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Sammanfattning 
 
Inledning: Redovisning handlar i grunden om att bolagen förser sina intressenter med den 
information dessa behöver för sitt beslutsfattande. För att redovisningen skulle vara 
anpassad efter bolagets storlek började BFN utvecklingen av K-projektet 2004. Detta har 
resulterat i fyra kategorier med samlade regelverk, K1-K4. Vilket av dessa regelverk 
bolaget ska respektive får tillämpa beror på dess storlek. Från och med 1 januari 2014 ska 
de större bolagen börja tillämpa K3-regelverket medan de mindre bolagen har möjlighet att 
välja att antingen tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket. Majoriteten av de svenska 
bolagen klassificeras idag som mindre bolag och av dessa bolag är det främst de bolag som 
formellt definieras som mindre bolag, men i själva verket är på gränsen till att vara ett 
större bolag som ställs inför ett avgörande val. Detta ledde oss fram till vår 
problemformulering: 
 
Hur kommer bolagets val av regelverk påverka dess resultaträkning och balansräkning? 
 
Syftet med studien var att undersöka hur de mindre bolagens redovisning skulle påverkas 
av att välja det principbaserade K3-regelverket istället för det regelbaserade K2-
regelverket. Detta ville vi uppnå genom att göra en omräkning av två bolags resultat- och 
balansräkningar från 2012 enligt K2 och K3-regelverken samt genom en intervju med de 
berörda bolagen. 
 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av 
redovisningens syfte och funktion. För att skapa en grund för empirin följs detta upp av en 
ingående beskrivning av K-projektet samt skillnaderna mellan K2 och K3-regelverken. 
Avslutningsvis redogör vi för tidigare studier som har varit av intresse för att kunna skapa 
en förståelse för vad de nya regelverken kommer innebära för interna och externa 
intressenter. 
 
Tillvägagångssätt: För att studien skulle vara möjlig kontaktade vi två bolag som är 
verksamma inom handel med personbilar och lätta motorfordon. Första kontakten tog vi via 
telefon för att informera om vilka vi var samt syftet med vår studie. Vi skickade senare ut 
ett mail med vidare information och bokade in tid för en intervju. För att få en bild av 
bolagens kunskap om och tankar kring de nya regelverken utförde vi först intervjun med 
respektive bolag för att sedan kunna genomföra omräkningen av räkenskaperna. Intervjun 
gav oss svar på frågor som var till hjälp vid omräkningen. 
 
Empiri/analys/slutsats: Omräkningen av bolagens räkenskaper gav en liten skillnad 
mellan de olika regelverken. Vi kan konstatera att hur bolagets val av regelverk påverkar 
dess resultaträkning och balansräkning beror på hur de redovisat tidigare samt vilka val de 
gör inom regelverken. Trots att vi använde oss av två bolag som är verksamma inom 
samma bransch blev resultaten väldigt olika vilket är ett tecken på att alla bolag kommer att 
påverkas olika. Det blir således viktigt att noga tänka igenom valet och vilka konsekvenser 
det kommer ge både för bolaget självt samt för dess intressenter.   
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1.)INLEDNING)
I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till ämnet som uppsatsen behandlar vilket leder 
oss fram till den problemställning som präglar arbetet. Vi beskriver även syftet med arbetet 
samt vilka avgränsningar som gjorts och avslutar därefter kapitlet med att beskriva 
arbetets fortsatta disposition.  
 

1.1)Problembakgrund)
Ett av de allra viktigaste vägval många bolag ställs inför är vilket redovisningsval de skall 
göra. Ett redovisningsval kan innebära att bolaget väljer att tillämpa ett regelverk eller att 
de gör ett val inom regelverket (exempelvis värdera finansiella instrument till 
anskaffningsvärde eller verkligt värde). Valet bolaget gör kan påverkas av flera olika 
faktorer, exempelvis hur bolagets bonusplan ser ut, storleken på bolaget eller vad som ser 
bäst ut för de externa intressenterna (Bowen et al., 1995, s. 263-264). Redovisningsvalet 
kan också styras av att ledningen tror sig kunna påverka vissa av sina intressenter genom 
sitt val av redovisningsprinciper (Bowen et al., 1995, s. 256). Ett bolag har många olika 
intressenter exempelvis aktieägare (både nuvarande samt potentiella), långivare, 
leverantörer, kunder, anställda, myndigheter och samhället i övrigt (Sundgren et al., 2009, 
s. 20). Intressenterna har inte alltid samma behov av information utan de är intresserade av 
den information som är relevant för deras ekonomiska beslutstagande. Precis som Bowen et 
al. (1995, s. 260) konstaterar så söker intressenterna efter information om bolaget från olika 
sorters källor samtidigt som det faller sig naturligt att de redovisade siffrorna är en del av 
beslutsgrunden. Detta gör att den externa redovisningen bör vara en pålitlig 
informationskälla eftersom syftet med den är att minska informationsasymmetrin som finns 
mellan bolaget och dess användare (Sundgren et al., 2009, s. 19). Det redovisningsval 
bolaget gör kan även få ekonomiska konsekvenser i och med att de olika valen kan komma 
att förändra bolagets kassaflöden eller påverka intressenters beslutstagande (Holthausen & 
Leftwich, 1983, s. 77). Det är därför viktigt för bolagen att fundera på hur just deras 
verksamhet ser ut, vad de har för behov samt hur de olika alternativen kommer påverka just 
deras verksamhet och intressenter för att sedan kunna göra det mest passande 
redovisningsvalet.  
 
I Sverige är redovisningen för bolagen idag uppdelad i fyra kategorier; K1, K2, K3 & K4. 
Dessa kategorier innehåller olika paket av samlade regelverk vilka baseras på den 
associationsform bolaget har. Vilken av kategorierna bolaget tillhör beror på dess storlek. 
Vissa bolag har därför inte möjligheten att välja enligt vilket regelverk de ska redovisa utan 
dessa är tvingade att tillämpa ett visst regelverk Detta berör de bolag som tillhör K4, det 
vill säga de noterade bolagen. Vilket av regelverken bolaget ska respektive får tillämpa 
bestäms av kraven som återfinns i BFL eller de val som medges av BFL 
(Bokföringsnämnden, 2012). Det regelverk som bolaget väljer att tillämpa skall alltid 
tillämpas i sin helhet (Overud, 2012, s. 3). Bolagen har nästan alltid möjlighet att välja ett 
högre regelverk, men gränsvärdena gör att det inte är möjligt att välja ett lägre regelverk än 
det som är gällande för den kategori som bolaget tillhör (Lennartsson, 2012, s. 14). Detta 
medför att den del av bolagen som har möjligheten att välja redovisningsprinciper måste 
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fundera på både ägarnas samt intressenternas behov vad gäller informationen som 
redovisningen ger innan de tar beslutet om sin redovisning. De bör också tänka på bolagets 
framtid och utveckling för att göra ett val som passar de mål bolaget har med sin 
verksamhet. 
 
I dagsläget så kategoriseras majoriteten av bolagen i Sverige som mindre bolag1 och har 
möjligheten att välja mellan att antingen tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket för 
sin redovisning (Lennartsson, 2012, s. 14). Av dessa bolag är det främst de bolag som 
formellt definieras som mindre, men i själva verket ligger nära gränsvärdena för att 
definieras som ett större bolag, som ställs inför ett avgörande val. Dessa bolag har 
möjlighet att välja om de ska redovisa enligt förenklingsregelverket K2 eller 
huvudregelverket K3. Vilket regelverk ska bolaget då välja? Valet kommer styras av många 
faktorer såsom vilket behov bolaget har när det gäller redovisningen samt intressenternas 
intresse av att årsredovisningen ger en rättvisande bild. K2-regelverket består av 
standardiserade och schablonmässiga regler som gör att det inte ger en lika rättvisande bild 
av årsredovisningen som K3-regelverket. (Broberg, 2010, s. 39-41) K2-regelverkets 
huvudsakliga målsättning är att uppnå förenklingar, men vid sitt val är det också viktigt för 
bolaget att se till vilka begränsningar regelverket sätter (Månsson & Ohlson, 2008, s. 17). 
De begränsningar regelverket sätter kan vara till stor fördel för de bolag som har 
begränsade resurser och kunskap inom redovisning och som endast själva upprättar ett 
bokslut medan det för andra bolag inom denna kategori kan anses vara en nackdel i och 
med de begränsade möjligheterna att anpassa sin redovisning utifrån olika situationer 
(Månsson & Ohlson, 2008, s. 52).  
 
De noterade bolagen i Sverige, de som tillhör kategorin K4, har sedan 2005 varit tvingade 
att redovisa enligt IFRS som är ett regelverk utvecklat av IASB. Detta infördes för att skapa 
en överensstämmelse mellan länderna och för att få bolagen inom Europa att konkurrera på 
samma villkor. På så sätt skapas en effektiv kapitalmarknad mellan EU-länderna. Det blir 
även enklare för investerare att ta beslut när bolagen i de olika länderna redovisar enligt 
samma regelverk. (Aubert & Grundnitski, 2011, s. 2) IFRS är ett principbaserat regelverk 
vilket lämnar utrymme för uppskattningar och bedömningar som kan vara olämpliga om 
den som redovisar inte är tillräckligt kunnig och kan se konsekvenserna av sina val. Det 
principbaserade regelverket kräver därför att den som redovisar besitter kunskap som gör 
att denne är införstådd i vilka konsekvenser valen kan ha på det redovisade resultatet samt 
den finansiella ställningen. (Grönlund et al., 2013, s. 266-267)  
 
De bolag som kategoriseras som mindre bolag i Sverige har, som tidigare nämnt, 
möjligheten att välja om de vill tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket. Vid sitt val är 
det viktigt att de är medveten om att K2-regelverket är regelbaserat och därför inte kräver 
några större ändringar och är dessutom väldigt lätt att följa. K3-regelverket är, precis som 
IFRS, principbaserat och kräver således mer av redovisaren än vad K2 gör då det bygger på 
kvalificerade uppskattningar och bedömningar. (Collins et al., 2012, s. 681-682) Mindre 
bolag som väljer att tillämpa K3 väljer med andra ord att frivilligt tillämpa den mer 
avancerade principbaserade redovisningen före den enklare regelbaserade redovisningen. 
Det svenska huvudregelverket K3 har sin grund i IFRS for SME som är ett 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Mindre bolag är de bolag som inte klassificeras som större enligt ÅRL.!
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förenklingsregelverk som utvecklades av IASB 2009 och är gjord för små och medelstora 
bolag (Drefeldt, 2009, s. 32). Anledningen till att BFN inte valde att använda sig utav IFRS 
for SME rakt av är på grund av den svenska årsredovisningslagen som de måste ta hänsyn 
till. Detta innebär bland annat att vissa delar som inte får göras enligt IFRS for SME är 
tillåtet enligt ÅRL och vice versa (Drefeldt, 2009, s. 32). Det BFN har gjort är att anpassa 
IFRS for SME så den följer svensk lag och därför är inte K3 lika med IFRS for SME utan 
är snarare inspirerat av detta regelverk.  
 
IFRS for SME skapades för att minska kostnaderna för små och medelstora bolag vid 
upprättande av finansiella rapporter och för att möjliggöra en enkel övergång till samma 
principer och begrepp som de fullständiga IAS/IFRS (Evans et al., 2005, s. 24). Det 
skapades även för att göra det lättare för de mindre bolagen att redovisa i och med att 
behovet för gemensamma redovisningsprinciper inte är lika stort för små bolag som för 
större bolag då de små bolagen har färre intressenter samt mindre komplexa transaktioner. 
De mindre bolagen har inte heller samma behov av intern redovisning som de större 
bolagen då ägaren och företagsledaren i dessa bolag ofta är densamma. (Evans et al., 2005, 
s. 25-26) Detta visar på att BFN således inte nödvändigtvis behöver följa IFRS for SME 
fullt ut för att anpassa sig efter marknaden utan kan göra precis som de gjort; en variant 
som lämpar sig bättre i Sverige för de små och medelstora bolagen som inte är noterade på 
världsmarknaden.  
 
Mellan 1991-2004, innan IFRS blev obligatoriskt för noterade bolag, använde sig de 
svenska bolagen av det Hellman (2011) beskriver som “soft adoption of IFRS” vilket 
betyder att IFRS tillämpades, men inte fullt ut. Det vi idag kallar för K3 kan liknas vid 
denna beskrivning, men med skillnaden att det kan ses som en “soft adoption of IFRS for 
SME” då regelverket är anpassat efter svenska lagar och således inte följer IFRS for SME 
fullt ut. Vid byte av regelverk och redovisningsprinciper är det viktigt att ha i åtanke att det 
kan medföra problem i och med att det kan innebära stora förändringar för bolagen och 
deras redovisning. Hellman (2011) fann i sin studie att innan övergången från att tillämpa 
delar av IFRS till att tillämpa regelverket som helhet fanns incitament till 
vinstmanipulering på grund av att de flexibla reglerna vid tillämpning av delar av 
regelverket lämnade rum för bolagen att justera resultat samt eget kapital uppåt. Enligt 
Hellman (2011, s. 63) var det främst de mindre bolagen som redovisade högre vinster under 
övergången till att tillämpa hela regelverket. Sverige, tillsammans med de andra 
skandinaviska länderna, hade emellertid låg vinstmanipulering vid jämförelse med länder 
utanför Skandinavien även om det fanns stora incitament för bolagen att vinstmanipulera. 
(Hellman, 2011, s. 66) 
 
Övergången till det nya K3-regelverket innebär som sagt att det är delar av IASB’s IFRS 
for SME används, inte hela regelverket. Detta skulle kunna, likt det Hellman kom fram till i 
sin studie, innebära att det skapas utrymme för vinstmanipulering för bolagen. Men efter 
övergången från att använda delar av IFRS till att använda regelverket fullt ut kan BFN och 
normbildarna ha fått kunskap som varit viktig vid utveckling av K3-regelverket och som 
förhindrar att bolagen har möjlighet att utnyttja eventuella luckor som uppkommit vid 
utvecklingen. Vad det nya K3-regelverket kommer innebära och vad det kommer bidra med 
är för tidigt att säga, men utvecklingen av ett heltäckande regelverk har varit absolut 
nödvändigt och kommer garanterat förändra den svenska redovisningen.  
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Som tidigare nämnt så är det givetvis viktigt för de små bolagen att tänka igenom vilka 
konsekvenser valet av K3 kan komma att få. Hjelström & Schuster (2011) gjorde en studie 
som undersökte vilka problem bolagen stött på vid övergången till IFRS 2005. De fann 
bland annat att bolagen var oroliga att användarna av de finansiella rapporterna inte skulle 
förstå skillnaderna vid tillämpning av redovisningsprinciperna när de analyserar den 
finansiella informationen från olika bolag på grund av olika bedömningar och 
uppskattningar. Ett av de allra viktigaste problemen bolagen hade märkt av rörde prövning 
av nedskrivningsbehov av goodwill. Bolaget blev då tvunget att lämna information i 
upplysningarna om ledningens antaganden som de grundat sina kassaflödesprognoser på, 
vilket ansågs kunna vara avslöjande av känslig prognosinformation. En faktor som istället 
visade sig inte vara betydande var kostnaderna för att framställa den nya typen av 
redovisning, men de som nämnde kostnaderna nämnde i allmänhet främst detta i samband 
med kravet på att separat skriva av olika delar av tillgångarna utifrån dess ekonomiska 
livslängd (Hjelström & Schuster, 2011, s. 78). Liknande oroligheter kan uppstå främst vid 
tillämpningen av K3 där bolagen exempelvis måste uppskatta livslängden på varje 
komponent vid komponentavskrivning. Dessa bedömningar kan se olika ut i olika bolag 
eftersom det krävs en stor kunskap hos de som redovisar. Detta kan leda till att användarna 
inte uppfattar de skillnader som finns vilket kan påverka grunden till deras beslutsfattande. 
Vid tillämpningen av K2 kommer inte dessa problem uppstå då regelverket är uppbyggt på 
en regelbaserad redovisning där bolagen inte har någon möjlighet att göra egna 
bedömningar i sin redovisning. I K2 finns det istället alternativregler som bolagen kan välja 
att använda sig utav.  
 
Några av de främsta skillnader man kan se mellan K2 och K3 är bland annat att bolagen 
enligt K3 ska tillämpa komponentavskrivning medan det inom K2 finns schablonmässiga 
regler för avskrivningar. De får även aktivera vissa immateriella tillgångar enligt K3 medan 
K2 inte tillåter aktiveringar av immateriella tillgångar samt att K2 bara har en 
kostnadsslagsindelad resultaträkning medan bolagen i K3 kan välja att använda sig utav en 
kostnadsslagindelad eller funktionsindelad resultaträkning. (Overud, 2012, s. 6) Bara 
utifrån dessa exempel kan det verka som en självklarhet att de två regelverken skulle kunna 
påverka bolagens finansiella resultat och ställning på olika sätt men i själva verket kanske 
den stora skillnaden handlar om tid och omfattning och inte alls ger någon tydlig skillnad 
på bolagets resultat- och balansräkning.  
 
Utifrån detta har vi valt att fokusera främst på de bolag som definieras som mindre bolag, 
men som ligger på gränsen till att vara ett större bolag. För dessa blir det särskilt viktigt att 
se över sitt beslut noggrant och överväga fördelar mot nackdelar för att inte göra ett 
förhastat val. Bolagen måste fundera på om det är lämpligt att använda sig av K2 med sina 
förutsättningar eller om det lite mer komplicerade och tidskrävande K3 kommer vara till 
mer nytta för både bolaget självt och dess externa intressenter. Vi skulle vilja undersöka 
detta genom att göra en typ av kvalitativ studie där vi främst fokuserar på att göra om två 
bolags räkenskaper både enligt K2 och K3-regelverken för att se om resultaträkning och 
balansräkning kommer påverkas olika av de olika regelverken, eller om det bara är 
omfattningen och tiden som blir skillnaden av valet. Vi hoppas kunna få svar på om K2 är 
fördelaktigt för ett bolag som har möjligheten att välja mellan regelverken, eller om det är 
främst för de allra minsta som inte har någon egentligen nytta av att använda K3. Eftersom 
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reglerna är relativt nya så finns väldigt få studier med liknande syften. Tidigare har studier 
gjorts på skillnader mellan regelverken, men ingen av dem har gjort en omräkning på hela 
resultat- och balansräkningen utan endast på delar av dessa. Vi vill därför testa att göra om 
räkenskaperna för att göra det möjligt för bolagen som står inför regelverks-valet att se hur 
deras val kommer att kunna påverka dem. Studien kommer också kunna visa bolagets olika 
intressenter hur valet av regelverk kan komma att påverka de olika posterna i 
årsredovisningen. I och med att regelverken är relativt nya vill vi visa på hur dessa kommer 
kunna påverka räkenskaperna och således lägga en grund för att ge framtida skribenter 
något att utgå ifrån. Vare sig resultatet visar en stor eller liten skillnad kommer studien 
kunna visa vad det är i regelverken som i dagsläget kan göra att räkenskaperna påverkas 
och samtidigt ge en bild av hur detta kan förändras i framtiden. Eftersom vår studie görs 
innan regelverken är obligatoriska kan framtida studier bygga vidare på denna för att kunna 
jämföra det förväntade utfallet i vår studie med det faktiska utfallet i framtiden samt visa 
om det skett några förändringar i regelverken efter implementeringen. Vår studie kan 
således användas som grund för framtida studier som kan visa på bolagens uppfattning av 
regelverken efter att ha tillämpat dessa under en period för att se om de varit rätt anpassade 
för bolagen redan från början eller om det har krävts korrigeringar av regelverken för att 
kunna passa bolagen, vara lätta att använda och ge en rättvis bild av bolagen. 
 

1.2)Problemformulering)
Från ovanstående problembakgrund har vi kommit fram till följande problemformulering;  
 
• Hur kommer bolagets val av regelverk påverka dess resultaträkning och balansräkning? 
 

1.3)Syfte)
Syftet med studien är att undersöka hur de mindre bolagens redovisning, det vill säga 
redovisningen för de bolag som har möjligheten att välja mellan K2 och K3-regelverken, 
skulle påverkas av att välja det principbaserade K3-regelverket istället för att välja det 
enklare, regelbaserade K2-regelverket. Detta ska vi undersöka genom att göra en studie där 
vi räknar om två bolags räkenskaper både enligt K2-regelverket och enligt K3-regelverket 
för att sedan jämföra de olika resultaten dessa ger. Vi kommer också jämföra resultatet från 
dessa regelverk med bolagens nuvarande redovisning för att kunna se hur denna har 
påverkats. Genom jämförelsen kommer vi kunna se om skillnaderna i resultaträkning och 
balansräkning blir stora. Vi kommer utöver omräkningen också utföra en intervju med de 
bolag det berör för att se hur de ställer sig till de olika regelverken och valet mellan dessa. 
 

1.4)Avgränsningar)
I och med viss tidsbegränsning och ett brett område har vi valt att fokusera främst på de 
bolag som är definierade som mindre bolag men är på gränsen till att vara större bolag och 
tillhöra K3. De allra minsta bolagen väljer med fördel K2, medan de större är tvingade att 
välja K3. Därför anser vi att det är de bolag som hamnar i mitten av dessa som är av 
intresse och har därför valt att inrikta oss främst på dem då de har möjlighet att välja att 
antingen tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket. De bolag som tillhör K4 berörs inte 
av det nya K3-regelverket och använder sig dessutom av regler som inte är framtagna av 
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BFN vilket gör att de också faller utanför ramen för de bolag vi är intresserade av för vår 
studie. Samma sak gäller för de bolag som tillhör kategorin K1, dessa är inte av intresse för 
vår studie då de är så pass små att de inte kommer stå inför valet mellan K2 och K3. 
 

