilket gör att 6 prestationsåtagande uppstår 
(IFRS 15, p. 27a).  
 
Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
Transaktionspriset utgörs av ersättningen som avtalats med Lunds Universitet vilket 
uppfyller kraven i IFRS 15 p. 47-49 och som uppgår till 100 000 000 kr. Det 
föreligger inte någon betydande finansieringsdel i enlighet med IFRS 15 p. 60 vilket 
gör att transaktionspriset fastställs till 100 000 000 kr.  
 
 
Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Transaktionspriset ska fördelas över de 6 prestationsåtagandena för att avspegla 
värdet av varje prestationsförpliktelse (IFRS 15 p. 74). Fördelningen baseras på 
försäljningspriset vilket innebär det pris som AB Byggsystem skulle byggt 
fastigheterna för fristående avtalet (IFRS 15, p. 76-77). Försäljningspriserna 
uppskattades genom användning av den förväntade kostnaden och ett procentuellt 
påslag som AB Byggsystem normalt använder vid liknande byggen (IFRS 15, p. 79b). 
Det totala försäljningspriset för de 6 prestationsåtagandena uppgår till 100 000 000 kr 
varav 25 000 000 kr hänför sig från biblioteket, 20 000 000 kr vardera för de tre 
föreläsningsbyggnaderna, 10 000 000 kr för matsalen och 5 000 000 kr för kaféet.   
 
Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
AB Byggsystem ska intäktsredovisa när kontrollen av bostadsrätten överförts från AB 
Byggsystem till Lunds Universitet (IFRS 15 p. 31). Inledningsvis ska det bestämmas 
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om kontrollen övergår över en tidsperiod eller vid en tidpunkt för att i så fall 
bestämma när den tidpunkt eller tidsperiod uppstår (IFRS 15 p. 32). Vid fastställandet 
av om en prestationsförpliktelse uppfylls vid en tidpunkt eller över en tidsperiod utgår 
vi ifrån IFRS 15 p. 35 a-c där det bestäms att AB Bostadsleverantör ska redovisa över 
en tidsperiod om något av följande uppfylls. 

a)   Lunds Universitet tar del av nyttan med fastigheterna samtidigt som arbetet 
utförs. 

b)   AB Byggsystem skapar eller förbättrar en tillgång som Lunds Universitet 
kontrollerar. 

c)   AB Byggsystem har ingen alternativ nytta med fastigheterna samt har rätt att 
erhålla betalning för arbetet som utförs.  

 
Kontrollen övergår över en tidsperiod då AB Byggsystem utför prestationen på Lunds 
Universitets mark och uppfyller alltså kriteriet b enligt IFRS 15, p 35. Eftersom 
kontrollen övergår över en tidsperiod så ska AB Byggsystem redovisa intäkterna över 
den tidsperiod som kontrollen övergår från AB Byggsystem till Lunds Universitet 
(IFRS 15, p. 39).  
 
Tabell 56. Färdigställandegrad i typfall 6 enligt IFRS 15 
Tabell 56. Färdigställandegrad i typfall 6 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
    

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 

Bibliotek 60% 20% 20% 
 

Föreläsningsbyggnad 1 20% 20% 40% 20% 

Föreläsningsbyggnad 2 10% 30% 40% 20% 

Föreläsningsbyggnad 3 - 20% 30% 50% 

Matsal - - 70% 30% 

Kafé - - - 100% 
 
Färdigställandegraden fastställs för respektive prestationsåtagande genom att dividera 
periodens kostnader hänförliga till uppdraget med de totala beräknade utgifterna för 
uppdraget. 
 
Tabell 57. Resultaträkning i typfall 6 enligt IFRS 15 
Tabell 57. Resultaträkning i typfall 6 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 

Intäkter 21 000 000 19 000 000 34 000 000 26 000 000 

Kostnader 17 400 000 16 600 000 26 600 000 19 400 000 

Resultat 3 600 000 2 400 000 7 400 000 6 600 000 

Bolagsskatt (22 %) 792 000 528 000 1 628 000 1 452 000 
 
Resultaträkningen visar kostnader och intäkter hänförda till respektive år under 4 år. 
Bolagsskatten baseras på det beskattningsbara resultatet som i typfallet är likaställt 
resultatet.  
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Tabell 58. Nyckeltal i typfall 6 enligt IFRS 15 
Tabell 58. Nyckeltal i typfall 6 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
     BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet 50,00% 52,66% 54,28% 58,64% 61,91% 
Re 11,00% 6,73% 19,00% 13,38% - 
 
Nyckeltalen baseras på nuvarande och framtida resultat respektive balansräkningar. 
Soliditeten tas med även år 6 då resultatet från det femte året placeras i eget kapital. 
 
Tabell 59. Utdelningsbar vinst i typfall 6 enligt IFRS 15 
Tabell 59. Utdelningsbar vinst i typfall 6 enligt IFRS 15 

 
 

4.9.2 Tillämpning av IAS 11 
Av avtalet mellan AB Byggsystem och Lunds Universitet framkommer att ett 
entreprenaduppdrag ska utföras i utbyte mot ekonomisk ersättning vilket gör att 
intäktsredovisning ska ske med tillämpning av IAS 11 (IAS 11 p. 1 p. 3). Eftersom 
varje separat prestationsåtagande har framförhandlats separat ska avtalet anses 
omfatta 6 olika objekt som kommer produceras (IAS 11 p. 8a). Uppdragsinkomsterna 
omfattar den ursprungliga avtalade ersättningen och uppdragsutgifterna omfattar 
utgifter som är direkt kopplade till de enskilda uppdragen (IAS 11 p. 11 a p. 16a).  
 