1.5)Arbetets)disposition)
Det fortsatta arbetet är upplagt enligt följande; 
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2.)VETENSKAPLIGA)UTGÅNGSPUNKTER!
I detta kapitel redogör vi för den förförståelse vi har för att läsaren skall kunna se vad som 
kan komma att påverka våra val och slutsatser i studien. Vidare presenteras den 
kunskapssyn vi använt oss av igenom arbetet samt angreppssättet och den forskningsmetod 
som valdes. Vi avslutar kapitlet med att presentera hur källorna valts ut och vår etiska 
inställning.  
 

2.1)Val)av)ämne)
Valet av ämnesområde var för oss självklart då vi båda läser Civilekonom med inriktning 
mot redovisning och revision. När vi började diskutera vilket specifikt ämne inom detta 
område vi skulle välja fick vi tips om att ta kontakt med Deloitte för att få inspiration till 
vårt val. Vi blev hänvisade till Sara Olovsson som är godkänd revisor på Deloitte i 
Östersund i och med att det är hon och Kornelia Wall Andersson som är ansvariga för 
uppsatsarbeten. Kornelia är även hon godkänd revisor på Deloitte i Östersund. Detta 
resulterade i att vi kom överens med Sara och Kornelia om att vi skulle skriva vår uppsats 
med hjälp av dem. Vid ett första möte berättade de att reglerna vad gäller K3 är 
obligatoriska från och med 1 januari 2014 och med anledning av detta är det högaktuellt att 
studera vad det kommer att innebära för bolagen. Vi började läsa lite om K2 och K3-
regelverken för att få en uppfattning om ämnet och insåg väldigt snart att det var ett ämne 
vi kunde tänka oss att skriva om.  
 
Vi har fria händer vad gäller uppsatsen och de val vi gör, men Sara och Kornelia finns hela 
tiden som ett stöd för att bolla idéer samt hjälpa oss med delar där vi besitter begränsad 
kunskap. Vi håller kontinuerlig kontakt genom hela uppsatsen för att stämma av vad som 
gjorts samt för att få tips på hur vi ska gå vidare för att uppnå uppsatsens syfte. Vi skickar 
löpande de delar vi skrivit för att få feedback och för att få hjälp med att se över så vi inte 
har missuppfattat någon del. 
 

2.2)Förförståelse)
Förförståelse handlar om att “varje tolkning av en handling eller en text antas förutsätta en 
föregående förståelse och är således aldrig helt förutsättningslös” (NE, 2013). Forskarens 
tidigare erfarenheter inom undersökningens område påverkar hur resultatet tolkas och 
genom sin förförståelse kan forskaren tolka resultatet av undersökningen annorlunda 
jämfört med en person med en annan förförståelse. De två typerna av förförståelse som 
finns är förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelsen 
handlar om våra personliga erfarenheter, hur vår bakgrund ser ut, exempelvis vår 
utbildning, samt praktiska erfarenheter medan andrahandsförförståelsen är den kunskap vi 
erhåller från läroböcker och tidigare forskning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25, 76). 
Genom att förklara vår förförståelse för läsaren får denne en chans att se vad som kan 
påverka våra val och slutsatser i studien.  
 
Vi har båda en liknande teoretisk bakgrund då vi läser sista året på civilekonomprogrammet 
med inriktning mot redovisning och revision. De kurser som vi har läst inom redovisning är 
externredovisning på A-nivå, Redovisning C och Accounting på D-nivå. Genom dessa 
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kurser har vi fått en bra grund och förståelse för redovisning men vi har en väldigt 
begränsad kunskap kring regelverken K2 och K3 då dessa regler är relativt nya. De tidigare 
kurser vi har läst har inte berört just K2 och K3-regelverken vilket har gjort att vi har 
behövt söka en djupare förståelse kring dessa. Det har vi gjort genom att läsa om 
regelverken på BFN:s hemsida och via information vi har fått från Sara och Kornelia på 
Deloitte från kurser som de gått inom det aktuella området. Vi har även studerat tidigare 
forskning vad gäller K2 och K3 även om den forskningen är väldigt begränsad och främst 
består av C-uppsatser och någon enstaka D-uppsats från olika universitet samt att vi har läst 
artiklar ur tidningen Balans. Vi har inte så stor praktisk erfarenhet kring redovisning men 
Jessica har anställning på bolagsverket där arbetet främst har bestått av granskning av 
årsredovisningar för aktiebolag och därifrån har hon fått lite kunskap som kan vara 
användbar då vi kommer utgå från just årsredovisningar i vår studie. Eftersom K2 och K3 
är relativt nya regelverk så är förståelsen kring dessa begränsade och detta gör att det är ett 
intressant område att studera för att kunna få en förståelse för hur valet av regelverk kan 
påverka ett bolag. Övriga erfarenheter anser vi inte vara relevanta för vår studie och dessa 
tas därför inte upp. 
  

2.3)Kunskapssyn)
Redan vid problemformuleringen är forskaren mer eller mindre medveten om sin 
kunskapssyn (Johansson-Lindfors, 1993, s. 32). Kunskapssynen handlar om forskarens 
verklighetsuppfattning, det vill säga hur forskaren uppfattar den verklighet som studeras, 
samt dennes vetbarhetsuppfattning, det vill säga hur forskaren studerar denna verklighet 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). Enkelt sett finns det två olika vetenskapliga synsätt, 
positivism och hermeneutik.  
 
Positivismen handlar om att formulera hypoteser och sedan testa dessa genom empirisk 
prövning för att antingen kunna förkasta eller bekräfta dem (Patel & Davidson, 2011, s. 27). 
Detta är ingenting vi kommer göra i vår studie då syftet är att göra om räkenskaperna för 
två bolag och därmed upplever vi att det positivistiska synsättet inte är passande för att vi 
ska kunna uppnå vårt syfte och för att få ett svar på den problemformulering vi har utgått 
ifrån i studien. Vi kommer därför att utgå från en hermeneutisk kunskapssyn i vår studie. 
Enligt Patel & Davidson (2011, s. 29) bygger hermeneutiken på forskarens förförståelse 
men detta ses inte som ett hinder för forskaren utan snarare som en tillgång vid tolkning 
och för förståelse av forskningsobjektet. Genom vår förförståelse vad gäller redovisning 
anser vi att vi kommer kunna dra slutsatser som utvecklar en djupare förståelse för det 
valda ämnesområdet och därmed blir det hermeneutiska synsättet mer passande än det 
positivistiska synsättet för oss genom denna studie. Positivismen handlar om att forskaren 
alltid ska vara objektiv i sina bedömningar (Patel & Davidson, 2011, s. 27) men vi räknar 
med att vi kommer göra en del subjektiva bedömningar i och med att vissa omräkningar 
kommer kräva detta (exempelvis när det gäller livslängden för komponenterna vid 
komponentavskrivning). Subjektiviteten stärker vår kunskapssyn ytterligare då 
hermeneutiken handlar just om att forskaren är subjektiv och använder sin egen kunskap 
och erfarenhet vid sin forskning. Givetvis kommer vi ändå tolka det slutliga resultatet av 
studien så objektivt som möjligt. 
 



9!

Om vi istället hade valt att undersöka hur resultatet av omräkningen enligt de olika 
regelverken skulle påverka bolagen inom en viss bransch hade ett positivistiskt synsätt varit 
lämpligare i och med att vi skulle vara tvungna att tolka resultatet objektivt för att kunna 
generalisera detta för samtliga bolag inom den specifika branschen. En sådan studie skulle 
dock vara för tidskrävande för oss då vi skulle behöva ett stort antal bolag och därför 
präglas vår studie av ett hermeneutiskt synsätt vilken oftast är nära sammankopplat med en 
kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011, s. 341-344). För att få svar på vår 
problemformulering sammanfaller en kvalitativ forskningsmetod bättre med studien och 
dess syfte.  
 

2.4)Angreppssätt)
Syftet med vår studie är att studera om valet för bolagen mellan K2 och K3-regelverken 
kommer att påverka dess resultat- och balansräkning för att göra det lättare för bolag att 
välja mellan K2 och K3. För att kunna göra denna studie kommer vi utgå från 
årsredovisningar som vi sedan räknar om enligt de nya regelverken. Vi använder oss inte 
utav hypoteser, som är grunden i det deduktiva angreppssättet i vår studie men vi utgår från 
teorier och reglerna kring K2 och K3-regelverken. Genom denna studie kommer vi inte 
heller att skapa nya teorier och därför är det induktiva angreppssättet opassande vilket har 
gjort att vi har valt ett deduktivt angreppssätt.  
  
Som vi beskrivit ovan finns det två angreppssätt, det deduktiva och det induktiva 
angreppssättet. Det deduktiva angreppssättet utgår från teorier som sedan leder till ett 
resultat medan det induktiva är det motsatta, metoden utgår från resultatet som leder till en 
ny teori. (Bryman, 2011, s. 28) Genom det deduktiva angreppsättet utgår vanligtvis 
forskaren från teorier för att skapa hypoteser, hypoteserna stärks eller förkastas genom 
resultatet för att styrka teorierna (Johansson-Lindfors, 1993, s. 56). I vår studie använder vi 
oss inte av hypoteser men vi utgår från de regler som finns kring K2 och K3-regelverken 
för att kunna visa på hur resultaten för bolagen kan påverkas när de väljer mellan de två 
olika regelverken. Vi vill visa hur verkligheten kommer kunna se ut för bolag som står inför 
det väldigt viktiga och aktuella valet. Det induktiva angreppssättet används genom att 
forskaren gör studier för att senare kunna utveckla och skapa nya teorier. (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 58) Vid val av angreppssätt är kunskapssynen oftast grunden till valet 
och vanligtvis är att ett hermeneutiskt synsätt ger ett induktivt angreppssätt (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 55). Men i vårt fall ser det annorlunda ut, vi har ett hermeneutiskt synsätt 
men vårt angreppssätt är deduktivt. Detta beror på att vi inte kommer skapa nya teorier utan 
snarare utgå från befintliga och anpassa de regler som finns kring K2 och K3 för att kunna 
visa på verkligheten.  
 
De finns ett problem som kan uppstå när vi använder det deduktiva angreppssättet och det 
är att empirin skapas utifrån en förutbestämd teori och detta kan göra att empirin inte 
förklarar verkligheten på ett trovärdigt sätt. Men vi anser att detta inte kommer vara ett allt 
för stort problem för oss då vi inte kommer att använda oss utav hypoteser i vår studie. 
Hypoteserna är den del som bidrar till uppkomsten av problemet med det deduktiva 
angreppssättet eftersom forskaren då använder sig olika variabler och det är lätt att 
forskaren förbiser relevanta variabler när denne följer de bestämda teorierna. (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 56) 
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2.5)Metodval)
Syftet med vår studie är att undersöka hur de mindre bolagens redovisning kommer 
påverkas av valet av regelverk. Detta vill vi uppnå genom att räkna om två bolags resultat- 
och balansräkning med årsredovisningen från 2012 som utgångspunkt samt genomföra en 
intervju med respektive bolag. Fördelen med att använda få bolag är att vi får ett djup som 
vi anser är viktigt för att kunna uppnå syftet samt för att få svar på den problemformulering 
som präglar arbetet. Därför anser vi att en kvantitativ metod inte är lämplig då den skulle ge 
oss en bredd som är bra om vi skulle ha gjort en jämförelse av flera bolag men inte det djup 
vi vill ha för att kunna komma åt information som hade varit svår eller omöjlig att uppnå 
med en kvantitativ metod. En kvantitativ studie syftar ofta till att kunna generalisera 
resultatet till andra individer eller grupper (Bryman, 2011, s. 168). Vi gör inte vår studie 
med syfte att kunna generalisera resultatet till andra bolag utan för att ge en bild av vad 
olika redovisningsval kan göra med två bolags räkenskaper. Visserligen hade det varit 
önskvärt med fler observationer för att kunna göra en mer generell slutsats, men i och med 
viss tidsbegränsning samt på grund av att regelverken inte börjat tillämpats ännu har det 
inte varit möjligt i denna studie. Vi anser också att en kvantitativ studie hade varit 
lämpligare att utföra när regelverken blivit implementerade då kunskapen för tillfället är 
väldigt begränsad. När regelverken har börjat tillämpats så går det att granska 
årsredovisningen medan vi i vår studie måste gå igenom dokumenten för att kunna 
analysera dem och sedan utföra omräkningen manuellt vilket blir väldigt tidskrävande.  
 
Vår studie blir inte heller en typisk kvalitativ studie då vi kommer utgå från bolagens 
årsredovisningar och genomföra omräkningen med hjälp av bokslutsmaterial. Vi använder 
oss således av dokument som datakälla i vår studie som vi analyserar för att kunna räkna 
om bolagens årsredovisningar. Fördelen med att använda dokument som datakälla är att 
materialet inte påverkas av de värderingar och uppfattningar forskaren har (Bryman, 2011, 
s. 489). Det vore omöjligt att utföra omräkningen utifrån årsredovisningarna utan tillgång 
till bokslutsmaterialet då vi skulle tappat viktig, bakomliggande information. Det vore 
också olämpligt att göra omräkningen endast utifrån intervjuer då bolagen hade kunnat 
missat att ge oss all information som var nödvändig och risken för misstolkningar hade 
ökat.  
 
Då K3-regelverket blev fastställt relativt nyligen och reglerna i detta regelverk inte börjar 
gälla förrän 1 januari 2014 vill vi göra en studie som kan visa på vilka effekter det nya 
regelverket kan ha på bolag som står inför valet mellan K2 och K3-regelverken samt få en 
bild av hur bolagen har tänkt kring sitt val. Är de insatta i det nya regelverket eller inte? Vi 
anser därför att intervjuerna och omräkningarna är lämpligare att göra än en kvantitativ 
studie eller en typisk kvalitativ studie uppbyggd på endast intervjuer. Även om vi utför vår 
studie utifrån bolagens perspektiv anser vi att de nya regelverken är minst lika viktiga för 
intressenterna och därför vill vi att vår studie bidrar till förståelsen för dessa. Av den 
anledningen vill vi både göra en omräkning av resultat- och balansräkning samt intervju för 
att tydliggöra eventuella skillnader mellan regelverken. Hade vi endast utfört intervjuer 
hade intressenterna inte haft samma nytta av studien då resultatet främst skulle visa 
bolagens tankar kring regelverken och hur beslutet fattas. En kvantitativ forskningsmetod 
hade, som tidigare nämnt, lämpat sig bättre om vi valt att generalisera resultatet till övriga 
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bolag (Eliasson, 2010, s. 28). Men då bolagen som står inför valet mellan K2 och K3 är 
aktiva inom många olika typer av branscher gjorde vi bedömningen att det vore opassande 
att generalisera resultatet av omräkningen till bolag med olika förutsättningar och olika 
typer av intressenter. Det skapar dock också viss begränsning då vi använder oss av få 
bolag i och med att det blir svårt att göra några generella slutsatser samt för att möjlighet 
till replikering av studien kan försvåras (Bryman, 2011, s. 368-369). Omräkningarna 
kommer vara tidskrävande och så omfattande att omräkningen från början berör två bolag, 
men om tiden räcker till kommer vi se över möjligheten att göra omräkningen på fler bolag. 
!

2.6)Perspektiv)
En studie går oftast att se från olika perspektiv på grund av att läsare har olika bakgrund 
och olika uppfattningar om samhället. Vi anser därför att det är viktigt att förklara vilket 
perspektiv vi utgår ifrån i vår studie för att undvika missförstånd från läsarens sida. Oftast 
är perspektivet inbakat i problemformuleringen (Svenning, 2003, s. 22-24). I vår studie kan 
det vara svårt att urskilja perspektivet i problemformuleringen då det finns många 
intressenter som kan vara intresserade av hur regelverken påverkar bolagets resultat och 
ställning. Men genom vår problemformulering hoppas vi kunna göra det lättare för de bolag 
vi använder oss av att välja mellan K2 och K3-regelverken när de får en överskådlig bild av 
hur valet av regelverk kan påverka dess resultat och ställning. Vår studie utgår därför från 
bolagens perspektiv för att vi ska kunna få ett rättvist resultat där de tydligt kan se om det 
blir några skillnader.  
 

2.7)Val)av)källor)
Innan vi valde källor för vår studie gjorde vi en genomgång av befintlig litteratur och 
vetenskaplig forskning kring ämnesområdet. Då vi valt ett ämne som berör svensk 
redovisningsstandard har det varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar inom området. 
Därför valde vi istället att använda oss av vetenskapliga artiklar för att få en bakgrund till 
vad som kan påverka bolagens redovisningsval samt för att skapa en förståelse för 
implementeringen av nya regelverk. Genom BFN har vi hämtat en stor del av 
informationen vi använder oss av i och med att det är de som utvecklar svensk 
redovisningsstandard vilket gör att det är lämpligt att använda informationen från deras 
hemsida som utgångspunkt. 
 
Vi har försökt använda oss av så aktuella och nya källor som möjligt, eftersom detta ökar 
trovärdigheten, men i vissa fall har det varit svårt att hitta och därför har vi valt att använda 
oss av några äldre källor som vi ansett vara pålitliga. De flesta källor har vi hittat via Umeå 
universitetsbibliotek genom databasen Business Source Premier (EBSCO) och i våra 
sökningar har vi använt oss utav vetenskapliga artiklar som genomgått “peer review”. Vi 
har använt oss av dessa för att ytterligare kunna styrka trovärdigheten i de vetenskapliga 
artiklarna. “Peer review” betyder att artiklarna har genomgått en granskning av personer 
som är kunniga inom det aktuella området och höjer både trovärdigheten samt kvaliteten 
(Umeå universitetsbibliotek, 2013). Artiklar som genomgår denna granskning får också en 
större vetenskaplig tyngd. Exempel på tidskrifter vi använt oss av som genomgått peer 
review är Journal of Accounting and Economics, Accounting Horizons och Accounting in 
Europe. Vid sökningen av de vetenskapliga artiklarna har vi använt oss utav sökord såsom 
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“accounting + decision”, “accounting + choice”, “accounting + principles”, “accounting + 
methods”, “accounting + choice + effects”, “principle-based + accounting”, “rules-based + 
accounting”, “IFRS for SME”, “income + smoothing”, “agency + theory”,”information + 
asymmetry”. Vi har även sökt genom olika meningskombinationer såsom “what affects the 
accounting choice/decision”, “effects of accounting choice/decision” “accounting principles 
Sweden” osv. Vi har även använt oss utav artiklar som inte anses vara vetenskapliga på 
grund av att dessa inte har genomgått samma genomgående granskning, men vi finner trots 
det stor trovärdighet för dem eftersom de personer som skriver dessa artiklar är experter 
eller väldigt kunniga inom redovisningsområdet och då framförallt inom K2 och K3. De 
icke-vetenskapliga artiklarna har vi sökt genom databasen artikelsök där vi använt oss utav 
sökord såsom “K2”, “K3”, “Svensk + Redovisning”, “K-projektet”, “K-regelverk” vilket 
resulterade i att vi hittade branschtidningen Balans.  
 
Utöver de olika artiklarna har vi även använt oss av böcker, metodböcker och 
redovisningsböcker för att få djupare förståelse för K2 och K3-regelverken och för att 
bygga upp de olika delarna av uppsatsen. Redovisningsböckerna är till största del skrivna 
av samma personer som skrivit artiklarna i Balans och detta anser vi ökar trovärdigheten i 
både böckerna och artiklarna i och med att dessa personer är väl insatta i ämnet. Böckerna 
har vi sökt via Umeå universitetsbiblioteks söktjänst ALBUM genom att använda oss av 
samma typ av sökord som för de icke-vetenskapliga artiklarna. De metodböcker vi har 
använt oss av är även de hittade genom söktjänsten ALBUM. 
 

2.8)Källkritik)
Vid val av källor är det viktigt att vara kritisk för att kunna få så pålitliga och relevanta 
källor som möjligt. Vi är medvetna om att de flesta källor vi använt oss av är så kallade 
sekundärkällor och att dessa kan vara vinklade efter forskarens eller författarens egna 
värderingar. Därför har vi förhållit oss så kritiska som möjligt mot de källor vi har hittat 
och valt de som vi bedömt som mest tillförlitliga.  
 