Då uppdragets utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning vid 
varje rapportperiod med metoden successiv vinstavräkning (IAS 11 p. 22). 
Färdigställandegraden fastställs genom förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter 
för utfört arbete och de beräknade totala uppdragsutgifterna (IAS 11 p. 30a).  
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   	   56	  

Tabell 60. Färdigställandegrad i typfall 6 enligt IAS 11 
Tabell 60. Färdigställandegrad i typfall 6 enligt IAS 11 

IAS 11 
    

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 

Bibliotek 60% 20% 20% 
 

Föreläsningsbyggnad 1 20% 20% 40% 20% 

Föreläsningsbyggnad 2 10% 30% 40% 20% 

Föreläsningsbyggnad 3 
 

20% 30% 50% 

Matsal 
  

70% 30% 

Kafé 
   

100% 
 
Färdigställandegraden beräknas enskilt för respektive uppdrag som i detta fall ska ses 
som separata uppdrag enligt IAS 11. Färdigställandegraden beräknas genom att 
dividera periodens kostnader hänförliga till ett uppdrag med de totala beräknade 
uppdragsutgifterna. 
 
Tabell 61. Resultaträkning i typfall 6 enligt IAS 11 
Tabell 61. Resultaträkning i typfall 6 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 

Intäkter 21 000 000 19 000 000 34 000 000 26 000 000 

Kostnader 17 400 000 16 600 000 26 600 000 19 400 000 

Resultat 3 600 000 2 400 000 7 400 000 6 600 000 

Bolagsskatt (22 %) 792 000 528 000 1 628 000 1 452 000 
 
I resultaträkningen visas kostnader och intäkter för respektive period. Resultatet som i 
typfallet är likaställt beskattningsbart resultat ger underlag för bolagsskatten om 22 %. 
 
Tabell 62. Nyckeltal i typfall 6 enligt IAS 11 
Tabell 62. Nyckeltal i typfall 6 enligt IAS 11 

IAS 11 
     BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet 50,00% 52,66% 54,28% 58,64% 61,91% 
Re 11,00% 6,73% 19,00% 13,38% - 
 
Soliditet och Re har beräknats med hjälp av de resultat och balansräkningar som AB 
Byggsystem framställer. Soliditeten redovisas även för år 5 då resultatet från år 4 
placeras i eget kapital. 
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Tabell 63. Utdelningsbar vinst i typfall 6 enligt IAS 11 
Tabell 63. Utdelningsbar vinst i typfall 6 enligt IAS 11 

 

 
Den utdelningsbara vinsten i typfall 6 blir enligt IAS 11 ovanstående belopp över en 
period om 4 år och beloppen räknas fram genom att subtrahera bolagsskatten från 
resultatet. 

4.9.3 Analys av typfall 6 
Resultatet vid tillämpningen av IFRS jämförs med det nuvarande regelverket IAS 11 
för att kunna se en eventuell skillnad i vilken bolagsskatt, utdelningsmöjligheter och 
nyckeltal som AB Byggsystem kommer redovisa varje räkenskapsår. 
 
Tabell 64. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 6 
Tabell 64. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 6 

 
Ovan visas skillnaden i bolagsskatt med tillämpning av IFRS 15 och IAS 11. Det blir 
ingen skillnad i beskattningen då recognition av intäkter sker vid samma tillfälle och 
med samma fördelning av prestationsåtagandena. Vid tillämpning av båda standarder 
anses 6 prestationsåtaganden förekomma i avtalet. Då mätningen av 
färdigställandegraden i båda fallen mäts genom periodens kostnader i förhållande till 
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de totala uppdragskostnaderna spelar det ingen roll om vinstmarginalen skiljer sig 
mellan prestationsåtagandena.  
 
Tabell 65. Jämförelse av nyckeltal i typfall 6 
Tabell 65. Jämförelse av nyckeltal i typfall 6a 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 

IFRS 15 50,00% 52,66% 54,28% 58,64% 

IAS 11 50,00% 52,66% 54,28% 58,64% 

     

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 

IFRS 15 11,00% 6,73% 19,00% 13,38% 

IAS 11 11,00% 6,73% 19,00% 13,38% 
 
Soliditeten och räntabiliteten blir liksom bolagsbeskattningen likaställt vid 
tillämpning av både IFRS 15 och IAS 11 i och med att fördelningen av 
prestationsåtagandena sker på samma vis enligt IFRS 15 och IAS 11. För företagets 
intressenter får det i typfall 6 inga skillnader vid tillämpningen av IFRS 15.  
 
Tabell 66. Jämförelse av utdelning i typfall 6 
Tabell 66. Jämförelse av utdelning i typfall 6 

 
Utdelningsmöjligheterna i typfall 6 illustreras i diagrammet ovan. Eftersom 
prestationsförpliktelserna har delats upp på samma sätt vid tillämpningen av IFRS 15 
och IAS 11 samt att prestationerna enligt tillämpning av båda standarderna sker över 
tid innebär det att AB Byggsystem redovisar lika stora utdelningsmöjligheter oavsett 
vilken standard som tillämpas. Detta innebär att företagets aktieägare och anställda 
med prestationsbaserade löner inte påverkas vid tillämpningen av IFRS 15 i typfall 6. 

4.10 Typfall 7 
 
AB Sågbyggare har ingått avtal med AB Sågverk om att producera ett nytt sågverk 
samt en ny väg från AB Sågverks nya skogsmark till AB Sågverks gamla såväl som 
det nya sågverket. Enligt avtalet mellan AB Sågbyggare och AB Sågverk ska AB 
Sågbyggare bli ersatta för sina utgifter som hör samman med produktionen av 
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sågverket plus en fast ersättning om 10 % på de fastställda utgifterna. Detta då AB 
Sågbyggare inte tillförlitligt kan beräkna de totala uppdragsutgifterna för uppdraget. 
AB Sågverk är i stort behov av den nya vägen då ett stort parti avverkningsbar skog 
inte på ett säkert sätt kan fraktas på den gamla vägen till deras sågverk. Därav har AB 
Sågverk i kontraktet lovat att ge AB Sågbyggare en extra ersättning om 10 000 000 kr 
om vägen står färdig innan det tredje året efter kontraktet undertecknats. AB 
Sågbyggare uppskattar sannolikheten att den nya vägen blir klar innan år 3 till 90 %. 
Den fasta ersättningen för vägen uppgår till 40 000 000 kr och kostnaderna beräknas 
uppgå till 30 000 000 kr. Marken som AB Sågbyggare producerar objekten på ägs av 
AB Sågverk. Det existerar inga faktorer som tyder på att AB Sågverk inte kommer 
fullfölja sina skyldigheter i avtalet. Separata anbud har lämnats för produktionen av 
objekten men AB Sågbyggare har ej kunnat förkasta ett enskilt prestationsåtagande. 
Uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten kan identifieras för båda 
prestationsåtagandena.  

4.10.1 Tillämpning av IFRS 15 
För att kunna tillämpa IFRS 15 tillämpar AB Sågbyggare femstegsmodellen vilket 
följer nedan. 
 
Steg 1 - Identifiera kontraktet 
Ett kontrakt finns mellan AB Sågbyggare och AB Sågverk (IFRS 15, IN7a). AB 
Sågbyggare har i uppdrag att producera ett sågverk och en väg och överlåta dessa vid 
färdigställandet till AB Sågverk. Ersättningen för uppdraget uppgår till 50 000 000 kr 
för vägen och ersättningen för sågverket uppgår till uppdragsutgifterna för sågverket 
plus 10 % Vidare uppfyller kontraktet samtliga krav i IFRS 15, p. 9 a-e vilket gör att 
kontraktet omfattas av IFRS 15.  
 
Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet 
De prestationsåtagande som går att identifiera i kontraktet är att ett sågverk och en 
väg ska produceras för ersättning (IFRS 15, p. 22a). Vägen och sågverket är distinkta 
i förhållande till varandra vilket gör att två prestationsåtaganden uppstår (IFRS 15, p. 
27a).  
 
Steg 3 - Bestäm transaktionspriset 
Transaktionspriset utgörs av ersättningen som avtalats med AB Sågverk (IFRS 15, p. 
47-49) som uppgår till 50 000 000 kr för byggandet av vägen och uppdragsutgifter 
plus 10 % för byggandet av sågverket. Det föreligger inte någon betydande 
finansieringsdel i enlighet med IFRS 15 p. 60.  
 
Den rörliga ersättningen kommer antingen uppgå till 0 kr eller till 10 000 000 kr 
beroende på om AB Sågbyggare färdigställer vägen innan det tredje året efter 
undertecknande av kontraktet (IFRS 15 p. 53b). Eftersom den rörliga ersättningen 
med 90 % sannolikhet beräknas tillfalla AB Sågbyggare, kommer beloppet om 10 000 
000 tas med i transaktionspriset (IFRS 15 p. 56). AB Sågbyggare måste varje kvartal 
göra en ny bedömning gällande den rörliga ersättningens sannolikhet och kunna 
motivera eventuella förändringar (IFRS 15 p. 59). Det krävs en restriktiv bedömning 
av sannolikheten för att den rörliga ersättningen ska tillfalla en part vilket AB 
Sågbyggare anser att deras beräkning är. AB Sågbyggare tar upp den rörliga 
ersättningen i sin resultaträkning (IFRS 15 p. 56).  
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Steg 4 - Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Transaktionspriset ska fördelas över de två prestationsåtagandena för att avspegla 
värdet av varje prestationsförpliktelse (IFRS 15 p. 74). Försäljningspriserna 
uppskattades genom användning av den förväntade kostnaden och ett procentuellt 
påslag som AB Sågbyggare normalt använder vid liknande byggen (IFRS 15 p. 79b). 
Förväntade utgiften för sågverket uppgår till 80 000 000 kr och på de utgifterna utgår 
även 10 procent vinstpåslag. För produktion av ny väg allokeras 50 000 000 kr (IFRS 
15, p. 73). Fördelningen baseras på försäljningspriset vilket innebär det pris som AB 
Sågbyggare skulle byggt vägen för fristående avtalet (IFRS 15 p. 76-77). 
 
Steg 5 - Intäktsredovisa när prestationsåtagande uppfyllts 
AB Sågbyggare ska intäktsredovisa när kontrollen av sågverket och vägen övergår 
från AB Sågbyggare till AB Sågverk (IFRS 15, p. 31). Inledningsvis ska det 
bestämmas om kontrollen övergår över en tidsperiod eller vid en tidpunkt för att i så 
fall bestämma när den tidpunkt eller tidsperiod uppstår (IFRS 15 p. 32). Vid 
fastställandet av om en prestationsförpliktelse uppfylls vid en tidpunkt eller över en 
tidsperiod utgår vi ifrån IFRS 15 p. 35 a-c där det bestäms att AB Sågbyggare ska 
redovisa över en tidsperiod om något av följande uppfylls. 
 

a)   AB Sågverk tar del av nyttan med fastigheterna samtidigt som arbetet utförs. 
b)   AB Sågbyggare skapar eller förbättrar en tillgång som AB Sågverk 

kontrollerar. 
c)   AB Sågbyggare har ingen alternativ nytta med fastigheterna samt har rätt att 

erhålla betalning för arbetet som utförs.  
 