Tillförlitligheten hos källorna kan bedömas utifrån fyra kriterier; äkthet, oberoende, 
färskhet och samtidighet. Äkthet handlar om att källorna som används ska vara äkta, med 
andra ord ska de inte på något sätt vara förfalskade. Vad gäller oberoende så handlar det om 
att källorna ska vara så oberoende som möjligt vilket i grunden innebär att primärkällor är 
bättre än sekundärkällor då sekundärkällor, som tidigare nämnt, kan vara vinklade. 
Färskhetskravet och samtidighetskravet handlar båda om att källor som används ska vara så 
aktuella som möjligt för att vara relevanta då aktuella källor bör innehålla både mer och 
nyare fakta. (Ejvegård, 2009, s. 71-75)  
 
Många av de källor vi hittat och använt oss av för att beskriva och analysera de olika K-
regelverken uppfyller dessvärre inte samtliga av de fyra kriterierna. Kriterierna som 
uppfylls av de flesta använda källorna är färskhet, samtidighet och äkthet medan 
oberoendekriteriet tyvärr inte blivit uppfyllt då vi använt oss av sekundärkällor. Bryman 
(2011, s. 301) menar dock att detta inte behöver vara ett problem då analys av 
sekundärkällor istället lämnar tid åt andra viktiga delar i studien, såsom analys och 
tolkning. Han nämner också att det är tidskrävande att hitta primärkällor vilket naturligtvis 
har varit en bidragande faktor när vi samlat in våra källor. När vi har valt sekundärkällor 
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har vi valt de som vi ansett vara tillförlitliga, men samtidigt har vi försökt vara 
uppmärksamma på eventuella vinklingar i texten. De vetenskapliga artiklarna vi har använt 
oss utav har genomgått “peer review” och har därför bedömts vara bra och användbara 
källor även om de varit aningen äldre. Att dessa är äldre beror helt enkelt på att det varit 
svårt att hitta nyare artiklar och därför har vi bedömt att de äldre varit relevanta för vår 
studie.  
 
Vid användning av olika böcker har vi använt oss av den senaste upplagan i så stor 
utsträckning som möjligt såvida inte alla exemplar varit utlånade eller att böcker varit 
förkomna på Umeå universitetsbibliotek. Vid omräkningen av resultat- och balansräkning 
kommer vi givetvis använda oss av de regelverk som är framtagna av BFN, då det endast är 
de som har möjlighet att sätta nya och ändra befintliga redovisningsstandarder anser vi att 
detta en pålitlig och trovärdig källa. 
 

2.9)Etik)
Vi anser att etik är ett viktigt avsnitt då vi kommer vara i kontakt med olika bolag under 
studien och det är viktigt att de bolag som vi kommer undersöka förstår vad de ger sig in på 
när de deltar i studien. Enligt Bryman (2011, s. 131-132) finns det fyra grundläggande 
principer vad gäller etik. Den första principen är informationskravet som handlar om att vi 
på ett tydligt sätt ska förklara syftet med vår studie så att bolagen vi kommer i kontakt med 
vet vad de kommer ställa upp på samt att studien är frivillig. I vår första kontakt med 
bolagen kommer vi förklara vad studien har för syfte, att vi kommer undersöka hur K2 och 
K3-regelverken kommer att påverka resultat- och balansräkning för bolagen som står inför 
valet. Den andra principen av etiken är samtyckeskravet och handlar om att bolagen vi 
kontaktar får vetskapen om att de själva kommer kunna påverka sitt deltagande i studien. 
Den näst sista principen är konfidentialkravet och innebär att vi kommer behandla de 
personer/bolag i studien med konfidentialitet, vill de även vara anonyma i studien om de 
ställer upp kommer vi givetvis lösa det på ett sätt som bolaget tycker är passande. 
Anonymiseringen får dock inte leda till att vi utesluter viktig data när vi gör empirin och 
därför kommer vi se till att vi får ut det vi vill med studien samtidigt som bolagen ska 
kunna vara anonym om de vill. Den sista principen inom etiken är nyttjandekravet och 
handlar om att de material som vi kommer att använda oss utav endast kommer användas i 
studien. (Bryman, 2011, s. 131-132: Johansson-Lindfors, 1993, s. 178)  
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3.)TEORETISK)REFERENSRAM)
I detta kapitel kommer vi tydliggöra för läsaren vad redovisning är och dess syfte. Vi 
kommer vidare att förklara viktiga principer vad gäller redovisning samt de olika K-
regelverken och avslutar med att redogöra för de skillnader som finns i K2 och K3-
regelverken för att göra det tydligare vad det är som kan komma att påverka den 
kommande omräkningen.  
 

3.1)Syfte)med)redovisning)
Det har aldrig funnits någon enhetlig förklaring till vad redovisningens främsta syfte är, 
men det talas ofta om att den är till för att bolaget ska förse sina externa samt interna 
intressenter med ekonomisk information som är användbar vid deras beslutsfattande 
(Nilsson, 2010, s. 18-19). Det brukar sägas att bolaget kommunicerar med sina intressenter 
via sin redovisning (Grönlund et al., 2013, s. 17) samt att det är viktigt att denna tillgodoser 
både de interna och externa intressenternas behov av information (Ax et al., 2005, s. 449). 
Redovisningen delas normalt upp i två kategorier; intern redovisning och extern 
redovisning. Intern redovisning används inom bolaget och är främst till för att tillgodose 
bolagets ledning med information som är användbar vid styrning och kontroll medan den 
externa redovisningen är den redovisning bolaget gör offentlig och riktar sig därmed till de 
externa intressenterna. (Edenhammar et al., 2013, s. 16) Enligt Sundgren et al., (2009, s. 
19) kan den externa redovisningens roll definieras som att “den syftar till att reducera 
informationsklyftor mellan bolaget och olika användare av redovisningsinformation”. 
 

!
Figur!1!Intressentmodellen! Grönlund!et!al.,!(2013,!s.!17) 
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Även om det i grunden är samma utgångspunkter vad gäller redovisning för samtliga bolag 
så skiljer sig redovisningsreglerna åt beroende på storleken på bolaget samt intressenternas 
behov (Grönlund et al., 2013, s. 17). I de allra minsta bolagen är antalet intressenter normalt 
färre än i större bolag och i dessa mindre bolag är ofta ägare och företagsledare samma 
person. Verksamheten för de mindre bolagen är vanligtvis okomplicerad och kräver därför 
inte någon omfattande extern redovisning. I mindre bolag består de externa intressenterna 
främst av banker/långivare och deras behov av information kan tillgodoses med de internt 
framarbetade budgetarna och boksluten. (Edenhammar et al., 2013, s. 16) Detta innebär i 
praktiken att mindre bolag med få intressenter inte nödvändigtvis behöver någon 
komplicerad extern redovisning i och med att intressenternas informationsbehov inte kräver 
någon omfattande redogörelse.  
 
Desto större bolaget är, desto fler externa intressenter har det och behovet av en offentlig 
redovisning ökar således på grund av att det ställs högre krav på deras redovisning 
(Grönlund et al., 2013, s. 17). Dessa större bolag har i regel många ägare, långivare, 
kunder, leverantörer och liknande som behöver information om bolagets ekonomiska 
situation och dess utveckling (Edenhammar et al., 2013, s. 16). Syftet med den externa 
redovisningen är att ge information om bolagets resultat för perioden samt dess ekonomiska 
ställning vid en given tidpunkt (Ax et al., 2005, s. 450).  
 
En betydande skillnad mellan den interna redovisningen och den externa redovisningen är 
att den interna redovisningen, som är avsedd för internt bruk, inte är lagreglerad medan den 
externa redovisningen är lagreglerad och styrs därför av de principer som finns för att 
kunna kommunicera utåt (Grönlund et al., 2013, s. 18). Detta innebär med andra ord att den 
interna redovisningen görs helt frivilligt och utformas efter bolagets särskilda behov och 
situation medan den externa redovisningen är obligatorisk vilket innebär att den skall 
presentera resultat och ställning enligt lagar, rekommendationer samt anvisningar. Vad den 
externa redovisningen ska innehålla bestäms med andra ord av olika organisationer där 
BFN har stort inflytande då de har som uppgift att utveckla stommen för det som benämns 
som god redovisningssed. Den interna redovisningen blir, till skillnad från den externa 
redovisningen, väldigt detaljrik då de interna intressenterna ofta har behov av en mer 
djupgående information för sitt beslutsfattande och sin planering av verksamheten. (Ax et 
al., 2005, s. 450-452) Trots att samtliga bolag utgår från samma grundläggande principer är 
det viktigt för mottagaren av redovisningsinformationen att vara införstådd i att det alltid 
finns mer eller mindre utrymme för uppskattningar och bedömningar. Dessa uppskattningar 
och bedömningar kommer påverka bolagets resultat samt ställning och är därför viktiga att 
ha i åtanke vid beslutsfattande där redovisningsinformationen används som underlag. 
(Grönlund et al., 2013, s. 267) 
 

3.1.1)Informationsasymmetri 
Som framgår av föregående avsnitt så är syftet med redovisningen att förse externa och 
interna intressenter med finansiell information om bolaget. Healy & Palepu (2001) menar 
att den finansiella rapporteringen främst är viktig för att bolaget ska kunna kommunicera 
med utomstående investerare. De menar även att behovet av redovisning uppstår på grund 
av informationsasymmetri, samt på grund av agentproblem mellan bolaget och investerare 
(Healy & Palepu, 2001, s. 406). Informationsasymmetrin beskriver Akerlof (1970, s. 489) 
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med hjälp av bilindustrin där han klassificerar bilar som nya, gamla, bra och dåliga (även 
kallade “lemons”). Genom att bilförsäljaren har information om bilarna som inte köparen 
har, vet försäljaren vilken kvalitet bilarna har och kan således sälja “lemons” till samma 
pris som bra bilar utan att köparen är medveten om det och på detta sätt uppstår 
informationsasymmetrin. Informationsasymmetri innebär med andra ord att ena parten 
innehar mer information än den andra och kan därmed utnyttja detta.  
 
 
Vad gäller bolaget och dess intressenter besitter bolaget mer information än intressenterna 
och kan därför med sin redovisning till viss del välja hur mycket och även vilka 
upplysningar de vill lämna i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat visat att 
desto mer upplysningar bolaget lämnar desto högre blir aktiepriset, räntekostnaden blir 
lägre samt att alltfler finansanalytiker börjar följa bolaget (Healy & Palepu, 2001, s. 429). 
Wang & Welker (2009, s. 258) förklarar i sin studie att bolagen i ett tidigare skede än 
intressenterna förstår effekten av de nya regelverken och genom detta ökar 
informationsasymmetrin mellan parterna. De förklarar även att när bolagen byter 
redovisningsprinciper kan intressenterna omvärdera bolagens egna kapital och på så sätt 
ändra uppfattning av bolagen på grund av informationsasymmetrin som uppstår. Därför är 
det viktigt att bolagen upplyser om de förändringar som sker vid övergången av 
redovisningsprinciper för att kunna minimera risken för informationsasymmetri. Wang & 
Welker (2009) förklarar i sin studie informationsasymmetrin vid övergången till IFRS, men 
vi anser att detta även går att tillämpa vid övergången till K2 och K3-regelverken. Detta 
visar på att det redan vid valet mellan K2 och K3-regelverken uppstår 
informationsasymmetri mellan bolagen och dess intressenter och bolagen som står inför 
detta val kommer att kunna påverka hur stor mängd av information som de vill lämna. 
Genom att bolagen lämnar upplysningar i de finansiella rapporterna reduceras 
informationsasymmetrin mellan bolaget och dess intressenter dessutom minskar den 
informationsrisk som finns när bolaget väljer att utelämna information frivilligt (Healy & 
Palepu, 2001, s. 430). Leuz & Verrecchia (2000) finner i sin studie att tyska bolag som 
bytte från det lokala GAAP till internationella IAS eller U.S. GAAP var tvungen att lämna 
fler upplysningar än tidigare vilket ledde till en minskad informationsasymmetri och gav 
därmed ekonomiska fördelar där bland annat räntekostnaden minskade. För de mindre 
bolagen som står i valet mellan K2 och K3 så skulle K3-regelverket kunna liknas vid att 
byta från lokala redovisningsprinciper till internationella redovisningsprinciper. K3-
regelverket ställer högre krav på upplysningar och det kan vara viktigt att bolaget ser över 
de ekonomiska fördelar K3-regelverket kan medföra. Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att 
K3 bör minska risken för att bolaget utelämnar viktig information som är nödvändig för 
externa intressenter och därmed bör också risken för informationsasymmetri vara lägre vid 
tillämpning av K3-regelverket. 
 
 

3.1.2 Agentteorin 
Många av de mindre bolagen tar hjälp av utomstående parter för att kunna sköta 
redovisningen samt för att få sina räkenskaper reviderade. När bolaget köper tjänster av en 
redovisnings- eller revisionsbyrå finns risken att ett agentproblem uppstår. Vi har därför 
valt att ta upp agentteorin för att ge en bild av vad det kan få för konsekvenser om inte 
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bolagen själv sätter sig in i regelverken utan istället förlitar sig till största del på en 
redovisningskonsult eller revisor. Agentteorin är nära sammankopplad med 
informationsasymmetrin och uppstår när två olika parter som samarbetar (en agent och en 
principal) har olika förväntningar och olika mål (Eisenhardt, 1989, s. 58). Principalen (i det 
här fallet bolaget) ger agenten (redovisningskonsulten/revisorn) ett uppdrag som denna ska 
utföra för bolagets räkning. För mindre bolag är det vanligt att utomstående parter till hög 
grad är involverade i verksamheten då den ekonomiska kunskapen är begränsad. Med flera 
parter involverade ökar risken för att parterna har olika mål och således tar beslut efter eget 
intresse istället för efter bolagets intresse, detta kallas agentteorin (Eisenhardt 1989, s. 58). 
Agentteorin antar att alla parter är nyttomaximerare, vilket innebär att de agerar utifrån sitt 
eget bästa. Detta leder till att agenten, som är anställd för att hjälpa eller driva bolaget, 
väljer att agera utifrån sitt eget bästa istället för utifrån bolagets bästa för att maximera sin 
egen nytta. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) Detta är också en av de tre asymmetrier som 
kan beskriva agent och principal-problemet; informationsasymmetri mellan principal och 
agent, principalen och agenten har olika riskpreferenser samt att parterna främst vill 
maximera sin egen nytta. Informationsasymmetrin, som vi beskrivit i det tidigare avsnittet, 
uppstår mellan agenten och principalen på grund av att principalen inte kan kontrollera 
agentens egenskaper, intentioner och handlingar, eller så kan principalen kontrollera dessa 
till väldigt höga kostnader. Denna information behöver principalen för att kunna betala 
agenten en rimlig summa utifrån de arbete denne utfört. Utifrån detta antas att agenten 
besitter mer kunskap om bolaget än principalen. (Saam, 2007, s. 826-827) Den andra 
asymmetrin som kan beskriva agent och principal-problemet är att agenten och principalen 
har olika riskpreferenser. Eisenhardt (1989, s. 60) menar att agenten är riskavers medan 
principalen är riskneutral. Detta är till följd av att de olika parternas kompensationer styrs 
av olika saker, där principalen kan diversifiera bort risker på grund av att kompensationen 
är resultatbaserad medan agenten inte kan göra det på grund av att kompensationen baseras 
på dennes beteende. Den tredje asymmetrin är som tidigare nämnt att de olika parterna 
strävar efter nyttomaximering vilket kommer leda till målkonflikter. Agenten vill främst att 
dennes inkomst ökar medan principalen givetvis vill att bolagets resultat ökar. (Saam, 2007, 
s. 827) 
 
Problemen som uppstår kan lösas på olika sätt. Ett exempel är att Saam (2007) menar på att 
problemet kan lösas genom att parterna skriver ett kontrakt som utformas genom 
exempelvis bindning eller ett övervakningssystem. Bindningen gör att agenten binder sig 
till vissa åtaganden och principalen får således kontroll över agentens beteende. 
Övervakningssystemet innebär att principalen övervakar agenten och har således kontroll 
över denne samt får information om agentens handlingar. Kostnaden för ett 
övervakningssystem är dock väldigt hög. (Saam, 2007, s. 828-829) 
 
Agentteorin är egentligen uppbyggd på att ägandet i bolaget är skiljt från styrandet, det vill 
säga att aktieägarna (principalen) låter ledningen (agenten) styra bolaget. Men då vi gör vår 
studie utifrån mindre bolag väljer vi att använda oss agentteorin på bolaget och en 
utomstående part (med god insikt i bolaget) i och med att mindre bolag oftast inte har de 
kunskaper och de resurser som krävs för att själva kunna styra bolaget. För de mindre 
bolagen kan agentproblemet uppstå när de inte själva kan fatta beslutet mellan regelverken 
utan tar hjälp av någon utomstående. Vi är av uppfattningen att 
redovisningskonsulten/revisorn kan råda bolaget att ta ett beslut som inte nödvändigtvis är 
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det bästa för dem utan snarare kräver att bolaget köper mer omfattande tjänster, vilket 
skulle öka intäkterna/nyttan för agenten. Detta skulle främst gälla om ett mindre bolag, utan 
ambitioner att växa, blir rekommenderade att använda sig av K3-regelverket trots att de inte 
själva klarar av det så att de blir tvingade att utöka det avtal som finns mellan parterna.  
 

3.2)Grundläggande)redovisningsprinciper)
De redovisningsprinciper som finns är allmänna regler för redovisningen och skall kunna 
härledas ur redovisningens syfte. Dessa är således inte några detaljregler, men kan 
användas som vägledning för att skapa detaljregler. (Nilsson, 2010, s. 32) 
Redovisningsprinciperna är till för att få förståeliga finansiella rapporter och detta är 
möjligt eftersom att den externa redovisningen utgår ifrån att alla bolag använder sig utav 
samma principer. De grundläggande redovisningsprinciperna är viktiga för att användarna 
av de finansiella rapporterna ska känna förtroende för bolagen och rapporterna som de ger 
ut samt att de även har vetskapen om att redovisningen följer de bestämmelser som finns, 
att de ger en rättvis bild av bolaget och att de följer en god redovisningssed. (Grönlund et 
al., 2013, s. 25-27)  
 
Den svenska redovisningen är uppbyggd på flera grundläggande principer och de vi har 
fokuserat på i vår studie är de tre principer som vi tycker är mest relevanta för vårt valda 
ämne, dessa principer är god redovisningssed, rättvisande bild och försiktighetsprincipen. 
De finns även andra principer såsom exempelvis fortlevnadsprincipen och 
kontinuitetsprincipen. Fortlevnadsprincipen handlar om att bolagen förväntas leva i 
framtiden men eftersom detta gäller för alla bolag kommer vi inte lägga fokus på denna 
princip och kontinuitetsprincipen säger att den utgående balansen och den ingående 
balansen för nästa räkenskapsår ska stämma överens (Grönlund et al, 2013, s. 25-26). Båda 
dessa principer är viktiga men har ingen direkt betydande effekt på vår studie.  
 

3.2.1)God)redovisningssed)
I Sverige regleras redovisningen genom så kallade ramlagar. Ramlagar är lagar som tar upp 
generella regler vad gäller bokföring och redovisning. Exempel på sådana lagar är 
bokföringslagen och årsredovisningslagen som framförallt används inom den privata 
sektorn. Ibland kan redovisningsprinciperna inom dessa ramlagar säga emot varandra vilket 
gör att man då istället får luta sig på det överordnande begreppet god redovisningssed. God 
redovisningssed handlar om att bolaget först och främst skall följa de lagar och 
rekommendationer som finns, och i de fall dessa inte omfattar bolagets problem ska det 
använda sig av den sed som gäller. (Grönlund et al., 2013, s. 26-27) Kravet på god 
redovisningssed återfinns både i ÅRL 2 kap. 2§ samt i BFL 4 kap. 2§. I Sverige är det BFN 
som har ansvaret att utveckla god redovisningssed för bolagen och de allmänna råd som de 
utvecklar anses ge en bild av vad som ska betraktas som god redovisningssed. I och med att 
både ÅRL och BFL uttrycker att bokföring samt redovisning skall utföras på sådant sätt att 
de överensstämmer med god sed betyder det att bolagen endast i undantagsfall kan avvika 
från BFN:s allmänna råd utan att samtidigt bryta mot någon lag (Grönlund et al., 2013, s. 
28).  
 
Vad god redovisningssed egentligen innebär kan skilja sig åt mellan olika bolagskategorier. 
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Detta gör att vad som är god redovisningssed inte behöver vara samma för ett litet bolag 
som för ett större. (Bokföringsnämnden, 2013) Problemet med detta är att det blir svårare 
att hantera det som benämns god redovisningssed för redovisaren eftersom de stora, 
börsnoterade bolagen har alltmer detaljerade och omfattande krav som är nästintill omöjliga 
för de mindre och medelstora bolagen att kunna uppfylla (Nilsson, 2010, s. 18). K2 och K3-
regelverken är inte tvingande för bolagen att använda utan de kan välja att använda sig utav 
ett regelverk som står över dess kategori. Men när bolaget har valt vilket regelverk det skall 
tillämpa så måste detta göras till fullo och redovisningen ska uppfylla kraven för god 
redovisningssed. (Edenhammar et al., 2013, s. 30) Om problem dyker upp för bolagen när 
de ska redovisa och de inte kan hitta just den specifika fråga i regelverket som de letar svar 
på så ska bolaget i förstahand söka efter liknande frågor för att få svar. Funkar inte detta så 
ska bolaget vända sig till ÅRL’s grundläggande principer. (Broberg, 2011, s. 11) 
 

3.2.2)Rättvisande)bild))
Medan god redovisningssed är riktad mot redovisaren i bolaget handlar rättvisande bild 
snarare om att bolaget ska ge en rättvis bild av bolaget till användaren av de finansiella 
rapporterna så att inte denne blir förd på fel spår (Grönlund et al., 2013, s. 27). Enligt EU:s 
direktiv så ska en årsredovisning alltid ge en rättvisande bild, men i Sverige valde 
lagstiftarna fram till 1994 att inte kräva detta i ÅRL utan lagstiftarna krävde istället god 
redovisningssed. Även fast det inte var lagstadgat att ge en rättvisande bild, så behövde 
bolaget ge detta i årsredovisningen för att kunna uppnå en god redovisningssed. 
Lagstadgarna hade därför olika redovisningsrekommendationer så att detta kunde uppnås 
och BFN har under många år strävat till att anpassa lagstiftningen till att visa en rättvisande 
bild (Engström, 2009, s. 41: Edenhammar et al., 2013. s. 20-21).  
 