Kontrollen övergår över en tidsperiod då AB Sågbyggare utför prestationen på AB 
Sågverks mark och uppfyller alltså kriteriet b enligt IFRS 15 p 35. Eftersom 
kontrollen övergår över en tidsperiod så ska AB Sågbyggare redovisa intäkterna över 
den tidsperiod som kontrollen övergår från AB Sågbyggare till AB Sågverk (IFRS 15 
p. 39). AB Sågbyggare väljer att tillämpa inputmetoden då de på ett tillförlitligt sätt 
kan fastställa de inkomster och utgifter som är kopplade till varje prestationsåtagande 
(IFRS 15 p. 44). 
 
Tabell 67. Färdigställandegrad i typfall 7 enligt IFRS 15 
Tabell 67. Färdigställandegrad i typfall 7 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
    

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 

Vägen 70% 30% - - 

Sågverket 12,5% 37,5% 31,25% 18,75% 
 
Färdigställandegraden beräknas separat för varje prestationsåtagande som i typfall sju 
består av en väg och ett sågverk. 
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Tabell 68. Resultaträkning i typfall 7 enligt IFRS 15 
Tabell 68. Resultaträkning i typfall 7 enligt IFRS 15 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 

Intäkter 46 000 000 48 000 000 27 500 000 11 000 000 

Kostnader 31 000 000 39 000 000 25 000 000 10 000 000 

Resultat 15 000 000 9 000 000 2 500 000 1 000 000 

Bolagsskatt (22 %) 3 300 000 1 980 000 550 000 220 000 
 
Resultaträkningen visar de intäkter och kostnader som hänför sig till respektive år. 
Resultatet som i typfallet är likaställt beskattningsbart resultat ger underlag för 
bolagsskatt om 22 %. 
 
Tabell 69. Nyckeltal i typfall 7 enligt IFRS 15 
Tabell 69. Nyckeltal i typfall 7 enligt IFRS 15 

IFRS 15 
     

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet 37,5% 51,64% 57,43% 58,79% 59,32% 

Re 78% 26,29% 6,00% 2,19% - 
 
Soliditet och Re har beräknats enligt ovan för perioden. Re beräknas inte det femte 
året då recognition av intäkter ej sker. 
 
Tabell 70. Utdelningsbar vinst i typfall 7 enligt IFRS 15 
Tabell 70. Utdelningsbar vinst i typfall 7 enligt IFRS 15 

 
Den utdelningsbara vinsten beräknas bli 11 700 000 kr år 1, 7 020 000 kr år 2, 1 950 
000 kr år 3 och 780 000 kr år 4. Beloppen räknas fram genom att subtrahera 
bolagsskatten från resultatet. 

4.10.2 Tillämpning IAS 11 
Av avtalet mellan AB Sågbyggare och AB Sågverk framkommer att ett 
entreprenaduppdrag ska utföras i utbyte mot ekonomisk ersättning vilket gör att 
intäktsredovisning ska ske med tillämpning av IAS 11 (IAS 11 p. 1, 3). Separata 
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anbud har lämnats för produktionen av objekten men AB Sågbyggare har ej kunnat 
förkasta ett enskilt prestationsåtagande vilket gör att AB Sågbyggare ska redovisa de 
två prestationsåtagandena som ett prestationsåtagande (IAS 11 p. 8b). 
Uppdragsinkomsterna omfattar den ursprungliga avtalade ersättningen och 
uppdragsutgifterna omfattar utgifter som är direkt kopplade till de enskilda uppdragen 
(IAS 11 p. 11 a, 16a).  
 
Då uppdragets utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning vid 
varje rapportperiod med metoden successiv vinstavräkning (IAS 1, p. 22). 
Färdigställandegraden fastställs genom förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter 
för utfört arbete och de beräknade totala uppdragsutgifterna (IAS 11 p. 30a).  
 
Tabell 71. Färdigställandegrad i typfall 7 enligt IAS 11 
Tabell 71. Färdigställandegrad i typfall 7 enligt IAS 11 

IAS 11 
    

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 År 4 

Vägen 70% 30% - - 

Sågverket 12,5% 37,5% 31,25% 18,75% 
 
Färdigställandegraden beräknas enskilt på de två identifierade uppdragen. Vägens 
färdigställandegrad är 100 % år 2 medan sågverket blir klart år 4. 
 
Tabell 72. Resultaträkning i typfall 7 enligt IAS 11 
Tabell 72. Resultaträkning i typfall 7 enligt IAS 11 

RR År 1 År 2 År 3 År 4 

Intäkter 38 890 909 48 000 000 31 041 666 14 567 424 

Kostnader 31 000 000 39 000 000 25 000 000 10 000 000 

Resultat 7 890 909 9 000 000 6 041 666 4 567 424 

Bolagsskatt (22 %) 1 736 000 1 980 000 1 329 166 1 004 833 
 
Intäkter och kostnader för respektive period går att utläsa i tabellen ovan. Resultatet är 
underlag för bolagsskatten om 22 %. 
 