Edenhammar et al. (2013, s. 21) anser att det är viktigt för bolaget att veta vilka som är dess 
användare av årsredovisningen för att kunna ge en rättvisande bild eftersom de olika 
användarna kan se detta på olika sätt, men eftersom det är svårt att veta vad användarna ser 
som en rättvis bild så är det viktigt för bolagen att följa redovisningsprinciperna och dess 
normgivning. Engström (2009, s. 41) skriver att i det gällande K2-regelverket så är 
redovisningen uppbyggd på försiktighetsprincipen och då anses den rättvisande bilden 
komma i skymundan i och med att det endast är flerårsöversikten i K2-regelverket som har 
krav på att ge en rättvisande bild av bolaget. Detta slår dock Drefeldt (2012a, s. 30) hål på 
då hon skriver att det står klart och tydligt i K2-regelverket att årsredovisningen ska 
uppfylla de krav som ställs i ÅRL om rättvisande bild. Drefeldt skriver även vidare att 
många misstolkar K2-regelverket och tror således, precis som Engström (2009), att det inte 
finns krav på att ge en rättvis bild. De bolag som tillämpar något av K2 eller K3-
regelverken kommer därför ha kravet på sig att det skall finnas en rättvisande bild i 
årsredovisningen. Evans et al. (2005) beskriver i sin studie att genom ett samlat regelverk 
får vi samma rättvisa bild av bolagen världen över och detta är önskvärt då olika regelverk 
kan ha olika definitioner av just rättvisande bild. 
 

3.2.3)Försiktighetsprincipen)
Viktigast av principerna är försiktighetsprincipen som handlar om att hantera osäkerheterna 
som finns kring redovisningen på rätt sätt, exempelvis genom att upplysa om dessa i 
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noterna, och att de värderingar bolaget gör ska utföras med försiktighet (Sundgren et al., 
2009, s. 57: Broberg, 2010, s. 61) “så att tillgångar och intäkter inte överskattas och skulder 
och kostnader inte underskattas” (IASB föreställningsram s. 37). Denna princip skapades 
med bakgrunden att skydda borgenärers utestående fordringar. Försiktighetsprincipen har, 
som de andra principerna, givetvis både för- och nackdelar. Exempel på nackdelar är att 
jämförbarheten, tillförlitligheten och relevansen minskar på grund av att bolaget bygger in 
medvetna felaktigheter i bokslutet i och med att det inte behandlar tillgångar/skulder och 
kostnader/intäkter på samma sätt. Denna princip kan kopplas till framförallt bedömning och 
hantering av risker samt osäkerhet i bolagets redovisning och en fördel är att det långsiktiga 
resultatet av försiktighetsprincipen kan anses vara önskvärt. Detta beror på att de 
ekonomiska följderna, både för bolaget självt samt intressenterna, kan bli desto allvarligare 
om resultat och ställning skulle överskattas istället för att underskattas. (Nilsson, 2010, s. 
36) 
 
K2-regelverket bygger på försiktighetsprincipen vilket innebär att tillgångarna inte får 
redovisas till verkligt värde utan ska redovisas till anskaffningsvärdet. I K3 är bolagen 
tillåtna att värdera tillgångarna till verkligt värde i viss utsträckning. Försiktighetsprincipen 
återspeglas också i K2 genom att egenupparbetade immateriella tillgångar inte får redovisas 
som en tillgång samt att möjligheterna till uppskrivning är begränsade. Vad gäller K3 så 
finns inte dessa begränsningar. (Broberg, 2010, s. 61: Drefeldt & Pramhäll, 2012) K3-
regelverket som är ett principbaserat regelverk innehåller få detaljregler och begränsad 
vägledning (Backlund et al., 2012 s. 22) och lämnar därmed mer utrymme för 
uppskattningar och bedömningar för bolagen.  
 

3.3)Principbaserad)och)regelbaserad)redovisning)
Det går att dela upp redovisningssystemet i två delar, det regelbaserade regelverket och det 
principbaserade regelverket. Alexander & Jermakowicz (2006, s. 134) menar att det inte 
går att bygga upp ett redovisningssystem som endast är principbaserat eller endast 
regelbaserat utan båda två behövs i praktiken och det går inte heller att säga att 
redovisningen är till fullo regelbaserad eller principbaserad utan redovisningen är mer eller 
mindre av det ena eller andra. I stora drag så kan sägas att den regelbaserade redovisningen 
är bestående utav utförliga regler som beskriver hur redovisningen detaljerat skall gå till 
utan någon möjlighet till egna bedömningar och använder sig utav några få principer. För 
detta krävs det en kunskap för att kunna förstå lagtexten i regelverken hos den som 
redovisar. Den principbaserade redovisningen fungerar däremot genom flera olika principer 
och skapar tillfälle för egna bedömningar och uppskattningar så länge de är inom normerna. 
(Grönlund et al., 2013, s. 18-19: Collins et al., 2012, s. 682) Här krävs att den som 
redovisar har tillräcklig stor kunskap inom redovisning för att kunna göra så bra 
bedömningar som möjligt eftersom den principbaserade redovisningen inte ger någon exakt 
beskrivning på vad som ska göras utan den ger en beskrivning på besluten som måste 
göras. (Alexander & Jermakowicz, 2006, s. 134: Collins et al., 2012, s. 681-682) 
 
I Sverige i det nya K-projektet så är K2 regelbaserad och K3 principbaserad. K4-
regelverket är även det principbaserat då det består av IFRS. IFRS och K3 är framtagna för 
att skapa en överensstämmelse i redovisningssystemen. Redovisningsstandarderna går mot 
en mer principbaserad redovisning än tidigare för att underlätta för yrkesmässiga 
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professionella värderingar. (Wüstermann & Wüstermann, 2010, s. 2-4) Detta krävs 
exempelvis vid komponentavskrivning där bolagen måste göra egna professionella 
bedömningar vad gäller livslängden på de olika komponenterna när de använder sig utav 
K3-regelverket. Carmona & Trombetta (2008, s. 456) menar att alltfler länder använder sig 
av principbaserade regelverk för att komma ett steg närmre en harmonisering av 
redovisningen världen över. Som vi förstår är Sverige inget undantag då de svenska 
bolagen som är noterade ska använda sig av IFRS medan de bolag som klassificeras som 
större enligt ÅRL ska använda sig av K3-regelverkt som även det är principbaserat.  
 
Collins et al. (2012) gjorde en studie för att se om det principbaserade IFRS och det 
regelbaserade U.S. GAAP hade olika effekter på de finansiella rapporterna med fokus på 
leasing. Det är liknande det vi kommer att göra i vår studie fast med svensk standard och 
jämföra K2-regelverket som är regelbaserat med K3-regelverket som är principbaserat. Vi 
kommer även se mer på helheten för att se om de påverkar resultat- och balansräkningen 
olika för bolagen. Collins et al. (2012. s. 696) kom fram till att effekten på leasing inte var 
så stor mellan det regelbaserade, U.S. GAAP, och det principbaserade, IFRS, regelverken. 
De fann också att de olika regelverken inte skapade olika incitament för att använda sig av 
leasing som ett mått på bolagens förvärvskapacitet.  
 
Collins et al. (2012, s. 682) går även in på att de som argumenterar för den regelbaserade 
redovisningen menar att det är bra att det finns tydliga anvisningar om hur de ska redovisa 
och ökar jämförbarheten mellan bolagen eftersom att alla bolag redovisar på samma sätt. 
De som är kritiska till den regelbaserade redovisningen menar på att detta ger incitament 
för bolagen att försöka anpassa sina transaktioner till den strikta redovisningen. Medan de 
som argumenterar för den principbaserade redovisningen menar att om bolagen beskriver 
deras tillvägagångssätt vid de olika bedömningar och värderingar som krävs så kommer 
inte jämförbarheten att påverkas. De som är emot den principbaserade redovisningen 
trycker främst på att jämförbarheten mellan bolagen blir svagare eftersom de anser att 
resultatet kommer se olika ut hos bolagen. Detta i och med att det krävs en stor kunskap vid 
värderingarna och alla besitter inte med samma kunskap. (Collins et al. 2012, s. 682) 
Carmona & Trombetta (2008 s. 457) menar också att den principbaserade redovisningen 
blivit alltmer accepterad på grund av sin flexibilitet samt öppenhet. Vidare finner de också 
att de bolag som frivilligt tillämpar en principbaserad redovisning uppnår en högre kvalitet 
på sin redovisning samtidigt som vinstmanipuleringen minskar. Genom vår studie vill vi 
visa på eventuella skillnader som kan uppstå om bolaget väljer att redovisa enligt det 
principbaserade regelverket eller enligt det regelbaserade regelverket.  
 

3.4)K:projektet))
Regelverken K1-K4 började utvecklas under 2004 av BFN under namnet “K-projektet”. 
Innan utvecklingen började hade BFN sett rättvisande bild som något eftersträvansvärt 
vilket gjorde att de, under flera år, arbetade med att ta fram allmänna råd baserade på 
internationella redovisningsrekommendationer som anpassats och skulle följas av alla 
svenska, onoterade bolag. Dessa råd var väldigt detaljrika, svåröverskådliga och ofta 
omöjliga för de små bolagen att efterfölja på grund av begränsad kunskap inom 
redovisning. Detta ledde till invändningar och framförda önskemål om enklare regler för de 
små bolagen, men trots missnöjet fortsatte BFN med utvecklingen av dessa allmänna råd. 
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(Engström, 2009, s. 41) Den 1 april 2004 upplevde emellertid BFN att det behövdes en 
förenkling av de allmänna råden och rekommendationerna som fanns för bolagen och 
började således utveckla ett mer heltäckande råd för var och en av bolagskategorierna. 
(Drefeldt & Törning, 2012, s. 18) Viktigt att komma ihåg är att den svenska redovisningen 
är starkt kopplad till skattelagstiftningen vilket beror på att det i Sverige är den svenska 
riksdagen som tar beslut om beskattningen. Detta innebär i praktiken att BFN inte kan 
utveckla ett allmänt råd där redovisningen ger ett annat beskattningsunderlag än det som 
den svenska skattelagstiftningen kräver. (Drefeldt & Törning, 2012, s. 19) 
 
Innan K-projektet hade de onoterade bolagen stor valfrihet kring redovisningen och enligt 
Bengtsson (2004, s. 25) gjorde detta att det blev svårt för externa intressenter att ta till sig 
informationen om inte bolaget lämnade en väldigt utförlig förklaring till sina olika val i 
årsredovisningen. Bengtsson (2004, s. 25) menar även att det krävdes stor kunskap hos de 
externa intressenterna för att förstå hur de olika valen påverkade bolagets resultat. De nya 
regelverken underlättar för bolagen genom att begränsa valmöjligheterna mellan 
redovisningsprinciperna samt att de hamnar i ett samlat dokument (d.v.s. i ett enda allmänt 
råd). Dessa åtgärder kommer göra reglerna enklare att förstå, tillämpa och överblicka. 
(Månsson & Ohlson, 2008, s. 8)  
 
 
För att göra det hela lite tydligare finns en sammanställning av BFN:s K-projekt nedan som 
visar vilket regelverk (K1-K4) bolagen har möjlighet att välja eller är tvingade att välja 
samt att valet beror på hur bolaget avslutar sitt räkenskapsår. Nedanför förklaras de olika 
regelverken mer ingående. 
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3.4.1)K1)
Det för tillfället gällande resultatet av K-projektet är att K1 är bland annat för små enskilda 
näringsidkare och handelsbolag som gör ett förenklat årsbokslut och har en nettoomsättning 
under 3 miljoner kronor (SFS 1999:1078). BFNAR 2006:1 samt BFNAR 2010:1 är de 
allmänna råd som ger vägledning till bolag inom K1 och beskriver hur dessa ska upprätta 
det förenklade årsbokslutet och att de ska följa god redovisningssed. Det finns ingen 
möjlighet för bolagen att ändra rubrikerna i det förenklade årsbokslutet utan de måste följa 
uppställningen i regelverket. (Broberg, 2010, s. 14-15) K1 innehåller väldigt förenklade 
regler för bolagen men uppfyller ändå kraven på redovisning i mindre bolag, reglerna har 
även förbindelse med gällande skatteregler (Broberg, 2010, s. 17: Backlund et al., 2012, s. 
21) K1-reglerna är inte tvingade och bolagen i denna kategori kan välja att använda sig av 
K2-regelverket (Broberg, 2010, s. 11), däremot kan aldrig ett aktiebolag välja att använda 
sig av K1-regelverket (Månsson & Ohlson, 2008, s. 14).  
 

3.4.2)K2)
K2-regelverken anses även de vara, precis som K1, förenklade regelverk och de bolag som 
får tillämpa reglerna i kategorin K2 är bolagen som anses vara mindre, privata aktiebolag 
(BFNAR 2008:1) samt mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Dessa regelverk 
är frivilliga regelverk som mindre bolag kan välja att tillämpa istället för det mer 
avancerade, principbaserade K3-regelverket (Backlund et al., 2012, s. 21). Dessa bolag 
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definieras enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) som “företag som inte är större 
företag”. Bolagen inom denna kategori har, som figuren ovan visar, möjlighet att välja om 
de vill upprätta en årsredovisning enligt K2-regelverket eller en årsredovisning enligt K3-
regelverket. Uppställningen av årsredovisningen i K2 regleras i ÅRL och ska öka 
jämförbarheten mellan bolagen (Broberg, 2011, s. 11). K2 har, likt K1, en bestämd 
uppställning på hur årsredovisningen ska se ut för bolagen som de måste följa och i 
årsredovisningen ska “en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och 
tilläggsupplysningar” finnas med. Bolagen måste även ställa upp det i den ordningen och 
precis som i K1 så får inte bolagen lägga till fler rubriker, de som upprättar årsbokslut 
enligt K2 har däremot möjlighet att byta namnen på rubrikerna om det leder till en bättre 
förklaring av innehållet. (Broberg, 2011, s. 12) Både K1 och K2 utvecklades med målet att 
vara enkla, tydliga samt heltäckande. I och med att regelverken är samlade och förenklade 
med få bedömningar samt valmöjligheter minskar bolagens administrativa börda vilket ska 
underlätta för bolagen (Bokföringsnämnden, 2010) 
 
Första gången bolagen väljer att tillämpa K2-regelverket så ska bolaget börja tillämpa 
reglerna framåt, de ska alltså inte tillämpa K2-reglerna på händelser som inträffat innan 
övergången till K2. Om bolaget har poster som inte får finnas enligt de nya reglerna ska 
dessa bokas bort mot det egna kapitalet. Bolagen måste även visa dessa justeringar i 
noterna under eget kapital. Några exempel på sådana händelser som ska bokas mot det egna 
kapitalet är internt upparbetad immateriella tillgångar, finansiella instrument som är 
värderad till det verkliga värdet, uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld. 
(Broberg, 2011, s. 22-23) 
 

3.4.3)K3)
K2 och K3 är de kategorier som är mest omtalade i dagens läge. Detta är med anledning av 
att det nya K3-regelverket precis är färdigställt och är obligatoriskt från och med 1 januari 
2014. Däremot är tidpunkten för övergången till K3 redan den 1 januari 2013 och bolagen 
bör således ha funderat kring sitt val av regelverk med anledning av att K3 ska tillämpas 
retroaktivt (Drefeldt, 2012b, s. 30). K3 är för större bolag och är huvudregelverket för 
upprättandet av årsredovisning och koncernredovisning (Vägledning till BFNAR 2008:1). 
Dessa bolag definieras enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) som:  
 
“företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50, 
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor”. 
 
Eftersom att K3-regelverket är principbaserat och ger, som tidigare nämnts, bolagen frihet 
att göra egna bedömningar utifrån dess behov så länge det inte strider mot principerna i de 
gällande normerna så kommer det behövas utvecklas praxis för att ge vägledning för 
bolagen när de ska tillämpa K3 (Backlund et al., 2013, s. 22). Första gången bolaget 
tillämpar K3-regelverket så ska bolaget göra omräkningen retroaktivt, men det finns vissa 



25!

undantag där K3 inte ska eller inte behöver tillämpas för omräkningsåret. Mindre bolag 
ingår i detta undantag och behöver inte räkna om jämförelseåret, men de måste då upplysa 
om denna brist i noterna. (Backlund et al., 2013, s. 746-747) Mindre bolag är inte heller 
tvingade att anpassa sig till K3 vid de tillfällen som ÅRL anger att endast större bolag 
behöver anpassa (Drefeldt & Pramhäll, 2012). 

3.4.4)K4)
De bolag som tillhör BFN:s kategori K4 enligt ÅRL är de bolag som ska följa samt de som 
frivilligt följer IAS/IFRS i koncernredovisningen, det vill säga de allra största bolagen som 
är noterade. Dessa bolag skall sedan 1 januari 2005 använda sig av de internationella 
reglerna (IAS/IFRS) med grundtanken att jämförbarheten mellan länderna ska öka. En 
harmonisering av redovisningen mellan länderna anses vara välbehövlig av flera skäl, bland 
annat för att bolagen i olika länder ska ha samma tillgång till världens kapitalmarknader. 
Med olika redovisningsprinciper i länderna skulle detta vara svårt att uppnå och dessutom 
skulle det försvåra en effektiv resursallokering. (Sundgren et al., 2009, s. 12-13) En 
väsentlig skillnad gentemot övriga K-regelverk är att IAS/IFRS-reglerna som gäller för K4 
är framtagna av IASB till skillnad från K1, K2 & K3-reglerna som är utformade av BFN 
(Månsson & Ohlson, 2008, s. 7).  
 

3.5)Skillnader)mellan)K2:regelverket)och)K3:regelverket)
Regelverken K2 och K3 innehåller ett flertal olika skillnader som är anpassade efter den 
kategori av bolag de riktar sig till. Skillnaderna i regelverken gör att det krävs olika grad av 
kunskap av den som redovisar. Detaljregler och få valmöjligheter i K2 kräver inte lika bred 
kunskap vid redovisningen som om bolaget väljer att använda sig av K3-regelverket som 
saknar detaljregler där utrymme skapas för kvalificerade uppskattningar och bedömningar 
(Månsson & Ohlson, 2008, s. 42). För att skapa en förståelse för de största skillnaderna 
kommer dessa beskrivas nedan och avslutas med en sammanfattande tabell där det blir 
lättare att få en överskådlig bild av vad som kan påverka redovisningen olika.  
 

3.5.1)Årsredovisningen)
Årsredovisningen är bolagets sammanställning av bokföringen under året och samtliga 
aktiebolag är enligt bokföringslagen alltid skyldiga att upprätta en årsredovisning. 
Årsredovisningen är en offentlig handling som måste skickas in till 
registreringsmyndigheten Bolagsverket. (Broberg 2010, s. 48) En årsredovisning som 
upprättas vid tillämpning av K2-regelverket har bestämda rubriker och uppställningsformer 
för de olika delarna. Det är inte tillåtet att lägga till egna rubriker, underrubriker, poster, 
summeringsrader och liknande även om årsredovisningslagen skulle tillåta detta. Bolaget 
får inte heller välja att slå ihop flera poster även om årsredovisningen skulle bli lättare att 
förstå. Vid tillämpning av K2 ska årsredovisningen innehålla förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning samt noter (tilläggsupplysningar). (Broberg, 2010, s. 64-65) 
En årsredovisning som upprättas enligt K3 ska också den innehålla förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning samt noter som en årsredovisning vid tillämpning av K2. Det 
som skiljer K3 från K2 är att årsredovisningen enligt detta regelverk också ska innehålla 
eventuell kassaflödesanalys och eventuell rapport över förändring i eget kapital (Drefeldt & 
Törning, 2012, s. 54). Detta berör dock inte mindre bolag som väljer att tillämpa K3 då 
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dessa inte behöver tillämpa de regler som i ÅRL gäller större och publika bolag (Broberg, 
2010, s. 33). 
 