Tabell 73. Nyckeltal i typfall 7 enligt IAS 11 
Tabell 73. Nyckeltal i typfall 7 enligt IAS 11 

IAS 11 
     

BR År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet 37,5% 45,83% 52,98% 56,81% 59,32% 

Re 41,00% 33,19% 17,00% 10,83% - 
 
Nyckeltalen soliditet och Re har beräknats med hjälp av AB Sågbyggares balans och 
resultaträkningar. Re beräknas ej för år 5 då recognition av intäkter ej sker då. 
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Tabell 74. Utdelningsbar vinst i typfall 7 enligt IAS 11 
Tabell 74. Utdelningsbar vinst i typfall 7 enligt IAS 11 

 
 
Från år 1 till och med år 4 beräknas bolaget kunna dela ut ovanstående belopp 
respektive år. Den utdelningsbara vinsten beräknas genom att subtrahera 
bolagsskatten från resultatet. 

4.10.3 Analys av typfall 7 
Resultatet vid tillämpningen av IFRS jämförs med det nuvarande regelverket IAS 11 
för att kunna se en eventuell skillnad i vilken bolagsskatt, utdelningsmöjligheter och 
nyckeltal som AB Sågbyggare kommer redovisa varje räkenskapsår. 
 
Tabell 75. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 7 
Tabell 75. Jämförelse av bolagsskatt i typfall 7 

 
Bolagsskatten blir väsentligt högre första året vid tillämpning av IFRS 15 och minskar 
därefter till 550 000 kr respektive 220 000 kr år 3 och år 4. Vid tillämpning av IAS 11 
blir bolagsskatten mer jämn samt ligger mellan 1 980 000 kr och 1 005 000 kr. 
Skillnaden i redovisningen uppstår då prestationsförpliktelserna klumpas ihop till ett 
prestationsåtagande enligt IAS 11 till skillnad mot 2 stycken enligt IFRS 15. Vidare 
skiljer vinstmarginalen mellan de olika åtagandena vilket bidrar till att skapa 
skillnader. För företagsledningen innebär det större skatteutbetalningar första året och 
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lika eller lägre utbetalningar resterande år vid tillämpning av IFRS 15. Skatteverket 
missgynnas under de två sista åren där skatteintäkterna minskar jämfört med vid 
tillämpningen av IAS 11.  
 
Tabell 76. Jämförelse av nyckeltal i typfall 7 
Tabell 76. Jämförelse av nyckeltal i typfall 7 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 15 37,50% 51,64% 57,43% 58,79% 59,32% 

IAS 11 37,50% 45,83% 52,98% 56,81% 59,32% 

      

Räntabilitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 15 78,00% 26,29% 6,00% 2,19% - 

IAS 11 41,00% 33,19% 17% 10,83% - 
 
Soliditeten ökar i snabbare takt år 1 och år 2 vid tillämpning av IFRS 15 än vid 
tillämpning av IAS 11. År 3 och år 4 ökar däremot soliditeten snabbare vid 
tillämpning av IAS 11. Soliditeten som är av intresse för exempelvis kreditgivare är 
högre vid tillämpningen av IFRS 15 mellan år 1 och år 4.  Detta gynnar företaget i 
eventuella förhandlingar med kreditgivare avseende lån och räntor.  
 
Räntabiliteten är märkvärt högre det första året vid tillämpning av IFRS 15 för att 
sedan år 3 och år 4 bli 6 % respektive 2,19 %. Vid tillämpning av IAS 11 finns 
liknande tendenser men med mindre skillnader mellan åren. Räntabiliteten är högre 
under 3 av de totalt 4 åren vid tillämpning av IAS 11 jämfört med vid tillämpningen 
av IFRS 15. Tillämpningen av IFRS 15 kommer innebära att företaget redovisar en 
lägre räntabilitet under 3 av 4 år vilket missgynnar aktieägare och placerare men även 
anställda om bolaget har vissa lönsamhetsmål som ska uppnås då deras anställning 
kan riskeras.det deras anställning kan riskeras.  
 
Tabell 77. Jämförelse av utdelning i typfall 7 
Tabell 77. Jämförelse av utdelning i typfall 7 

 
Utdelningsmöjligheterna i typfall 7 illustreras i diagrammet ovan. Vid tillämpning av 
IFRS 15 kommer AB Sågbyggares utdelning vara väsentligt högre första året än vid 
IAS 11 och därefter minska för varje år. Minskning av utdelningen år efter år skickar 
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negativa signaleffekter (Brealey, Myers and Allen, 2014). Vid tillämpning av IAS 11 
kommer AB Sågbyggare redovisa utdelningsmöjligheter på 6 154 000 kr första året 
och under år 2 höjs utdelningsmöjligheterna till 7 020 000. Även vid tillämpningen av 
IAS 11 kommer utdelningsmöjligheterna, likt vid IFRS 15, minska år 3 och år 4. En 
minskad utdelning skickar negativa signaleffekter (Brealey, Myers and Allen, 2014). 
Aktieägarna har vid tillämpning av IFRS 15 möjlighet till högre utdelning under 
första året för att tredje året minska till samma nivå som IAS 11 och de två sista åren 
vara lägre än vid tillämpning av IAS 11. För anställda vars löner baseras på resultatet 
så innebär det att de missgynnas 2 av 4 år och gynnas 1 år av de totalt 4 åren vid 
tillämpningen av IFRS 15. 
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5 Slutsats 

5.1 Inledning 
 
Syftet med denna studie var att genom tillämpning av IFRS 15 och utifrån typfall 
analysera de ekonomiska konsekvenserna för aktiebolagets intressenter avseende 
informationsvärde, bolagsskatt och utdelningsmöjligheterna. Vidare analyserades 
även skillnaderna mellan standarderna IAS 11 och IFRS 15.  

5.2 Skillnader mellan IAS 11 och IFRS 15 
 
I IASBs föreställningsram framkommer att recognition av intäkter ska ske när en post 
uppfyller kraven om att vara en intäkt, att det är troligt att de framtida ekonomiska 
fördelarna kommer föras över till eller från företaget och att värdet för posten kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt (IASB Conceptual Framework 2010 4.38 a-b). Dessa 
krav på recognition kan ställas mot det nya kontrollbegreppet som införs i steg 5 
enligt IFRS 15 och som i framtiden kommer tillämpas vid all intäktsredovisning i 
regelverket IFRS. Kontrollen kan överföras över tid liksom successiv vinstavräkning 
eller vid en tidpunkt (IFRS 15 p. 35 a-c). Kontroll innebär enligt den reviderade  
föreställningsramen att ett företag ska kunna styra användningen av en tillgång och 
förhindra andra att ta del av fördelarna samt att själv kunna åtnjuta fördelarna med 
den (IFRS 15 p. 33).  
 
I studien framkommer att beroende på avtalets utformning kan recognition av intäkter 
påverkas i markant utsträckning mellan standarderna. Tillämpningen av IFRS 15 i 
denna studie gav upphov till skillnader jämfört med vid tillämpningen av standarden 
IAS 11 i vissa fall. När det identifierades flera prestationsåtagande enligt IFRS 15 
som sågs som ett prestationsåtagande enligt IAS 11, kombinerat med att 
vinstmarginalerna på dessa prestationsåtaganden skiljde sig åt, uppstår skillnader i 
redovisningen. Vinstmarginalen blir därför anpassad till varje individuellt 
prestationsåtagande enligt IFRS 15. Genom att betrakta flera prestationsåtaganden 
som ett enda åtagande enligt IAS 11 så klumpas kostnader och intäkter ihop vilket 
resulterar i att hela uppdraget får en och samma vinstmarginal. Om flera avtal 
förekommer och de enligt IAS 11 ska ses som ett avtal gäller samma resonemang som 
för uppdelning av prestationsåtaganden, förutsatt att vinstmarginalen skiljer sig åt 
mellan avtalen kan det uppstå skillnad i intäktsredovisningen.  Det uppstår även 
skillnader i intäktsredovisningen när prestationsåtaganden uppfylls vid en tidpunkt 
enligt IFRS 15 samtidigt som prestationsåtagandena i samma avtal enligt IAS 11 
uppfylls över tid. I typfall 5 skiljer sig recognition av intäkter sig åt mellan 
standarderna då kontrollen inte övergår vid samma tidpunkt som när de betydande 
risker och förmåner förknippade med uppdragen överförts till köparen. När 
kontrollbegreppet ger en ny tidpunkt för recognition av intäkter kan det uppstå 
skillnader mellan tillämpningen av standarderna. De skillnader som uppstår i studien 
kan sammanfattas som följande: 
 

•   När flera prestationsåtagande i ett avtal ses som ett prestationsåtagande enligt 
IAS 11, medan de delas upp i flera enligt IFRS 15, kombinerat med att  
vinstmarginalerna på prestationsåtagandena skiljer sig åt, kan det uppstå 
skillnader i intäktsredovisningen. 
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•   När flera avtal innehåller prestationsåtagande med olika vinstmarginaler och 
som enligt IFRS 15 delas upp på respektive uppdrag, men som enligt IAS 11 
är att ses som ett avtal med en gemensam vinstmarginal, kan det uppstå 
skillnader i intäktsredovisningen.  

 
•   När ett prestationsåtagande inte uppfyller något av kraven i IFRS 15 p. 35 a-c 

kan inte kontrollen anses överföras över tid utan vid en tidpunkt. Då intäkter 
fortfarande kan redovisas genom successiv vinstavräkning enligt IAS 11 i 
samma avtal kan det uppstå skillnader i redovisningen av intäkter. 
 

•   Kontroll har inte samma innebörd som sannolikhet att de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med uppdraget kommer tillfalla köparen. När innebörden 
av det nya rekvisitet för recognition av intäkter, överförd kontroll, ger en ny 
tidpunkt för recognition av intäkter kan det uppstå skillnader i 
intäktsredovisningen. 

5.3 Aktiebolagens inkomstskatt och informationsvärde samt 
utdelningsmöjligheter 
 
Periodiseringsfrågan är en underliggande och viktig del vid bedömningar av det 
skattemässiga resultatet i studien vilket framkommer i analyserna av typfallen.  I 
typfallen har redovisningen och beskattningen ett materiellt samband och god 
redovisningssed ligger som underlag för beskattningen. Implementeringen av IFRS 15 
kan komma att påverka bolagsskatten på både ett framskjutande och tidigarelagt sätt. 
Om skatten blir framskjuten försvagas statens finansiering kortsiktigt medan 
aktiebolag gynnas då det uppskjutna skattebeloppet kan ge intäkter i form av t.ex. 
räntor. Blir skatten tidigarelagd blir aktiebolagen tvungna att reservera likviditet som 
annars kunde använts i verksamheten om bolagsskatten hade betalats vid ett senare 
tillfälle. Statens finansiering stärks kortsiktigt vid tidigarelagd bolagsbeskattning.  
 
Centrala mått som räntabilitet på eget kapital, soliditet och utdelningsbar vinst har 
applicerats på typfallen för att skapa en bredare bild av vilka intressenter som 
påverkas av IFRS 15. Slutsatsen för undersökningen av soliditet är att den kan 
påverkas vid införandet av IFRS 15 då recognition av intäkter kan flyttas både framåt 
och bakåt i tiden. Ägare och kreditgivare kan få anpassa sig till nya soliditetsnivåer 
under vissa år, även om avtalen som används idag inte förändras. Om soliditeten i 
företag sjunker kan kreditgivares lånevillkor till företaget försämras, vilket kan 
missgynna ägare och anställda.  
 