Den första delen av årsredovisningen, förvaltningsberättelsen, ska enligt K2 innehålla 3 
huvudrubriker; verksamheten, flerårsöversikt och resultatdisposition. Under verksamheten 
finns underrubrikerna allmänt om verksamheten, väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret, forskning och utveckling, egna aktier samt verksamhet enligt miljöbalken. 
Dessa uppgifter lämnas för att de har betydelse vid bedömning av verksamheten och 
kompletterar således årsredovisningens övriga delar. (Broberg, 2010, s. 71-72). 
Skillnaderna i K3-regelverket vad gäller förvaltningsberättelsen är att den också, för större 
bolag, ska innehålla information om utländska filialer, användningen av finansiella 
instrument samt icke-finansiell information. (Drefeldt & Törning, 2012, s. 68-71) 
 
Den resultaträkning som upprättas enligt K2 har, likt förvaltningsberättelsen, en redan 
färdig mall på rubriker, poster samt summeringsrader (BFNAR 2008:1). Dessa rubriker får 
inte bytas ut mot andra rubriker. Resultaträkningen ska vara kostnadsslagsindelad för att 
underlätta för bolagen då en funktionsindelad resultaträkning skulle innebära högre krav på 
redovisningen. Vill bolaget använda sig av en funktionsindelad resultaträkning måste de 
välja att använda sig av K3-regelverket. (Broberg, 2010, s. 64) Det alternativ bolaget har är 
att välja att upprätta en förkortad resultat- och balansräkning. Detta innebär att flera poster 
slås ihop till en post vilket också leder till att det blir färre tilläggsupplysningar. Det är 
tillåtet att använda sig av förkortad uppställning på resultaträkning även om bolaget väljer 
en vanlig uppställning på balansräkning och vice versa. (Broberg, 2011, s. 335-337) I K3-
regelverket kan bolaget välja om de vill använda sig av en kostnadsslagsindelad eller 
funktionsindelad resultaträkning. En regel som finns är dock att bolaget måste vara 
uppdelat i olika funktioner för att ha möjlighet att använda sig av den funktionsindelade 
resultaträkningen, annars redovisar de något som egentligen inte finns. (Drefeldt & 
Törning, 2012, s. 90)  
 
Balansräkningen ska enligt båda regelverken visa bolagets samtliga skulder och tillgångar 
samt eget kapital och avsättningar på balansdagen för räkenskapsåret samt för föregående 
räkenskapsår (Broberg, 2011, s. 345). För de bolag som tillämpar K2 får inte rubriker eller 
poster läggas till medan det enligt K3 får läggas till för att göra informationen relevant och 
förståelig för användaren av de finansiella rapporterna. K3-reglerna kräver också att bolaget 
redovisar posterna aktuella skattefordringar, uppskjutna skattefordringar samt uppskjutna 
skatteskulder. (Drefeldt & Törning, 2012, s. 76) 
 
Tilläggsupplysningarna i årsredovisningen är till för att förtydliga samt komplettera den 
information bolaget lämnar i resultat- och balansräkningen. Kravet på noterna 
(tilläggsupplysningarna) för bolag som redovisar enligt K2 är väldigt lågt ställda. För att 
uppnå en rättvisande bild behöver bara de upplysningar som är lagstadgade vara med, men 
givetvis får bolaget välja att lägga till ytterligare upplysningar om de anser att det är 
nödvändigt. I K2 framgår vissa upplysningar direkt i resultat- och balansräkningen vilket 
underlättar och minskar arbetet med dessa. (Broberg, 2010, s. 66-67) För bolag som väljer 
att tillämpa K3-regelverket ska dessutom upplysningar om de uppskattningar och 
bedömningar som gjorts och har betydande effekt på de finansiella rapporterna lämnas samt 
information om vilka redovisningsprinciper som använts (BFNAR 2012:1).  
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3.5.2)Immateriella)anläggningstillgångar)
En Immateriell anläggningstillgång är enligt BFNAR 2012:1 “en icke-monetär tillgång utan 
fysisk form”. Exempel på sådana immateriella anläggningstillgångar är patent, goodwill, 
hyresrätter, licenser, hemsidor etcetera (Broberg, 2011, s. 29). Redovisningen av dessa 
skiljer sig mellan K2 och K3 då K2-regelverket sätter begränsningar på hur de immateriella 
tillgångarna ska redovisas. En immateriell anläggningstillgång som är förvärvad (det vill 
säga köpt, inbytt eller liknande) och som stadigvarande skall användas i verksamheten tas 
upp som en anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs årligen av tills hela tillgången 
är avskriven. Egen upparbetade immateriella tillgångar får däremot inte tas upp som 
immateriell anläggningstillgång i balansräkningen utan dessa kostnadsförs enligt K2-
reglerna direkt och innebär således också att avskrivningar inte är aktuellt för de internt 
upparbetade anläggningstillgångarna. (Broberg, 2011, s. 29) 
  
Den skillnad som återfinns i K3-regelverket är att de internt upparbetade 
anläggningstillgångarna kan redovisas antingen enligt konstnadsföringsmodellen eller 
aktiveringsmodellen. Den modell som bolaget väljer ska tillämpas konsekvent på samtliga 
av de internt upparbetade anläggningstillgångarna. Kostnadsföringsmodellen innebär att 
bolaget redovisar samtliga internt upparbetade immateriella anläggningstillgångars 
kostnader när de uppkommer medan aktiveringsmodellen innebär att bolaget delar upp 
arbetet med att ta fram immateriella anläggningstillgångar i en utvecklingsfas och en 
forskningsfas där utgifterna för forskningsfasen redovisas som kostnader direkt när de 
uppkommer. Utgifterna för utvecklingsfasen får redovisas som tillgång om de uppfyller 
samtliga 6 förutsättningar som återfinns i K3-regelverket. Om bolaget har svårt att skilja på 
vad som är utvecklingsfas och vad som är forskningsfas ska hela arbetet klassificeras som 
forskningsfas. (BFNAR 2012:1) 
 
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar ska göras så att varje tillgång skrivs av 
för sig i enlighet med ÅRL det vill säga att tillgångar med en begränsad nyttjandeperiod 
skrivs av över denna period. För immateriella anläggningstillgångar ska nyttjandeperioden 
uppgå till maximalt 5 år såvida bolaget inte med säkerhet kan fastställa någon längre 
nyttjandeperiod. (Broberg, 2010, s. 79) Enligt K2-regelverket får avskrivningar göras 
schablonmässigt med 20 % per år, det vill säga att tillgången skrivs av på 5 år. Används 
denna schablonmetod får bolaget dock inte ta hänsyn till restvärdet vid beräkning av det 
avskrivningsbara beloppet. (Broberg, 2011, s. 34) Enligt K3-regelverket ska avskrivningar 
på immateriella anläggningstillgångar ske över dess nyttjandeperiod, dock får 
nyttjandeperioden endast i sällsynta fall (exempelvis vid avtal eller andra juridiska 
rättigheter) bestämmas till längre än 10 år. Vad gäller restvärdet så skall detta anses vara 0 
kronor. (Broberg, 2010, s. 37) 
 
Vidare så har bolag som väljer att tillämpa K2-regelverket inte någon möjlighet att välja att 
skriva upp sina immateriella anläggningstillgångar (BFNAR 2008:1 p. 10.37) medan om de 
istället väljer att tillämpa K3-regelverket får uppskrivningar göras om tillgången anses ha 
ett tillförlitligt samt bestående värde som överstiger det bokförda värdet väsentligt 
(Broberg, 2010, s. 35). Däremot får inte internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar skrivas upp enligt K3 om bolaget valt att använda sig av 
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kostandsföringsmodellen (BFNAR 2012:1 p. 18.25). 
 

3.5.3)Materiella)anläggningstillgångar))
En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som bolaget har för avsikt att använda 
i den egna verksamheten i minst ett år. Exempel på materiella anläggningstillgångar är 
byggnader, mark, maskiner och inventarier. (Backlund et al., 2013, s. 320) Skillnaderna 
mellan K2 och K3 vad gäller materiella anläggningstillgångar är liknande de skillnader som 
finns för de immateriella anläggningstillgångarna. Det finns några stora skillnader mellan 
K2 och K3-regelverken när det kommer till materiella anläggningstillgångar eftersom K2 är 
ett förenklingsregelverk och den största skillnaden är komponentavskrivningen.  
 
I K3 så är bolaget tvingat att redovisa alla komponenter var för sig och skriva av 
komponenterna separat. (Backlund et al., 2013, s. 320-321) När bolaget ska bestämma 
vilket belopp komponenten ska skrivas av med och under vilken period så måste de ta 
följande i beaktande: nyttjandeperioden, komponentens indelning och avskrivningsmetod 
där det med avskrivningsmetod menas att bolaget kan välja att skriva av på olika sätt 
exempelvis linjärt, degressivt osv. (Backlund et al., 2013, s. 343, 337) De som tillämpar K2 
har inte någon möjlighet att dela upp tillgångarna i komponenter utan tillgångarna ska 
värderas som helhet, men istället har bolaget en möjlighet att använda sig av 
schablonavskrivning på 5 år med samma belopp varje år precis som vid immateriella 
tillgångar. (Broberg, 2010, s. 85-86)  
 
Restvärden ska enligt K3 bestämmas när bolaget införskaffar sig den materiella 
anläggningstillgången (Backlund et al., 2013, s. 339). Men enligt K2 har bolagen endast 
möjlighet att använda sig utav ett restvärde om de inte väljer att använda sig utav 
schablonavskrivningen. Bolagen är dock inte tvingade att ange ett restvärde då utan kan 
skriva av tillgången till noll (Broberg, 2010, s. 86). Det finns även en stor skillnad mellan 
regelverken när det kommer till att göra uppskrivningar. För att få göra uppskrivningar vid 
tillämpning av K3-regelverket måste vissa kriterier uppfyllas enligt ÅRL. Tillgången måste 
ha ett betydande värde som överstiger det bokförda värdet och som anses varaktigt. 
(Backlund et al., 2013, s. 346) Vid tillämpning av K2-regelverket är inte uppskrivningar 
tillåtet för bolagen med undantaget för byggnader och mark. Dessa kan vid vissa tillfällen 
få skrivas upp, men då maximalt till taxeringsvärdet. (Broberg, 2010, s. 88)  
 

3.5.4)Avsättningar)
En avsättning är en förpliktelse bolaget har som vid en senare tidpunkt sannolikt kommer 
att inträffa. Bolaget måste uppskatta både beloppet och tidpunkten för utbetalningen av 
förpliktelsen. (Backlund et al., 2013, s. 460) Det finns två typer av förpliktelser, den legala 
och den informella eventualförpliktelsen. Den legala förpliktelsen uppkommer genom ett 
kontrakt eller genom en lagstiftning medan den informella förpliktelsen uppstår genom att 
bolaget “på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt utförligt 
och aktuellt uttalande har visat externa parter att det påtar sig vissa skyldigheter, samt 
därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter att det kommer att fullgöra 
sina skyldigheter”. (BFNAR 2012:1)  
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K3-regelverket följer i stort sett reglerna i IFRS och de regler som tidigare fanns i RR 16 
med undantag att bolaget alltid ska göra upplysningar om eventualförpliktelserna kommer 
att inträffa, även om det endast är en liten chans att de kommer att ske (Backlund et al., 
2013, s. 460). När de gör dessa upplysningar ska bolagen även göra en beskrivning av 
förpliktelsen i noterna. Bolagen får ta upp både legala och informella eventualförpliktelser 
enligt K3. Om en legal eller informell förpliktelse kräver att en omstrukturering i bolaget 
måste ske så får bolaget göra en avsättning för detta. (BFNAR 2012:1) I K2-regelverket 
nämner de inte något om att bolaget måste göra upplysningar om eventualförpliktelser och 
de har endast möjlighet att ta upp legala eventualförpliktelser. Här har bolagen ingen 
möjlighet att göra en avsättning för omstrukturering av verksamheten. K2 har även den 
förenklingen att bolaget inte behöver redovisa avsättningar om avsättningen är sammanlagt 
de lägsta av 25 000 eller 10 % av det egna kapitalet vid början av året. (BFNAR 2008:1) En 
sådan förenkling finns alltså inte i K3.  
 
Nuvärdesberäkning ska enligt K3-regelverket ske om nuvärdet har en stor effekt på den 
framtida betalningen (BFNAR 2012:1), förenklingen i K2 säger däremot att bolaget endast 
behöver göra en nuvärdesberäkning om den eventuella framtida betalningen kommer att 
ske efter 10 år (BFNAR 2008:1). Räntesatsen för beräkningen av nuvärdet skiljer sig även. 
Räntan som används vid tillämpningen av K3 är den ränta som avspeglar marknaden för 
tillfället och risken som är kopplad till den framtida betalningen (BFNAR 2012:1) medan 
vid K2 använder sig bolaget av balansdagens statslåneränta som sedan avrundas av uppåt 
till närmaste heltal (BFNAR 2008:1).  
 

3.5.5)Periodiseringar)
För alla bolag är det viktigt att endast redovisa de intäkter och kostnader som tillhör det 
aktuella året medan det som inte ska påverka resultatet det aktuella året periodiseras. Vid 
bokslutet redovisas dessa som en tillgång eller en skuld. (Broberg, 2011, s. 241) I K3 finns 
det inga förenklingar eller undantag utan intäkterna och kostnaderna ska redovisas det år 
som de påverkar resultatet oberoende under vilket år den betalas (Backlund et al., 2013, s. 
41). Förenklingarna i K2 innebär att bolagen inte behöver periodisera intäkter samt 
kostnader som var för sig understiger 5 000:- (BFNAR 2008:1) och det är viktigt att bolaget 
tillämpar detta konsekvent. (Broberg, 2011, s. 247) Det finns även ett undantag för utgifter 
som säger att om det finns återkommande utgifter så har bolaget under vissa förutsättningar 
möjlighet att inte periodisera dessa utgifter (BFNAR 2008:1). De förutsättningar som måste 
uppfyllas är att utgifterna får antas variera med högst 20 % och att utgiften kostnadsförs en 
gång per år, förutom första året som den används. Även denna förenklingsregel måste 
bolaget tillämpa konsekvent. (Broberg, 2011, s. 275) 
 

3.5.6)Skatt)
Uppskjuten skatt är en ytterligare post som skiljer sig mellan de två regelverken. Enligt K3-
regelverket ska den uppskjutna skatteskulden eller den uppskjuta skattefordran redovisas i 
balansräkningen som en egen post. Det som inte får redovisas är temporära skillnader som 
gäller vinstmedel från exempelvis utländska dotterbolag eller bolag som styrs gemensamt 
som inte har blivit överförda till bolaget. (BFNAR 2012:1) Så enligt K3-regelverket 
redovisas både den aktuella skatten samt den uppskjutna skatteskulden och skattefordran. 
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Vid tillämpningen av K2 däremot så är det inte tillåtet att redovisa uppskjutna skatteskulder 
och skattefordringar. Bolaget får endast redovisa den aktuella skatten. Om bolaget har en 
uppskjuten skattefordran eller skatteskuld vid övergången till K2-regelverket så ska bolaget 
boka det ingående värdet mot det egna kapitalet i balansräkningen. Är det däremot en 
uppskjuten skatteskuld som kommer ifrån en anläggningstillgång vid en tidigare 
uppskrivning så ska de istället bokas mot en uppskrivningsfond. (BFNAR 2008:1)  
 

!
Tabell!1!ISkillnader!mellan!regelverken  

3.6)Implementering)av)nya)regelverk)
Vid implementeringen av nya regelverk kan bolagen samt dess intressenter stöta på 
problem. Ofta så är problemen kopplat till stora kostnader och för vissa bolag så väger inte 
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fördelarna upp för dessa kostnader. För mindre bolag skulle detta främst uppstå om de 
skulle vara tvingade att tillämpa IFRS fullt ut och därför skapade IASB regelverket IFRS 
for SME för att minska kostnaderna för små och medelstora bolag men samtidigt kunna ha 
ett regelverk som bygger på samma principer som IFRS (Vasek, 2011, s. 115: Evans et al., 
2005, s. 24). BFN gick ytterligare ett steg, som tidigare nämnt, och anpassade IFRS for 
SME till den svenska lagstiftningen och på så sätt utvecklade de det nya K3-regelverket 
(Drefeldt, 2009, s. 32). Vasek (2011) undersökte om EU-länderna ansåg att IFRS for SME 
skulle implementeras och resultatet var att 19 länder ansåg att det nya regelverket skulle ge 
en förbättring medan 6 länder var emot att implementera regelverket. Resultatet tydde på att 
länderna fått en positiv bild av det nya regelverket som utvecklats för små och medelstora 
bolag för att bygga på samma principer som regelverket för större, noterade bolag (Vasek, 
2011, s. 120). Detta kan tolkas som att de regelverk och allmänna råd som tidigare fanns 
behövde en förändring och att det var vid rätt tillfälle som IASB valde att utveckla IFRS for 
SME. Evans et al. (2005, s. 25) tar i sin studie upp att redovisningen för de mindre bolagen 
är en förbättring då de minskar de oproportionella kostnaderna och onödiga administrativa 
bördor. Detta har varit målet vid utvecklingen av K2-regelverket som av den anledningen 
innehåller få valmöjligheter och tydliga regler som måste följas.  
 

3.6.1)Konsekvenser))
Även om målen med att implementera nya redovisningsstandarder är tydliga är det viktigt 
att tänka på de konsekvenser och möjligheter de nya regelverken ger. Genom att ge de 
mindre bolagen möjlighet att välja mellan K2 och K3-regelverken tar BFN till viss grad 
bort möjligheten att kunna jämföra bolagen då regelverken ser väldigt olika ut. Yip & 
Young (2012) gjorde en studie på huruvida obligatorisk tillämpning av IFRS skulle öka 
jämförbarheten mellan bolag. De nämner bland annat att det blir allt vanligare med 
investeringar mellan länderna vilket ökar behovet av nationella redovisningsstandarder 
(Yip & Young, 2012, s. 1767). De fann att jämförbarheten mellan bolagen var betydligt 
högre efter att regelverket blev obligatoriskt än innan det var obligatoriskt både för 
liknande bolag från olika länder samt för liknande bolag inom samma land. En högre 
jämförbarhet underlättar dessutom beslutsfattandet för investerare. Precis som Yip & 
Young (2012) finner i sin studie så ökar risken för att prognoser av bolagen blir 
missvisande när jämförelse av bolagen blir svårare. Även om det kan anses vara orimligt att 
jämföra denna studie med redovisningen inom Sverige för mindre och medelstora bolag 
som inte bedriver handel på kapitalmarknaden så visar den på att jämförbarheten är väldigt 
viktig, såväl internationellt som inom länderna. Men i och med att K-projektet ger de 
mindre bolagen möjlighet att välja enligt vilket regelverk de vill redovisa enligt minskar 
jämförbarheten betydligt. Då dessa små bolag dessutom har möjlighet att använda sig av 
vissa förenklingar även om de väljer att tillämpa K3-regelverket så uppstår även då 
skillnader som gör att jämförbarheten minskar. Visserligen kanske inte de mindre bolagen 
har någon direkt nytta av komplicerade regler, men ur ett intressent-perspektiv skulle det 
troligtvis vara önskvärt med enhetliga regler då beslutsgrunden skulle vara densamma för 
alla bolag.  
 
Evans et al., (2005) menar också att om små och medelstora bolag redovisar enligt olika 
redovisningsprinciper minskar tillförlitligheten samt att det ger upphov till att bolagen 
tolkar den rättvisande bilden olika. De nämner också vidare i sin studie att en lagstadgad 
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redovisning som är enhetlig för alla bolag uppfyller behov av information för att kunna 
skydda minoritetsägare samt andra intressenter (Evans et al., 2005, s. 26). Detta kan 
innebära att de olika regelverken i Sverige ställer till det för intressenterna om de inte är 
medveten om vilka skillnader som ligger bakom redovisningen. De bolag som väljer att 
frivilligt tillämpa vissa regler har dessutom sannolikt andra incitament med sin redovisning 
än de bolag som är tvungen att tillämpa dessa regler (Yip & Young, 2012, s. 1768) vilket 
innebär att de mindre bolagen kan välja den redovisning som de anser ger den bästa bilden 
av deras verksamhet medan de större inte har den valmöjligheten. De små bolagen som har 
möjlighet att välja vilket regelverk de vill använda sig av kan med sin redovisning sända 
signaler till användarna. Om de väljer att redovisa enligt K3-regelverket kan det tyda på att 
bolaget växer sig större och är ett starkt bolag som vill göra sig redo för att kunna etablera 
sig på den större marknaden. Ett bolag som istället väljer att tillämpa K2-regelverket kan 
med sin redovisning signalera att de är trygga i sin position och inte har för avsikt att ta 
steget in på den större marknaden de närmaste åren.  

3.6.2)Fördelar)och)nackdelar)
Att BFN har valt att utveckla ett regelverk baserat på IFRS for SME innebär att den 
svenska redovisningen kommer ett steg närmare en globalisering av redovisningsprinciper 
för små och medelstora bolag. Nästa steg kan komma att bli att de svenska små och 
medelstora bolagen går från att tillämpa delar av IFRS for SME till att tillämpa hela 
regelverket, precis som det var med IFRS som till en början endast tillämpades till viss del 
för att sedan bli obligatoriskt att tillämpas i sin helhet för noterade bolag. Grosu & Bostan 
(2010) menar att det inte bara är bolagen själva som skulle tjäna på att redovisningsreglerna 
globaliserades utan även kunderna och andra användare av den finansiella informationen. 
Det är dock viktigt att överväga fördelarna mot nackdelarna vad gäller det regelverket. 
Grosu & Bostan (2010) fann flertalet fördelar samt nackdelar med att implementera IFRS 
for SME. Fördelarna de fann var liknande de som tidigare nämnts i studien; jämförbarheten 
mellan bolagen ökar, kostnaderna minskar, möter fler användares behov av finansiell 
information osv. De nackdelar de fann var bland annat att många bolag inte var tillräckligt 
förberedda för att kunna ta beslut om att tillämpa nya redovisningsprinciper, det var endast 
en liten del av användarna som förstod skillnaderna mellan det nya och det gamla 
regelverket samt vilka effekter dessa skillnader gav och dessutom kunde liknande 
transaktioner se olika ut i olika bolag på grund av flexibiliteten i regelverket som gav 
utrymme för professionella bedömningar. (Grosu & Bostan, 2010, s. 325) Dessa nackdelar 
kan vara något som dyker upp i det nya K3-regelverket också. Flertalet bolag är idag inte 
införstådda i att de från och med 1 januari 2014 måste börja tillämpa ett nytt regelverk i sin 
redovisning vilket gör att de inte är tillräckligt förberedda då de inte är införstådda i att 
regelverket ska tillämpas retroaktivt. I och med att regelverket ska tillämpas retroaktivt ska 
övergången skett redan 1 januari 2013. Att användarna inte förstår skillnaderna som uppstår 
vid byte till ett nytt regelverk kan anses vara förståeligt då K3-regelverket bygger på 
flertalet professionella bedömningar som kan skilja sig mellan bolagen. Detta kan göra att, 
precis som Grosu & Bostan (2010) kom fram till i sin studie, liknande händelser och 
transaktioner ser olika ut i olika bolag och därigenom kan intressenternas bild av bolaget 
påverkas av att de inte förstår gjorda uppskattningar och bedömningar. 
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3.6.3)Bolagens)val)av)redovisningsprinciper 
När bolagen skall göra sitt redovisningsval och därmed vilka redovisningsprinciper de vill 
använda sig av kan flera faktorer påverka. Valet beror dels på vilka incitament bolaget har 
med sin redovisning samt vilket behov intressenterna har (Fields et al., 2001, s. 260). Som 
vi nämnde i inledning har ett bolag ett flertal intressenter, däribland leverantörer, 
kreditgivare, aktieägare samt kunder (Sundgren et al., 2009, s. 20). Som vi tidigare också 
har nämnt har de mindre bolagen möjlighet att frivilligt välja att använda sig av K3-
regelverket som är ett regelverk baserat på IASB’s IFRS for SME vilket innebär att dessa 
bolag kan styra sin redovisning lite mer än de större bolagen som är tvingade att använda 
detta regelverk. Bolagets val kommer styras av vilka redovisningsprinciper som lämpar sig 
bäst för dem och dessa redovisningsprinciper kommer användas som grund för att kunna 
analysera och klassificera transaktioner som skett (Gordon, 1964, s. 253). Vilket regelverk 
som passar bolaget bäst beror på hur avancerad redovisning de har och hur mycket 
information intressenterna behöver för att kunna göra en bedömning för sitt beslutsfattande. 
De finansiella rapporternas utseende och innehåll kommer att påverkas i hög grad av vilka 
redovisningsprinciper bolaget använder (Gordon, 1964, s. 257) vilket gör att bolagets val 
bör vara väl genomtänkt. Det slutliga beslutet, om det är K2- eller K3-regelverket som skall 
tillämpas, fattas av ledningen. Ledningen kommer ta detta beslut om val av regelverk så att 
deras egen nytta maximeras. (Watts & Zimmerman, 1978, s. 113: Gordon, 1964, s. 255-
256) Hur ledningen tar sitt beslut maximerar deras nytta genom olika faktorer. Några av 
dessa faktorer, som Gordon (1964, s. 261-262) beskriver i sin studie, är att nyttan för 
ledningen är relaterad till tillväxten i bolaget och tillväxten i löneutvecklingen. Detta i sin 
tur påverkas av hur nöjd aktieägarna är med ledningens agerande. Genom att uppnå detta 
kan bolaget jämna ut inkomsterna och tillväxten av dessa inkomster, men det är samtidigt 
viktigt att bolaget följer de regler som finns i det valda regelverket och på så sätt visar ett 
bra resultat (Gordon, 1964, 262). Av de forskare som har testat Gordons teori om att jämna 
ut inkomsterna på olika sätt har de flesta kommit fram till att bolagen väljer de principer 
som jämnar ut inkomsterna mest (Barefield & Comiskey 1972, s. 191, 298: Beidleman, 
1973: Copeland, 1968: Dascher & Malcom, 1970). När bolaget frivilligt kan välja vilka 
redovisningsprinciper som skall tillämpas, och då sannolikt väljer att maximera sin egen 
nytta, kan detta leda till kostnader för användarna av de finansiella rapporterna (Fields et 
al., 2001, s. 259). I grunden kan bolagets redovisningsval bero på att de avser att 
manipulera vinsten, antingen upp eller ner, för att själva kunna styra över vad som ska 
redovisas och på så sätt själva tjäna på det. Precis som Fields et al. (2001, s. 260) skriver i 
sin studie så täcker vinstmanipulering mycket mer än bara redovisningsval och även om 
inte alla redovisningsval handlar om vinstmanipulering så kan det ändå liknas vid detta om 
bolaget har som incitament att styra sin redovisning i viss riktning. Vad gäller K2 och K3-
regelverken tror vi att flera bolag kommer att välja det regelverk som gynnar dem mest och 
där de själva kommer kunna påverka resultatet. Märker bolaget exempelvis att K2-
regelverket inte ger en rättvis bild av dess verksamhet eller att resultatet blir väldigt dåligt 
trots att det bör visa något helt annat så kommer bolaget troligtvis välja att tillämpa K3-
regelverket om de har resurser för detta. 
 
Frågan är varför ett bolag frivilligt skulle välja att använda sig av ett mer avancerat 
regelverk om det inte måste? Cuijpers & Bijink (2005) gjorde en studie på vilka faktorer 
som är avgörande vid frivillig tillämpning av regelverk. Deras fokus i studien var på US 
GAAP och IAS där de undersökte bolagen som inte använder “local gaap” inom EU 
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(Cuijpers & Buijink, 2005, s. 488) och vi anser att denna studie kan liknas vid valet av K-
regelverk då K3-regelverket är uppbyggd på internationella regler. De fann i sin studie att 
bolag som väljer att frivilligt tillämpa ett nationellt regelverk förväntar sig framtida fördelar 
av detta och att dessa fördelar överväger kostnaderna (Cuijpers & Buijink, 2005, s. 487-488 
: Christensen, 2012, s. 521). Cuijpers & Buijink (2005, s. 488) nämner också att senaste 
tidens ekonomiska utveckling motiverar allt fler bolag till att använda sig av nationella 
regelverk för att på så sätt lättare kunna genomföra transaktioner med andra länder. Detta 
tror vi kan vara en stark bidragande faktor till att bolag frivilligt väljer att tillämpa ett mer 
avancerat regelverk där de måste utelämna mer information. Visserligen kanske de mindre 
bolagen inte har detta behov, men vi anser att det är viktigt att se på helheten och på 
framtiden. Hur ser bolagets framtid ut och finns det fördelar med ett mer avancerat 
regelverk som är omöjliga att erhålla vid användande av ett enklare regelverk? Om de avser 
att köpa eller sälja varor eller tjänster med utländska bolag underlättar det givetvis om 
reglerna är nationellt anpassade både vad gäller redovisningen och vad gäller 
kommunikationen av den finansiella informationen.  
 

3.7)Sammanfattning 
Som vi förstår är bolagens redovisning väldigt viktig. Genom sin redovisning ska de nå ut 
till intressenterna med den information dessa behöver för sitt beslutsfattande för att kunna 
minska de informationsklyftor som finns (Sundgren et al., 2009, s. 19). Hur omfattande 
redovisning som krävs beror i grunden på bolagets storlek då ett större bolag oftast har fler 
intressenter än ett mindre bolag och således har de högre krav på sin redovisning. Samtliga 
bolag utgår från samma redovisningsprinciper, men trots detta är det viktigt för 
intressenterna att vara införstådda i att det alltid finns mer eller mindre utrymme för 
uppskattningar och bedömningar då dessa kan påverka bolagets resultat- och balansräkning. 
(Grönlund et al., 2013, s. 267) Vid övergången till de nya regelverken finns det en stor risk 
för informationsasymmetriproblem och agentproblem. Eftersom K3-regelverket kräver mer 
detaljerad redovisning bör risken för informationsasymmetri vara mindre vid tillämpning 
av detta regelverk än vid tillämpning av K2-regelverket. Informationsasymmetrin uppstår 
genom att den ena parten har ett informationsövertag, i detta fall bolaget gentemot sina 
intressenter medan agentteorin är uppbyggd på  att principalen utför arbetet på det sätt som 
ökar dennes egen nytta istället för att se till agentens (bolagets) bästa (Akerlof  1970, s. 
489; Eisenhardt 1989, s. 58). Eftersom många mindre bolag använder sig av extern hjälp 
vid både redovisning och rådgivning kan risken för agentproblem anses vara stor. För att 
minska risken för dessa två problem måste bolagen vid övergången informera sina 
intressenter om denna och vilken effekt bytet får på den finansiella informationen. De bör 
även vid valet av regelverk vara väl insatta själva för att minska risken för agent-pricipal 
problemet. Det redovisningssystem som finns idag går att dela upp i två delar, den 
principbaserade redovisningen och den regelbaserade redovisningen. Den principbaserade 
redovisningen kännetecknas av att den består av få detaljregler och såldes lämnar utrymme 
för uppskattningar och bedömningar medan den regelbaserade redovisningen kännetecknas 
av utförliga regler utan utrymme för egna uppskattningar. (Grönlund, 2013, s. 18-19: 
Collins et al., 2012, s. 682) Dessutom kräver den principbaserade redovisningen att bolaget 
lämnar mer omfattande upplysningar i årsredovisningen och därför antar vi att risken för 
informationsasymmetri bör vara lägre vid tillämpning av ett principbaserat regelverk. På 
grund av utrymmet för uppskattningar och bedömningar krävs det mer av den som 
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redovisar enligt principbaserade regelverk än vid tillämpning av regelbaserade regelverk då 
det är viktigt att uppskattningarna och bedömningarna ger en rättvis bild av bolaget. I det 
K-projekt BFN har utvecklat är K2-regelverket regelbaserat medan K3-regelverket är 
principbaserat vilket gör att vi förväntar oss att omräkningen enligt K3-regelverket kommer 
vara mer tidsomfattande samt kräva att vi tar mer hjälp från exempelvis Deloitte och 
bolagen. En klar fördel med den regelbaserade redovisningen är att de tydliga 
anvisningarna som finns ökar jämförbarheten mellan bolagen då samtliga bolag redovisar 
på samma sätt, men detta kan samtidigt leda till att bolagen försöker anpassa sin 
redovisning (Collins et al., 2012, s. 682). Den främsta fördelen med principbaserad 
redovisning är att bolagen kan anpassa sin redovisning efter den verksamhet de har, men 
här kan istället jämförbarheten mellan bolagen påverkas negativt om inte bolagen förklarar 
ingående vilka uppskattningar och bedömningar som gjorts.  
 
Nu när BFN implementerar de nya K-regelverken är syftet med dessa väldigt tydligt. De 
vill uppnå förenklingar och öka jämförbarheten mellan bolag världen över. Det är dock 
viktigt att de också tänker på vilka konsekvenser implementeringen av de nya regelverken 
kan få. Yip & Young (2012) fann i sin studie att obligatorisk tillämpning av IFRS ökade 
jämförbarheten mellan bolagen och således blev beslutsfattandet för investerare enklare. 
Detta kan vara en indikation på att jämförbarheten kommer minska när de mindre bolagen 
har möjlighet att välja vilket regelverk de ska tillämpa. Viktigt att tänka på är att de bolag 
som har möjlighet att välja hur de ska redovisa har också möjlighet att sända signaler till 
sina intressenter. Genom att välja att tillämpa K3 kan de sända signalen att de är starka på 
marknaden och förväntas växa. Enligt Gordon (1964, s. 261-262) kommer beslutet tas av 
ledningen så att maximerar sin egen nytta vilket Fields et al. (2001, s. 260) också var inne 
på. Fields et al., (2001) menade också att bolag som frivilligt kan använda sig av ett 
regelverk för att styra redovisningen i en viss riktning kan liknas vid bolag som använder 
sig av vinstmanipulering. Detta visar också att det är viktigt för bolaget att kommunicera 
sitt val så inget missförstånd uppstår samtidigt som det är viktigt för intressenterna att vara 
införstådda i det val som bolaget gjort och hur det skiljer sig från tidigare redovisning.  
 
Utifrån detta vill vi, genom att använda oss av två bolag, exemplifiera vad ett byte av 
regelverk kan innebära för bolagen samt dess intressenter. Vi vill kunna ge en bild av hur 
viktigt det är att bolagen är medveten av det val de gör och hur det kan påverka 
intressenternas förståelse för innehållet i årsredovisningen. Genom detta återkommer vi till 
att det är bolagets perspektiv som vår studie utgår ifrån, vi hoppas kunna ge vägledning i 
valet mellan K2- och K3-regelverket för de bolag som står inför detta val.  
 
 
 
 )
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4.)TILLVÄGAGÅNGSSÄTT)
I detta kapitel ger vi läsaren en förståelse för hur vi valt ut de bolag vi använt oss av i 
studien. Vi förklarar också varför dessa bolag varit intressant samt tillvägagångssättet vid 
kontakt med bolagen och andra inblandade. Avslutningsvis förklarar vi också intervjuns 
uppbyggnad och syfte samt hur omräkningen gått till.  
 

4.1)Urval)
Vi har valt att genomföra studien med främsta fokuset på en omräkning av en 
årsredovisning från 2012 för 2 bolag som är verksamma inom samma bransch, men för att 
ge studien ytterligare djup utför vi också intervjuer med den ekonomiansvarige på de bolag 
som berörs av omräkningen av årsredovisningen. Vi valde att använda oss utav två bolag 
för att kunna göra en jämförelse mellan bolagen både vid omräkningarna och intervjuerna. 
För att kunna hitta bolag vi ansåg vara intressant för studien har vi genomfört vårt urval 
stegvis där första steget bestod av en diskussion med Sara och Kornelia på Deloitte för att 
bestämma vilken typ av bransch vi skulle inrikta oss mot. Eftersom vi i ett tidigt skede hade 
uppfattningen att det är komponentavskrivningen som kommer ge den största skillnaden 
mellan de olika regelverken så bestämde vi, tillsammans Sara och Kornelia på Deloitte, 
tidigt i studien att vi var intresserade av bolag som är verksamma inom handel med 
personbilar alternativt handel med lastbilar. Vi trodde att denna typ av bolag skulle kunna 
ha betydande komponenter i de materiella anläggningstillgångar som kunde vara av intresse 
vid komponentavskrivningen enligt K3-regelverket. Genom att använda affärsdata, som är 
en databas för samtliga svenska bolag, kunde vi tillgå en lista av bolag som var av intresse 
för studien samt information om dessa efter att ha angivit önskade sök-kriterier. Vid 
sökningen i affärsdata användes SNI-koderna 45110 (Handel med personbilar och lätta 
motorfordon), 45191 (Handel med lastbilar, bussar och specialfordon) och 45192 (Handel 
med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar). Vidare valde vi också att 
använda oss av bolagsformen aktiebolag som ett sök-kriterium då det är dessa bolag som 
står inför det stundande valet mellan K2 och K3. Vi använde oss av Jämtland som län då vi 
hade som avsikt att göra empirin i Östersund på Deloittes kontor i och med att det är 
Deloittes kontor i Östersund som vi har haft kontakt med. Det sista kriteriet vi valde att 
fylla i var att omsättningen skulle vara över 20 miljoner kronor för att på så sätt utesluta de 
allra minsta bolagen, eftersom att vi tror att de allra minsta bolagen inte kommer fundera på 
att tillämpa K3-regelverket. För K3 går gränsen för att vara ett större bolag vid 80 miljoner 
och därför ansåg vi att bolag med en omsättning under 20 miljoner inte var av intresse. När 
vi fått resultatet av sökningen valde vi att begränsa området så det endast omfattade de 
bolag som ligger närmst Östersund vilket resulterade i att de kommuner som blev 
inkluderade var Östersund och Strömsund. 
 
Utifrån den sökning som gjordes fick vi, som tidigare nämnt, en lista med de bolag som vi 
ansåg vara av intresse för studien. Listan innehöll 23 bolag i Östersundsområdet som kunde 
vara av intresse (Se Tabell 2). Utifrån denna lista tillhandahöll Sara och Kornelia oss med 
några av bolagens årsredovisningar för att vi tidigt skulle kunna börja kolla hur bolagen 
tidigare redovisat och för att få en uppfattning om dessa bolag stod inför valet. När vi 
slutligen skulle välja ut vilka bolag som var av intresse valde vi att fokusera på de som har 
hjälp av Deloitte med sina bokslut. Detta val gjordes på grund av att vi skulle kunna vända 
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oss till den ansvariga på Deloitte vid eventuella frågor i situationer där vi känner att vår 
kunskap är begränsad samt för att kunna få tillgång till det material vi behövde. Vi ansåg att 
det skulle bli lättare om bolagen hade samma person som hjälpte dem med bokslut på 
Deloitte och därför föll valet på Elisabeth Magnusson då hon hjälpte till med bokslutet för 
två av bolagen. För att omräkningen överhuvudtaget skulle vara möjlig tog vi kontakt via 
telefon med Elisabeth Magnusson på Deloitte som är auktoriserad redovisningskonsult och 
som hjälper de aktuella bolagen med sina bokslut. Elisabeth var villig att hjälpa oss i de 
situationer där hon besitter bredare kunskap än oss. I och med att bolagen vi valde att ta 
kontakt med själva sköter sin bokföring löpande ansåg vi att de var användbara då de bör ha 
kunskap om redovisning och förstå innebörden av att de val som görs kan påverka deras 
resultat och ställning på olika sätt utan att behöva låta sig styras av någon utomstående 
(exempelvis revisor). De två bolag vi slutligen valde att kontakta var Jemtbil AB (senare 
benämnt Jemtbil) och Bil AB Sandström & Ljungqvist (senare benämnt Sandström & 
Ljungqvist) som båda är belägna i Östersund. Vi lyckades få använda oss av de två bolag vi 
främst var intresserade av då de båda ansåg att studien var av intresse och båda använde sig 
av Elisabeth Magnusson. De ville gärna se slutresultatet samt de eventuella skillnader 
regelverken genererar för att kunna få lite vägledning i sitt val. Anledningen till att vi till 
slut valde ut två bolag och inte fler var på grund av att vi var medvetna om att omräkningen 
skulle vara väldigt tidskrävande vilket gjorde att vi ville börja med att göra omräkningen 
för två bolag för att kunna jämföra resultaten mellan dessa bolag. När omräkningarna var 
gjorda insåg vi att det inte fanns tid för att göra omräkningar på fler bolag även om det var 
önskvärt så vi såg över möjligheterna att komplettera de omräkningar och intervjuer vi gjort 
med någon typ av enkät eller intervju med andra bolag som står inför valet eller redan har 
tillämpat regelverken. Det vi helst ville genomföra var en kortare enkät som skulle skickas 
ut till Deloittes kunder (de mindre bolagen som står inför valet) för att skapa en bild av hur 
de har tänkt välja och hur insatta de är i regelverken. Tyvärr var det inte möjligt att få tag i 
en lista med dessa bolag vilket gjorde att vi istället började fundera på att utföra intervjuer 
med bolag som redan tillämpat regelverken. Vi lyckades hitta två bolag, varav ett har 
använt sig av K2-regelverket och det andra har använt sig av K3-regelverket, som vi 
kontaktade med en förfrågan om att utföra en intervju för att kunna få en bild av om de har 
stött på samma svårigheter som vi gjort under omräkningen. Tyvärr var det inte heller 
möjligt då båda bolagen tackade nej på grund av att de inte hade möjligheten att delta vid 
den tidsperioden vi önskade därför valde vi att gå vidare med den data vi hade och arbeta 
med denna då vi ansåg att den ändå var tillräckligt omfattande.  
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Företag Kommun 
Bolags- 
form SNI-kod Anställda Omsättning 

Alanders Bilaffär AB Östersund 49 45110 8 44794 
Autocenter i Östersund AB Östersund 49 45110 2 24742 
Berners Person - och 
Transportbilar AB Östersund 49 45201, 45110, 45320 181 751126 
Bil AB Sandström & 
Ljungqvist Östersund 49 45110, 45201, 45320 21 73661 
Bilbolaget Nord AB Östersund 49 45110, 45320, 47300 238 1224789 
Brunflo Skogsmaskinsservice 
AB Östersund 49 46699, 33120, 45110  8 21201 
Corrosion & Consulting i 
Östersund AB Östersund 49 46630, 45191, 77390  1 33504 
Eriksson Bil i Norr AB Östersund 49 45110, 45320, 45201 67 272569 
Folkes Bil i Strömsund AB Strömsund 49 45110 7 100826 
Haraldssons Tunga Fordon 
AB Östersund 49 45191, 45201 1 33272 
Ivars Bil i Hoting AB Strömsund 49 45110 21 175060 
Ivars Bil i Östersund AB Östersund 49 45110, 45201, 45320 14 84292 
Jemtbil AB Östersund 49 45110, 45320, 45201 30 134525 
Mabil Motor & Fordon AB Östersund 49 45110, 68203 8 42567 
Molunds Trafik AB Östersund 49 49390, 49320, 45192 40 71214 
Northbike & Car Jämtland 
AB Östersund 49 45110, 45320, 45201 22 53163 
Nya Bilbörsen i Östersund 
AB Östersund 49 45110 7 77874 
Oktan Sverige AB Östersund 49 45110 4 25296 
P.Högström Heavy 
Equipment AB Strömsund 49 45191, 49410 4 27719 
Polaris Scandinavia AB Östersund 49 45110, 45400 17 407660 
Sport & Motor i Östersund 
AB Östersund 49 45110, 45201, 45400  4 20030 
Wist Last & Buss AB Östersund 49 45191, 45320, 45201 218 932261 
Wist Last & Buss Syd AB Östersund 49 45191, 45310, 45201 118 381955 
Tabell!2!IUrval!