Den räntabilitet på eget kapital som uppkommer i typfallen visar på att ett företags 
lönsamhet på kort sikt tillsynes både kan försämras och förbättras vid jämförelse av 
standarderna mellan IAS 11 och IFRS 15. Ett exempel som illustrerar skillnader i 
räntabiliteten mellan standarderna konstateras i typfall 3 (butik och lokaler i centrala 
Halmstad) där Re år 1 skiljer sig med 62,4 % till fördel för IFRS 15. I typfall 2 (nya 
lokaler åt Högskolan i Halmstad) är skillnaden i vinstmarginaler relativt liten vilket 
gör att räntabiliteten inte förändras något märkbart vid tillämpning av IFRS 15. Re är 
ett viktigt mått för ägares analys av hur lönsamt en verksamhet sköts vilket medför 
risker att måttet över eller underskattas. Om okunskapen kring IFRS 15 påverkan på 
Re misstolkas kan investeringar göras som allt annat lika inte hade skett med 
tillämpning av IAS 11. Samma logik kan appliceras på investeringar som bör 
göras.  När kontrollen enligt IFRS 15 överförs vid en tidpunkt blir räntabiliteten noll 
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varje år fram tills tidpunkten för recognition av intäkter, vilket kan vara missvisande 
för både ägare och kreditgivare. I dessa fall redovisar företaget vid tillämpning av IAS 
11 en positiv räntabilitet varje år under hela perioden förutsatt att uppdragets totala 
intäkt är större än de förväntade totala kostnaderna.  
 
Typfallen visar på skillnader i utdelningsmöjligheter och signaleffekter kopplade till 
utdelningen i 4 av 7 typfall. Resterande 3 typfall av studien är neutral vad gäller 
signaleffekter till aktieägare och eventuella placerare. I typfall 1 (nytt klubbhus) och 
typfall 5 (modulhus) kan företagen redovisa färre reduceringar av utdelningen under 
IFRS 15 jämfört med vid tillämpningen av IAS 11. I typfall 3 (butik och lokaler) och 
7 (sågverk) blir däremot utdelningsbar vinst relativt lägre enligt IFRS 15 jämfört med 
IAS 11. Slutsatsen av undersökningen om utdelningsbar vinst är, liksom för 
bolagsskatten och informationsvärdet, beroende på avtalets utformning, om flera avtal 
slås samman till ett, överföring av kontroll över tid och själva begreppet kontroll. 
Över den totala tidsperioden för prestationsåtagandens utförande bör dock påpekas att 
samma summa intäkter och kostnader redovisas vid tillämpning av både IFRS 15 och 
IAS 11 för likaställda avtal.  

5.4 Intressenters ekonomiska intressen 
 
Med hjälp av sju typfall har effekterna på balansräkning och resultaträkning granskats 
i samband med att entreprenaduppdrag utförts. Tillämpningen har först skett med 
utgångspunkt i IFRS 15 och därefter IAS 11 medan resultaten sedan analyserats och 
jämförts med varandra. Intressentmodellen har applicerats på analyserna i respektive 
typfall. De intressenter som i studien kan komma att påverkas är statliga myndigheter, 
anställda, ägare, investerare och kreditgivare. Skatteverket behöver vara medvetet om 
hur skatteintäkter kan förändras när IFRS 15 tillämpas i entreprenadavtal för att inte 
IFRS 15 ska orsaka förvirring vid granskning. Anställda i ledande positioner i 
aktiebolag bör se över eventuella förändringar i det skattemässiga resultatet som kan 
göra att en högre likviditet krävs i vissa perioder. Ägare och kreditgivare bör 
informeras om eventuella förändringar i lönsamhetsmått och soliditet på grund av 
tillämpningen av IFRS 15 samtidigt som uteblivna eller nya möjliga ränteintäkter 
leder till förändring av likviditeten.  
 
När bolagsskatten förändras påverkas inte bara myndigheter som skatteverket utan 
även ägarnas drift av företaget. Ur studien framkommer att om recognition av intäkter 
sker vid en tidpunkt istället för över tid blir ett väsentligt skattebelopp aktuellt för 
inbetalning vid färdigställande av ett prestationsåtagande som annars kunde betalats 
över tid vid tillämpning av IAS 11. Detta är något som anställda på företag som idag 
utnyttjar entreprenadavtal måste ta hänsyn till för att inte likviditetsproblem ska 
uppstå vid dessa kritiska tidpunkter. Skatteverkets intäkter kan bli mer oförutsägbara 
de första åren efter standardens införande då det är svårt att sia om hur dagens avtal 
kan förändras när IFRS 15 börjar tillämpas.  
 
Sammanfattningsvis är införandet av IFRS 15 inte nödvändigtvis en direkt nackdel 
eller fördel för någon av intressenterna. De intressenter som är väl förberedda på vilka 
implikationer IFRS 15 för med sig har enligt analyserna möjlighet att förbereda sig 
för kommande förändringar av intäktsredovisning i entreprenader genom att använda 
sig av välutformade avtal. 
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6 Avslutning 

6.1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi diskutera studiens resultat samt konsekvenserna det kan 
tänkas få för intressenterna. Avslutningsvis nämner vi förslag på vidare forskning 
inom studiens ämne.  

6.2 Avslutande diskussion 
 
Syftet med den nya standarden, som är 87 sidor lång, var att tillhandahålla en 
heltäckande och principbaserad standard för all intäktsredovisning oavsett bransch. 
Den nya standarden innehåller mer vägledning än vad som tidigare funnits att tillgå. 
Efter arbetet med att göra typfall och analysera dem med hjälp av IAS 11 anser vi att 
det skulle vara intressant att även ta med IAS 18 - Revenue i uppsatsen. Vi tror att det 
kommer vara relevant för flera olika branscher men även redovisningskonsulter och 
andra redovisningsprofessioner att se studier om tillämpning av IAS 18 och IFRS 15.  
 