4.2)Konsekvenser)av)och)kritik)mot)urvalet 
I och med att majoriteten av de svenska bolagen klassificeras som mindre bolag är vi 
medvetna om att vårt urval är väldigt begränsat och att det blir svårt att dra några generella 
slutsatser om hur regelverken kommer påverka dessa bolag. Men vi är av uppfattningen att 
studien skall kunna ge de mindre bolagen en chans att förstå regelverken och hur dessa kan 
påverka räkenskaperna. Genom att vi begränsar vårt urval till en specifik bransch och en 
specifik stad påverkas givetvis det resultat studien genererar. Då vi anser att det är svårt att 
generalisera resultatet från en sådan studie som vi gör på andra bolag, i och med att alla 
bolag ser olika ut och kommer påverkas olika av det val de gör, anser vi inte att branschen 
eller den stad vi valt gör resultatet mindre användbart. Visserligen hade vi kunnat välja att 
använda oss av bolag från olika branscher för att öka möjligheten för generalisering, men i 
och med att vi ville kunna jämföra och se skillnader mellan de bolag vi använde oss av 
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ansåg vi det vara lämpligast att använda två bolag som utifrån verkar väldigt lika, men som 
i sin redovisning kan vara väldigt olika. Vi är medvetna om att vi valde bolag i en bransch 
som inte är den mest konkurrensutsatta i och med att de oftast säljer olika märken och 
således inte behöver ha någon större koll på konkurrenterna som i exempelvis 
elektronikbranschen där butikerna många gånger säljer likadana produkter från samma 
märken. Vi förstod på förhand att det skulle kunna påverka resultatet om bolagen inte var 
insatta i regelverken och att omräkningarna inte skulle vara till någon hjälp om vi inte 
kunde få ut något av intervjuerna. För att vi skulle kunna få ut så mycket som möjligt av de 
intervjuer vi gjorde och för att omräkningarna skulle vara möjliga ringde vi upp bolagen 
väldigt tidigt i studien för att ge dem en chans att börja se över regelverken och det 
kommande valet. Samtidigt ville vi inte heller styra dem för mycket då resultatet kan visa 
bolagen vilka konsekvenser valet kan få om de inte själva är medveten om skillnaderna i 
regelverken. Vi anser, trots att vi begränsat vårt urval, att de två bolag vi valt för vår studie 
är väl användbara då bolagen är så pass stora att de skulle kunna uppnå ekonomiska 
fördelar av att tillämpa K3, men kan också med fördel använda sig av K2 såvida de inte har 
för avsikt att etablera sig på en större marknad inom den närmaste tiden. Vidare anser vi 
också att de två bolag vi valt är särskilt användbara för den bransch de tillhör då bolagen 
inom denna bransch är väldigt lika och överlag innehar samma typer av tillgångar och 
skulder. Det som kan skilja bolagen åt är om de till exempel äger fastigheter som måste 
komponentavskrivas (precis som Sandström & Ljungqvist) eller om de har gjort 
avsättningar (även där Sandström & Ljungqvist) som i vissa fall redovisas olika i K2 & K3 
regelverken. Eftersom ena bolaget inte har dessa poster har vi, för att göra resultatet av vår 
studie så användbart som möjligt, förklarat vad det skulle betyda om bolagen haft andra 
typer av tillgångar/skulder i de olika posterna och hur dessa i sådana fall skall hanteras. 
 
Det slutliga resultatet av studien är, som tidigare nämnt, givetvis beroende av vilken typ av 
bolag vi använder oss av. Vissa typer av bolag har mer avancerade transaktioner och 
redovisning medan andra typer av bolag har mindre avancerade transaktioner och lättare 
redovisning. Dessutom är resultatet främst beroende av hur bolaget har redovisat tidigare. 
Vissa bolag kanske redovisar väldigt likt K2-regelverket medan andra redovisar väldigt likt 
K3-regelverket vilket kan göra att det blir stora skillnader för de bolag som väljer ett 
regelverk som ligger långt ifrån deras nuvarande redovisning medan de bolag som väljer ett 
regelverk som ligger nära deras nuvarande redovisning inte märker av några speciella 
skillnader. Vi valde, som tidigare nämnt, att använda oss av bolag som vi trodde skulle ha 
tillgångar med betydande komponenter då vi tidigt i studien fått uppfattningen om att de är 
dessa som kommer stå för den största skillnaden vid tillämpning av K3-regelverket även 
om det också finns andra stora skillnader. Vi valde också dessa bolag för att vi ansåg att de 
var så pass stora att de skulle kunna använda sig av K3-regelverket om de ansåg att detta 
passade deras verksamhet. Även om det slutliga resultatet inte går att generalisera på 
samtliga mindre bolag tror och hoppas vi att det kommer kunna bidra med en ökad 
förståelse för bolag som står inför regelverksvalet. 
 

4.3)Intervjun)
Vi började med att kontakta bolagen via telefon för att få en första kontakt och för att 
förklara vårt syfte med studien samt för att skapa ett intresse hos bolagen för att vilja delta i 
studien. Efter telefonkontakten skickade vi ut ett mail (Se Appendix 1) med ytterligare 
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information och förfrågan om en intervju för att ge bolagen lite tid att tänka igenom om de 
ville delta i studien. Vi ansåg att endast skicka ut ett mail till bolagen med informationen 
som en första kontakt skulle öka risken att bolagen inte svarade och såldes också minska 
chansen att dessa skulle vara villiga att delta i studien. Efter cirka två veckor valde vi att 
återigen kontakta bolagen via telefon då de inte svarat på vårt mail om datum för en 
intervju, under samtalet bokade vi in ett datum och en tid.  
 
Vi kom överens med båda bolagen att vi skulle göra en besöksintervju med dem innan vi 
började med omräkningen av räkenskaperna då detta skulle ge oss en bild av hur väl insatta 
bolagen är i de olika regelverken samt vilken uppfattning de har av dessa. En 
besöksintervju ger oss möjligheten att få en djupare förståelse av bolagens funderingar och 
åsikter kring regelverken (Dahmström, 2005, s. 91). Genom att få bolagens åsikter och få 
veta vilka de tror kommer bli de största skillnaderna kan vi koppla samman omräkningen 
och de svar vi får via intervjuerna för att se om förväntningar och de faktiska utfallet 
stämmer överens. Vid utveckling av intervjun har vi till viss mån försökt bygga på den teori 
vi har i studien samt utgått från det syfte vi har. För att uppnå syftet vill vi främst att 
frågorna kan kopplas till det resultat omräkningen ger men också att intervjun ska kunna 
bidra med en allmän förståelse för oss för hur tankarna går kring de olika regelverken. 
Frågorna berörde främst vilken uppfattning respondenten fått av de nya regelverken samt 
hur denne ställde sig till utvecklingen av dessa. Vi valde också att fråga hur bolagen 
kommer fatta sitt beslut och om de såg några problem eller fördelar med implementering av 
nya regelverk i Sverige. 
 
Intervjun bestod ursprungligen av 16 frågor (Se Appendix 2) som cirka en vecka innan 
intervjutillfället skickades till respondenterna för att dessa skulle ha möjlighet att sätta sig 
in i regelverken samt få en bild av vad vi ville få ut av intervjun. Innan vi påbörjade 
intervjun presenterade vi uppsatsens syfte samt hur vi kommer behandla intervjumaterialet 
för att respondenten skulle kunna känna sig säker och bekväm med att svara på de frågor vi 
hade. Vid intervjutillfället klargjorde vi också för respondenten att denne samt bolaget får 
vara anonym om så önskas. Vi valde att spela in intervjun (efter godkännande av 
respondenten) för att inte förlora viktig information som uppkommit vid intervjutillfället 
och efter att sammanställningen av intervjun var gjord skickades denna till respondenten för 
att denne skulle ha möjlighet att rätta saker som kan ha missuppfattats eller av annan 
anledning har blivit fel. (Ejvegård, 2009, s. 52) Under och även innan intervjun så blev vi 
väl medvetna om att bolagen inte var särskilt insatta i de nya regelverken och vilka 
konsekvenser valet kan få. Vi förstod att detta skulle försvåra omräkningen till viss del då 
vissa poster kräver viss kunskap om bolaget och dessutom fick vi inte svar på alla 
intervjufrågor då bolagen inte hade någon djupare kunskap om regelverken. Men 
intervjuerna gav oss svar på några viktiga frågor som behövdes för att genomföra 
omräkningen på ett sätt som gynnade bolaget exempelvis om bolagen ville att vi använde 
oss av kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad resultaträkning vid omräkning enligt 
K3-regelverket. Utifrån intervjuerna kunde vi skapa oss en bild av vilket regelverk bolaget 
kommer välja samt vem som kommer ta det slutliga beslutet gällande vilket regelverk som 
ska tillämpas. Vi ansåg att detta var bra att ha i åtanke både vad gäller omräkningen, men 
också vad gäller de slutsatser vi sedan gör utifrån omräkningen då vi kan se om vi tycker 
deras val vore lämpligt för bolaget.  
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4.4)Kritik)mot)intervjun)
Vid utformningen av intervjun valde vi att använda relativt korta frågor som ger 
respondenten utrymme för att uttrycka sina egna åsikter och för att kunna öppna upp för en 
diskussion. En risk med sådana korta och öppna frågor är att det blir svårare att jämföra 
svaren mellan respondenterna då diskussionerna kan utvecklas väldigt annorlunda, därför är 
det extra viktigt att vi ställer exakt samma frågor till båda bolagen för att sedan kunna 
jämföra resultaten av intervjuerna med varandra. Vid själva intervjutillfället är det även 
viktigt att vi tänker på tonfallet och att inte trycker på vissa ord för att påverka 
respondenterna i deras svar (Dahmström, 2005, s. 94). Vi valde att skicka intervjun till 
respondenterna innan intervjutillfället vilket kan anses vara ofördelaktigt då denne har 
möjlighet att tänka igenom svaren. Vi anser dock att detta istället utgör en tillgång för vår 
studie när det kommer till själva intervjun eftersom regelverken är så pass nya. Att 
respondenterna tänker igenom regelverken och skapar sin egen bild av hur de kan påverka 
deras bolag är i detta fall bara positivt då vi får ut mer av intervjun och omräkningen om de 
har reflekterat över sitt val. Givetvis kan det också anses vara en nackdel att utföra 
intervjun före omräkningen då vi antagligen kommer besitta djupare kunskap både vad 
gäller redovisning i sig samt vad gäller de aktuella regelverken efter vi gjort omräkningen. 
Men i och med att vi vill jämföra bolagens kunskap och förväntningar med det faktiska 
utfallet valde vi att lägga intervjun före för att hela kunna tiden ha svaren i åtanke genom 
omräkningen.  
 

4.5)Omräkning)av)räkenskaper)
Vid omräkningen av bolagens finansiella rapporter utgår vi givetvis från BFNAR 2008:1 
(Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag) samt BFNAR 
2012:1 (Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning). 
Omräkningen kräver först och främst grundläggande kunskap om de olika regelverken samt 
de skillnader dessa innehåller vilket gjorde att vi var tvungna att studera dessa ingående. Vi 
var också tvungna att studera bolagens årsredovisningar för att skapa en förståelse för hur 
de var uppbyggda. Detta för att kunna förstå vilka skillnader de nya regelverken skulle ge 
vad gäller rubriker, underrubriker, summeringsrader etc.  
 
Omräkningen skedde sedan genom att vi gick igenom post-för-post med början i 
balansräkningen (då vi fått uppfattningen av att de flesta skillnader finns i balansräkningen) 
för att kunna se vilka justeringar som behövde göras. Vi fann tidigt att det fanns vissa 
poster som krävde en uppdelning för att överensstämma med regelverkens 
uppställningsform, till exempel materiella anläggningstillgångar. För att göra det möjligt att 
klassificera transaktioner i nya poster använde vi oss av bokslutspärmar innehållande 
bolagens bokslutsrapporter, bokslutsbilagor, fakturor, uträkningar för exempelvis 
överavskrivningar, kontoutdrag och liknande. Dessa bokslutspärmar tillhandhöll Deloitte 
oss med efter godkännande från bolagen. Bokslutspärmarna använda vi oss utav under hela 
omräkningen då det annars skulle behövas betydligt mer kontakt med bolagen för att 
genomföra omräkningen. Genom att se grundtransaktionerna för de olika posterna i 
bokslutspärmarna var studien genomförbar. Som vi förstår så blir möjligheten att replikera 
studien begränsad på grund av att det krävs godkännande från de inblandade bolagen för att 
kunna tillgå materialet samt kontakt med Deloitte då stor del av materialet finns där. Men 
med tillgång till materialet samt via kontakt med inblandade personer är replikering 
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möjligt. I och med att vi inte använder oss av ett bokföringsprogram, utan utskrifter från ett 
sådant så har vi varit tvungna att föra in alla siffror och rubriker i ett excel-dokument för att 
kunna räkna om och korrigera poster. Detta har varit väldigt tidskrävande men också 
väldigt bra då vi fått möjlighet att lära oss hur de olika posterna är kopplade till varandra.  
 
Inför varje ny post fick vi gå igenom regelverken igen för att se vilka bestämmelserna var 
och hur det skiljde sig åt mellan regelverken samt att vi fick gå igenom alla transaktioner 
som skett inom kontona för dessa poster. Vissa konton var givetvis mer krävande än andra 
exempelvis de materiella anläggningstillgångarna där vi var tvungen att gå igenom cirka 
200 tillgångar för att kunna klassificera dessa i de nya posterna vid tillämpningen av K3-
regelverket. Genom hela omräkningen hade vi kontinuerlig kontakt med bolagen, Elisabeth 
samt Sara och Kornelia för att få hjälp med saker som var oklara, exempelvis vad gäller 
leasing, komponenter på de materiella anläggningstillgångarna och de långfristiga 
skulderna. Vissa frågor kontaktade vi BFN för att få klarhet kring exempelvis vad gäller 
den finansiella leasingen och de långfristiga skulderna. Då vi hade fått bilden av att K3-
regelverket skulle vara mer omfattande och tidskrävande än K2-regelverket började vi 
omräkningen enligt K3, men vi insåg ganska snart att det var lättare att se och förstå 
skillnaderna i regelverken om vi gjorde omräkningarna parallellt. Ett flertal poster har krävt 
mycket arbete trots att det inte blivit någon märkbar skillnad jämfört med den nuvarande 
redovisningen exempelvis kundfordringar för Jemtbil och förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter för Sandström & Ljungqvist. Det är viktigt att läsaren har detta i åtanke 
vid genomgång av empirin då små skillnader också är ett resultat och trots att det är små 
skillnader för tillfället kan det i framtiden uppstå större skillnader. För att kunna genomföra 
omräkningen spenderade vi en full arbetsvecka plus övertid (cirka 45 timmar) på Deloittes 
kontor i Östersund där vi gjorde de mest krävande delarna för att sedan göra det sista 
veckan efter när vi var tillbaka i Umeå. De problem vi stötte på under omräkningen gällde 
exempelvis hur vi skulle klassificera vissa leasingavtal och hur de hade redovisat sina 
kundfordringar innan (till verkligt värde eller till anskaffningsvärde). Detta har vi fått lösa 
genom att prata med inblandade i bolagen från Deloitte (redovisningskonsult och revisor), 
bolagen själva samt kunniga inom området (Bokföringsnämnden). 
 
Det sista vi behövde göra innan omräkningen var helt färdig var att beräkna bolagens 
avsättning till periodiseringsfond, årets skatt samt aktuell skattefordran. Dessa poster kunde 
vi beräkna med hjälp av underlag från bokslutsbilagorna. Det slutliga resultatet kommer att 
redovisas så att vi visar hur årsredovisningen ser ut med bolagens nuvarande redovisning, 
K2 och K3 för att ge en övergripande bild på de skillnader som finns för bolagen mellan de 
olika regelverken. Vi kommer också beräkna med hur många procent resultatet, 
tillgångarna, eget kapital samt skulderna skiljer sig mellan regelverken och nuvarande 
redovisning.  
 

4.6)Kritik)mot)omräkningen)av)räkenskaperna)
Vid omräkningen hade vi båda endast grundläggande kunskap inom redovisning vilket kan 
innebära att vi missar något eller förlitar oss på bolagens redovisning trots att detta kan 
anses vara olämpligt för vissa poster. Vi hade dessutom endast grundläggande kunskap vad 
gäller de olika regelverken vilket krävde att vi hela tiden gick tillbaka och läste igenom 
dessa. Vidare kan det också vara till nackdel att vi genomför omräkningen utifrån bokslut 
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och inte löpande under räkenskapsåret då redovisningen gjorts. Detta kan göra att vi missar 
underliggande konton som vi inte ser i bokslutsbilagorna. Dessa brister kommer vi givetvis 
ta hänsyn till när vi gör våra slutsatser.  
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5.)EMPIRI)OCH)ANALYS 
I detta kapitel kommer vi redogöra för den omräkningen som skett av bolagens räkenskaper 
samt för den intervju vi utförde med bolagen. Vi börjar med att presentera intervjun för att 
läsaren ska få en bild av hur väl insatta bolagen är i regelverken och vad detta inneburit 
för omräkningen. Vi avslutar med en sammanfattning för att ge en tydlig bild av vad 
intervjun och omräkningen gett för resultat. 

5.1)Omräkning)och)intervju)
Innan vi gjorde omräkningen av bolagens årsredovisningar utförde vi intervjuer med en 
ekonomiassistent på Jemtbil samt en ekonomiansvarig på Sandström & Ljungqvist. Ingen 
av respondenterna var särskilt insatt i regelverken utan hade en generell uppfattning om hur 
dessa såg ut och vilket regelverk de trodde att de kommer att välja. De hade båda börjat 
kolla igenom information de fått från Deloitte samt information de kunnat hitta via internet 
för att få en bild av vad som bäst passar deras respektive bolag. För att vi skulle kunna 
genomföra omräkningen på ett sätt som bolagen själva skulle kunna välja att göra så fick de 
besluta om vi skulle använda oss av kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad 
resultaträkning vid omräkning enligt K3-regelverket samt om de ville att vi använde oss av 
förenklad uppställningsform eller normal uppställningsform på resultat- och balansräkning 
vid omräkning enligt K2-regelverket. Båda bolagen ansåg att den kostnadsslagsindelade 
resultaträkningen påminde mer om den resultaträkning de upprättar idag vilket gjorde att vi 
använde oss av det när vi gjorde omräkningen enligt K3-regelverket. När det gällde K2 var 
inget av bolagen intresserade av att använda sig av den förenklade uppställningsformen då 
de ansåg att den normala formen var enkel som den var redan vilket gjorde att vi valde bort 
en förenklad resultat- och balansräkning.  
 
För att ge läsaren en tydlig bild av omräkningen och hur den påverkat årsredovisningarnas 
olika poster presenteras de olika delarna av årsredovisningarna var för sig med efterföljande 
förklaring samt, i den mån det varit möjligt, jämförelse med vad vi fick ut av intervjuerna. 
För att göra det hela lite tydligare har vi valt att markera poster vi har delat upp, lagt till 
eller bytt namn på enligt reglerna i K3-regelverket med en asterisk (*) medan de poster vi 
har delat upp, lagt till eller bytt namn på enligt K2-regelverket är markerade med ett 
insättningstecken (^). De flesta summeringsrader är markerade med ett insättningstecken. 
Detta beror på att K2-regelverkets uppställningsform kräver att samtliga summeringsrader 
namnges. Båda bolagen har sedan tidigare de summeringsrader som krävs, dock utan den 
benämning som krävs vilket gjort att vi lagt till dessa och för att tydliggöra vilka det 
handlar om är dessa, som övriga ändringar, markerade. 
 

5.2)Jemtbil)AB)
Jemtbil AB är ett bolag som har varit verksam i 20 år inom handel med personbilar, 
service samt försäljning av reservdelar och tillbehör. De märken som bolaget främst säljer 
och utför service på är Mazda, Subaru, Kia samt Mercedes-Benz. (Jemtbil AB, 2013) 
Under 2012 hade Jemtbil totalt 31 personer anställda, en balansomslutning på 30 918 000:- 
och en nettoomsättning på 131 689 000:- (Jemtbil AB, 2012). Detta gör att bolaget 
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kategoriseras som en mindre bolag i och med att de inte de senaste två åren uppfyllt minst 2 
av de tre kraven för att kategoriseras som större bolag, men ligger nära till att vara ett större 
bolag. I och med detta har de alltså möjligheten att välja vilket regelverk de vill använda sig 
av medan de hade varit tvingade att använda sig av K3-regelverket om de klassificerats som 
ett större bolag. Anna-Karin Nilsson är ekonomiassistent på bolaget och har jobbat där i 
sammanlagt fyra år, hon är ensam i bolaget med att sköta ekonomin och är även den person 
vi har hållit intervju med. Bolagets årsredovisning är i dagsläget upprättad enligt 
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tar hjälp av Deloitte 
bland annat när det kommer till bokslut, årsredovisning, löner samt revision och till viss del 
revisionsnära rådgivning i samband med detta. 
 