Vår uppfattning är att företagen bör i ett tidigt skede analysera vilka konsekvenser 
implementeringen av IFRS 15 får på företagets befintliga rutiner, interna processer 
och ekonomiska styrning. Avtal behöver gås igenom och prövas i standardens nya 
femstegsmodell, rutiner och system kommer behöva byggas om. Även företag och 
branscher som inte förväntar sig någon större förändring av intäktsredovisningen bör 
analysera sina avtal och transaktioner med utgångspunkt i femstegsmodellen.  

6.3 Förslag på framtida forskning 
 
I vår studie har vi varit fokuserade på att belysa effekterna av införandet av 
standarden IFRS 15 jämfört med dagens standard IAS 11. Ett förslag till framtida 
forskning är därför att göra en studie som belyser effekterna av den nya standarden 
med standarden IAS 18. Särskilt intressant är hur det kommer att påverka företag som 
säljer varor och tjänster till ett paketpris exempelvis inom telekom- och 
mjukvarubranschen. Ytterligare ett förslag är att analysera hur intressenter påverkas 
vid när det enligt IAS 11 p. 9 finns flera avtal som skall betraktas som ett enda avtal. 
 
Undersökningar om i hur stor utsträckning IFRS 15 kommer medföra större 
harmonisering mellan US GAAP och IFRS/IAS är också något vi funderat över som 
skulle kunna bidra till djupare förståelse för hur nya standarder utformas av IASB. 
Den nya föreställningsramen som utgivits år 2010 av IASB är också något som skulle 
kunna undersökas med utgångspunkt i hur det kan ha påverkat utformningen av IFRS 
15.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Balansräkning år 0 typfall 1 
 

Tillgångar: 
 

Eget kapital & skulder 
 

Materiella 
anläggningstillgångar 5 000 000 Eget kapital 5 000 000 

Varulager 2 500 000 Summa eget kapital 5 000 000 

Kassa och bank 2 500 000 Långfristiga skulder 2 500 000 

  

Kortfristiga skulder 2 500 000 

  

Summa skulder 5 000 000 

Summa tillgångar 10 000 000 Summa eget kapital & skulder 10 000 000 
 

Balansräkning år 0 typfall 2 
 

Tillgångar: 
 

Eget kapital & skulder 
 

Materiella 
anläggningstillgångar 50 000 000 Eget kapital: 50 000 000 

Varulager: 25 000 000 Summa eget kapital: 50 000 000 

Kassa och bank: 25 000 000 Långfristiga skulder: 25 000 000 

  

Kortfristiga skulder: 2 5000 000 

Summa tillgångar: 100 000 000 Summa skulder: 50 000 000 

  

Summa eget kapital och 
skulder: 100 000 000 

 
 
Balansräkning år 0 typfall 3 

 

Tillgångar 
 

Eget kapital: 2 000 000 

Materiella 
anläggningstillgångar: 2 500 000 Summa eget kapital: 2 000 000 

Varulager: 2 500 000 Långfristiga skulder: 6 000 000 

Kassa och bank: 5 000 000 Kortfristiga skulder: 2 000 000 

  

Summa skulder: 8 000 000 

Summa Tillgångar 10 000 000 Summa eget kapital och skulder: 10 000 000 
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Bilaga 2 
Balansräkning år 0 typfall 4 

 

Tillgångar 
 

Eget kapital: 40 000 000 

Materiella 
anläggningstillgångar: 80 000 000 Summa eget kapital: 40 000 000 

Varulager: 20 000 000 Långfristiga skulder: 30 000 000 

Kassa och bank: 10 000 000 Kortfristiga skulder: 40 000 000 

  

Summa skulder: 70 000 000 

Summa Tillgångar 110 000 000 Summa eget kapital och skulder: 110 000 000 
 
Balansräkning år 0 typfall 5  
 

Tillgångar 
 

Eget kapital: 25 000 000 

Materiella 
anläggningstillgångar: 50 000 000 Summa eget kapital: 25 000 000 

Varulager: 25 000 000 Långfristiga skulder: 50 000 000 

Kassa och bank: 25 000 000 Kortfristiga skulder: 25 000 000 

  

Summa skulder: 75 000 000 

Summa Tillgångar 100 000 000 
Summa eget kapital och 
skulder: 100 000 000 

 

Balansräkning år 0 typfall 6  
 

Tillgångar 
 

Eget kapital: 25 000 000 

Materiella 
anläggningstillgångar: 15 000 000 Summa eget kapital: 25 000 000 

Varulager: 15 000 000 Långfristiga skulder: 15 000 000 

Kassa och bank: 20 000 000 Kortfristiga skulder: 10 000 000 

  

Summa skulder: 25 000 000 

Summa Tillgångar 50 000 000 
Summa eget kapital och 
skulder: 50 000 000 

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

	   	   75	  

Bilaga 3 
 
Balansräkning år 0 typfall 7 
 

Tillgångar 
 

Eget kapital: 15 000 000 

Materiella 
anläggningstillgångar: 10 000 000 Summa eget kapital: 15 000 000 

Varulager: 20 000 000 Långfristiga skulder: 10 000 000 

Kassa och bank: 10 000 000 Kortfristiga skulder: 15 000 000 

  

Summa skulder: 25 000 000 

Summa Tillgångar 40 000 000 Summa eget kapital och skulder: 40 000 000 
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