5.2.1)Intervju)
Intervjun utfördes, som tidigare nämnt, med Anna-Karin som är ekonomiassistent på 
bolaget. Anna-Karin ansåg att den nuvarande redovisningen fungerar bra och tycker inte 
det är nödvändigt med de nya regelverken, men trots detta så är hon positiv till de 
förenklingar som finns för de små bolag som väljer att tillämpa K2-regelverket. Hon menar 
att alla förenklingar är bra vilket vi tror kan bero på att hon är ensam i bolaget med att sköta 
ekonomin samt att vi fick uppfattningen om att hon upplever det är svårt att göra egna 
uppskattningar och bedömningar. Det kommer krävas ett flertal uppskattningar och 
bedömningar om bolaget väljer att tillämpa K3-regelverket vilket Anna-Karin var 
införstådd i. Hon ansåg att det inte fanns någon anledning för de små bolagen att välja att 
redovisa enligt K3-regelverket på grund av dess komplexitet. Detta argument kan vi hålla 
med om till viss del, då de absolut minsta bolagen med fördel väljer att tillämpa K2-
regelverket men även om K3-regelverket kan verka komplext för de som inte är riktigt 
insatt i regelverket kan det vara värt att verkligen sätta sig in i vad det egentligen skulle 
innebära för bolaget och dess intressenter. Viktigt att tänka på för bolaget är att deras val 
kan sända signaler till användarna att bolaget antingen vill växa eller är stabil i den position 
de har.  
 
Anna-Karin menar att de främsta användarna av deras årsredovisning är banker, 
återförsäljare samt leverantörer. Hon tror att dessa är nöjda med den information 
redovisningen ger idag och såldes inte kräver något utöver det som framkommer av 
årsredovisningen i dagsläget. Vi anser att det är dessa intressenter som bolaget har 
möjlighet att sända positiva signaler till genom att tillämpa K3-regelverket. Anna-Karin ser 
att deras leverantör Mercedes-Benz skulle kunna påverka valet om de kräver att bolaget 
redovisar enligt något av regelverken, men hon anser att chansen att de skulle kräva detta är 
väldigt liten. Med den kunskap hon har för tillfället menar Anna-Karin att bolaget troligen 
kommer välja att tillämpa K2-regelverket då hon anser att detta regelverk är mest likt 
bolagets nuvarande redovisning. Den kunskap Anna-Karin hade vid intervjutillfället kring 
de nya regelverken hade hon inhämtat från internet, hon har även blivit inbjuden av 
Deloitte till kurser om regelverken men ej haft möjlighet att delta vid dessa tillfällen. Hon 
menar också att vid bolagets val av regelverk kommer Deloitte att ha mycket att säga till 
om och vara de som ger förslag på vilket regelverk bolaget lämpligast bör använda sig av. 
Men i slutänden är det ändå VD:n som fastställer beslutet. VD:n för Jemtbil kommer inte 
vara aktiv i beslutsprocessen utan han kommer säga ja eller nej till det regelverk Deloitte 
ger som förslag att bolaget ska använda sig av. Vi anser att det är bra att bolaget har 
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möjlighet att ta hjälp av Deloitte vid sitt val av regelverk då de inte själv besitter den 
kunskap som de behöver för att göra ett lämpligt val.  
 
Utifrån intervjun förstod vi att bolaget inte hade satt sig in i de nya regelverken och vad 
dessa skulle kunna innebära för dem. Risken vi ser med detta är att bolaget väljer K2-
regelverket utan att egentligen tänka igenom valet i och med att det kräver mindre från 
bolagets sida men det kan vara värt att tänka igenom de begränsningar regelverket sätter 
också. Även om de flesta av de mindre bolagen inte är i behov av att ha någon omfattande 
redovisning tror vi att K3-regelverket kan passa vissa typer av bolag bättre och återspegla 
deras verksamhet på ett mer rättvist sätt. Visserligen kan den mer komplicerade 
redovisningen enligt K3-regelverket innebära högre kostnader för bolaget då de kan behöva 
mer hjälp till en början för att tolka regelverket. Under intervjun sa Anna-Karin dock att 
hon inte trodde att den nya redovisningen skulle kräva allt för stora kostnader för deras 
bolag. Avslutningsvis konstaterade Anna-Karin att vid implementering av nya regelverk i 
Sverige är det viktigt att bolagen tänker till. Det är lätt att fortsätta rulla på i samma gamla 
spår som tidigare och det kan vara svårt att ta till sig nya saker.  
 
Nedan visas en tabell som beskriver vilken befattning respondenten har, när intervjun ägde 
rum samt under vilka omständigheter.  
 
Namn Befattning Datum Tid Access 
Anna-Karin 
Nilsson 

Ekonomiassistent 9/4 13.38-14.10 Besöksintervju, Lugn 
miljö 

Tabell!3!IRespondent,!Jemtbil!AB 

5.2.2)Balansräkning):)Tillgångar)
Nedan presenteras den första delen av balansräkningen med nuvarande redovisning döpt till 
2012-12-31 samt de omräknade posterna enligt K2 och K3-regelverken. Efter tabellen 
följer redogörelse för de poster som krävt korrigeringar samt för vissa poster där det inte 
krävts några korrigeringar men där det är viktigt att tydliggöra att det hade kunnat innebära 
stora förändringar om bolaget tidigare redovisat på något annat sätt. Poster utan redogörelse 
är poster som redovisas på samma sätt som nuvarande redovisning både vad gäller K2-
regelverket och K3-regelverket.  
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BALANSRÄKNING 2012-12-31 K2 K3 

    TILLGÅNGAR 
   

    Anläggningstillgångar 
   

    Materiella anläggningstillgångar 
   Maskiner och andra tekniska 

anläggningar* 0 0 0 
Inventarier, verktyg och installationer* 1533421 1473975 1535154 
Summa materiella 
anläggningstillgångar^ 1533421 1473975 1535154 

    Finansiella anläggningstillgångar 
   Fordringar i koncernföretag 0 0 0 

Andelar i andra företag 25000 25000 25000 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar^ 25000 25000 25000 

    Summa anläggningstillgångar 1558421 1498975 1560154 

    Omsättningstillgångar 
   

    Varulager m.m. 
   Färdiga varor och handelsvaror 23901859 23901859 23776804 

Pågående arbeten* 
  

125055 
Summa varulager^ 23901859 23901859 23901859 

    Kortfristiga fordringar 
   Kundfordringar 3541704 3541704 3541704 

Aktuell skattefordran* 571360 
 

571166 
Övriga fordringar^ 206388 783521 206388 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 952750 922501 952750 
Summa kortfristiga fordringar^ 5272202 5247726 5272009 

    Kassa och bank 
   Kassa och bank 185351 185351 185351 

Summa kassa och bank^ 185351 185351 185351 

 
      

Summa omsättningstillgångar 29359412,42 29334935,8 29359218,55 

    SUMMA TILLGÅNGAR 30917833,42 30833911 30919372 
Förändring i tillgångar (%) 

 
!0,27%' 0,00%'

!
Tabell!4!–!Tillgångar!Jemtbil!AB 

 
!
!

!
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5.2.2.1!Anläggningstillgångar!
 
Materiella anläggningstillgångar 
Den första posten i balansräkningen hette ursprungligen Maskiner och Inventarier i 
Jemtbils årsredovisning. Enligt både K2-regelverket och K3-regelverket skall denna post 
delas upp på två poster; Maskiner och andra tekniska anläggningar samt Inventarier, 
verktyg och installationer. Det visade sig efter att vi gått igenom bolagets bokslutsmaterial 
och delat upp alla materiella tillgångar i de två nya posterna att Jemtbil redan hade skrivit 
av sina maskiner och andra tekniska anläggningar och således endast hade inventarier, 
verktyg och andra installationer. Bolaget hade ingen sammanfattande lista på de olika 
posterna utan vi gick igenom varje tillgång för sig för att se hur den skulle klassificeras. 
Eftersom bolaget redan hade skrivit av alla sina maskiner och byggnader fanns det inte 
något behov av att dela upp några av deras anläggningstillgångar i betydande komponenter 
för att skriva av dem separat. Skillnaden som syns på de materiella anläggningstillgångarna 
mellan de olika regelverken beror på att anskaffningsvärdet och avskrivningarna har 
ändrats. Vi har i båda omräkningarna lagt till frakt på anskaffningsvärdet där det inte varit 
inräknat då det enligt regelverken ska räknas med direkt hänförliga kostnader i 
anskaffningsvärdet. Däremot är avskrivningstiden densamma som bolaget använt tidigare 
när det gäller K3 då det enligt detta regelverk är tillåtet att skriva av tillgångarna över dess 
nyttjandeperiod. Vid omräkning enligt K2 valde vi istället att använda den schablonmetod 
som är tillåten på 20 % (BFNAR 2008:1 p. 10.23) då Jemtbils ekonomiassistent ansåg att 
det var bra att denna regel fanns och själv gärna skulle använda sig av den. För de 
materiella anläggningstillgångarna står således K2 för den största skillnaden då 
avskrivningarna blir större och därmed sänker värdet på tillgångarna mer än tidigare då det 
på flertalet tillgångar använts en avskrivningstid på 8 år. Hade bolaget haft maskiner och 
byggnader med betydande komponenter som förväntas ha väsentligt olika 
nyttjandeperioder ska enligt K3-regelverket komponentavskrivning ske (BFNAR 2012:1 p. 
17.4). För Jemtbil skulle det i sådant fall dels krävas en del jobb för att dela upp tillgången 
på sina komponenter och det skulle det påverka både värdet på tillgångarna i balansräkning 
och avskrivningarna på tillgångarna i resultaträkningen. Väljer bolaget att redovisa enligt 
K2-regelverket är det viktigt att vara medveten om att de materiella 
anläggningstillgångarna som uppkommit till följd av ett finansiellt leasingavtal inte får 
redovisas enligt K2-regelverket utan bolaget måste boka bort ingående värdet på dessa mot 
balanserat resultat.  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
För de finansiella anläggningstillgångarna har kapitel 11 i K3, finansiella instrument 
värderade till anskaffningsvärdet, tillämpats. Här finns det ingen skillnad mellan 
regelverken eftersom det inte är tvingande att värdera de finansiella instrumenten till 
upplupet anskaffningsvärde enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Eftersom de finansiella 
anläggningstillgångar inte får värderas till verkligt värde enligt de regler som följer av K2 
(BFNAR 2008:1 p. 11.6) har vi värderat de finansiella anläggningstillgångarna till 
anskaffningsvärde för både K2 och K3, precis som bolaget i den nuvarande redovisningen 
har värderat dessa tillgångar. Vi använde oss utav kapitel 11 då bolaget sedan tidigare 
värderat sina finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärdet, hade bolaget värderat 
sina tillgångar till verkligt värde hade vi istället tillämpat kapitel 12, finansiella instrument 
värderade till verkligt värde. När bolaget har valt att använda sig av antingen kapitel 11 
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eller kapitel 12 måste de göra detta konsekvent genom hela redovisningen vilket innebär att 
bolaget inte kan redovisa vissa finansiella instrument enligt kapitel 12 om andra enligt 
kapitel 11. 
 

5.2.2.2!Omsättningstillgångar!
 
Varulager 
Varulagret har i enlighet med K3-regelverket delats upp i två poster, färdiga varor och 
handelsvaror samt pågående arbeten. Denna uppdelning ska inte göras enligt den 
uppställningsform som följer av K2 utan dessa poster slås samman till en gemensam post 
precis som det ser ut i den nuvarande redovisningen. Som Tabell 4 ovan visar är summan 
av varulagret densamma för nuvarande redovisning, K2 och K3. Varulagret har i den 
nuvarande redovisningen värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet vilket är tillåtet både enligt K2 och K3-regelverken och således har 
ingen justering varit nödvändig. Varulagret får dock enligt K2-regelverket tas upp till 97% 
av det sammanlagda anskaffningsvärdet såvida detta värde inte är högre än det värde lägsta 
värdets princip ger (BFNAR 2008:1 p. 12.5). Vid tillämpning av K3-regelverket krävs det 
med andra ord att bolaget är noga med att redovisa varulagret i de olika posterna medan de 
enligt K2-regelverket är lite enklare då de redovisar varulagret i en gemensam post.  
 
Kundfordringar 
Kundfordringar är ett finansiellt instrument och är värderat på samma sätt som de 
finansiella anläggningstillgångarna. Eftersom vi redan vid de finansiella 
anläggningstillgångarna använde oss utav kapitel 11 i BFNAR 2012:1, finansiella 
instrument som är värderade till anskaffningsvärde, så måste vi använda oss utav detta 
kapitel vid värdering av kundfordringar då kapitlet ska tillämpas konsekvent. Bolaget har 
enligt årsredovisningen tagit upp sina fordringar till det belopp som väntas inflyta vilket 
stämmer väl överens med de bestämmelser som framgår av K2-regelverket som säger just 
att kortfristiga fordringar endast får tas upp till det belopp som väntas inflyta (BFNAR 
2008:1 p. 13.4). De fordringar som är räntebärande får enligt K3-regelverket vid första 
redovisningstillfället redovisas till upplupet anskaffningsvärde (BFNAR 2012:1 p. 11.16). 
Eftersom Jemtbil inte tidigare har värderat dina kundfordringar till upplupet 
anskaffningsvärde så valde vi att inte göra det för K3, utan vi har värderat dessa till 
anskaffningsvärde.  
 
Aktuell skattefordran 
Den aktuella skattefordran (Se Appendix 3) var egentligen det absolut sista vi räknade ut i 
årsredovisningen då den beror på vilken skatt bolaget ska betala utifrån årets skattemässiga 
resultat samt vilken skatt de har betalat in under året. Skattefordran skiljer sig från den 
nuvarande redovisningen på grund av att korrigeringar gjorts som innebär att resultatet 
ändrats för K2 och K3-regelverken. Dessutom ska den aktuella skattefordran ingå i posten 
övriga fordringar vid tillämpning av K2 vilket den inte tidigare gjort. Den aktuella 
skattefordran beräknades genom att ta årets skatt minus preliminär inbetald skatt2. Som vi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 K2:244 666,45 - 821 799 = -577 132,55:-  
  K3: 250 632,87 - 821 799 = -571 166,13:- 
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kan se i tabell 4 skulle bolagets aktuella skattefordran bli högre vid användning av K2-
regelverket då årets skatt enligt detta regelverk blev lägre medan vid användning av K3-
regelverket skulle skattefordran bli lägre då skatten på årets resultat enligt detta regelverk 
blev högre till följd av att årets resultat blev högre. 
 
Jemtbil hade varken någon uppskjuten skatteskuld eller skattefordran, om bolaget haft det 
skulle den redovisats som en egen post enligt K3-regelverket medan K2-regelverket säger 
att dessa inte får redovisas utan det ingående redovisade värdet på skulden/fordran skulle då 
ha korrigerats mot det ingående egna kapitalet (balanserat resultat).  
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Denna post består av så kallade interimsfordringar vilket är periodiseringar som inte får 
påverka årets resultat. Dessa har periodiserats för att de ska påverka kommande års resultat. 
Som tabell 4 visar så skiljer sig de förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna mellan 
omräkningen enligt K2 och det nuvarande regelverket. Detta är till följd av att vi har använt 
oss utav den förenklingsregel som finns i K2-regelverkt som säger att de inkomster och 
utgifter som var för sig är under 5 000:- inte behöver periodiseras utan får kostnadsföras 
direkt (BFNAR 2008:1 p. 2.4). Jemtbil hade periodiseringar som var för sig var lägre än 5 
000:- och som sammanlagt var 26 885:- som vi kostnadsförde direkt under övriga externa 
kostnader och 3 364:- som vi kostnadsförde direkt under personalkostnader vilket ledde till 
att förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i balansräkningen minskade. Vid 
omräkningen enligt K3 är det ingen skillnad mot den nuvarande redovisningen i och med 
att det inte finns några undantag för periodiseringar utan enligt detta regelverk ska samtliga 
inkomster och kostnader som inte får påverka årets resultat periodiseras. 
 

5.2.3)Balansräkning):)Eget)kapital)och)Skulder)
Nedan presenteras den andra delen av balansräkningen på samma sätt som den första delen 
med nuvarande redovisning döpt till 2012-12-31 samt de omräknade posterna enligt K2 och 
K3-regelverken. Även i detta stycke följer efter tabellen redogörelse för de poster som krävt 
korrigeringar samt för vissa poster där korrigeringar inte varit nödvändiga men där det är 
viktigt att tydliggöra att det hade kunnat innebära skillnader om de valt att redovisa på 
annat sätt. Poster utan redogörelse är poster som redovisas på samma sätt som nuvarande 
redovisning både vad gäller K2-regelverket och K3-regelverket.  
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BALANSRÄKNING 2012-12-31 K2 K3 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

    Eget Kapital 
   

    Bundet eget kapital 
   Aktiekapital (8000 aktier)* 800000 800000 800000 

Reservfond 160000 160000 160000 
Summa bundet eget kapital^ 960000 960000 960000 

    Fritt eget kapital 
   Balanserad vinst 5986921 5986921 5986921 

Årets resultat 713703 697524 714244 
Summa fritt eget kapital^ 6700624 6684445 6701165 

    Summa eget kapital 7660624 7644445 7661165 
Förändring i eget kapital (%) 

 
-0,21% 0,01% 

    Obeskattade reserver 
   Periodiseringsfond 3281000 3274097 3281659 

Ackumulerade överavskrivningar^ 393000 332166 393344 
Summa obeskattade reserver 3674000 3606262 3675003 

    Långfristiga skulder 
   Checkräkningskredit 8303142 8303142 8303142 

Skulder till koncernföretag 3370340 3370340 3370340 
Övriga skulder 0 0 0 
Summa långfristiga skulder 11673483 11673483 11673482,68 

    Kortfristiga skulder 
   Förskott från kunder^ 700 700 700 

Leverantörsskulder 4503798 4503798 4503798 
Övriga skulder 1166990 1166990 1166990 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2238237 2238237 2238237 
Summa kortfristiga skulder 7909726 7909726 7909726 
Förändring i skulder (%) 

 
-0,29% 0,00% 

    SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 30917833 30833916 30919377 
!
Tabell!5!–!Eget!kapital!och!Skulder!Jemtbil!AB 
 

5.2.3.1!Eget!kapital!
Det finns två skillnader vad gäller eget kapital. Den första är att det enligt regelverken ska 
framgå vid eget kapital totalt antal aktier i bolaget. Den andra skillnaden som återfinns i 
eget kapital rör årets resultat. Årets resultat har ändrats både vad gäller K2 samt vad gäller 
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K3. Detta är på grund av att de korrigeringar vi gjort vad gäller tillgångarna har slagit på 
resultaträkningen och därmed också på årets skattekostnad samt avsättning till 
periodiseringsfonden.  
 
Viktigt att ha i åtanke är att om bolaget haft en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten 
skattefordran skulle denna ha bokats bort mot den balanserade vinsten och vi hade då fått 
en skillnad i K2-regelverket jämfört med den nuvarande redovisningen. Detta gäller också 
om bolaget haft andra poster som inte får redovisas enligt K2-regelverket exempelvis 
materiella tillgångar som uppkommit på grund av att bolaget redovisat leasingavtal som 
finansiell leasing, även då också den skuld som hör till avtalet. Anledningen är för att 
bolaget enligt K2-regelverket endast får redovisa de tillgångar de själva äger. 
 

5.2.3.2!Obeskattade!reserver!
 
Periodiseringsfond 
Som tabell 5 visar så skiljer sig de obeskattade reserverna mellan den nuvarande 
redovisningen, K2-regelverket samt K3-regelverket. Periodiseringsfonden räknade vi ut 
näst sist då den är beroende av resultatet före avsättning eller återföring av 
periodiseringsfond och före skatt. Då vi gjort ändringar som påverkar resultatet före 
avsättning eller återföring av periodiseringsfond och före skatt så ändrades det belopp som 
bolaget kan sätta av till periodiseringsfonden. Bolaget har satt av maximalt belopp till 
periodiseringsfonden enligt den nuvarande redovisningen vilket gjorde att vi ansåg att det 
var lämpligast att vi satt av det belopp som var maximalt enligt våra uträkningar för K2 och 
K3 (Se Appendix 3). I och med att resultatet före avsättning eller återföring och före skatt 
för K2 blev lägre än den nuvarande redovisningen minskade också beloppet för maximal 
avsättning och således blev den totala periodiseringsfonden lägre vid användning av K2-
regelverket. Detta är till följd av att bolaget inte kan sätta av lika mycket till 
periodiseringsfonden som vid nuvarande redovisning. För K3 är resultatet före avsättning 
eller återföring och före skatt något högre än den nuvarande redovisningen vilket gör att 
bolaget, vid användning av K3-regelverket, har möjlighet att sätta av lite mer till 
periodiseringsfonden än tidigare. Detta gör också att den totala avsättningen till 
periodiseringsfonden blir högre, även om det är marginellt.  
 
Ackumulerade överavskrivningar 
Posten ackumulerade överavskrivningar hette enligt nuvarande redovisning ackumulerade 
avskrivningar utöver plan vilket gjorde att vi valde att byta namn på denna post då den 
enligt K2-regelverkets uppställningsform heter ackumulerade överavskrivningar. Den 
största skillnaden här står K2 för. Överavskrivningarna vid tillämpning av K2-regelverket 
är lägre än för det nuvarande regelverket och K3 vilket beror på att årets avskrivningar är 
högre på anläggningstillgångarna vid tillämpning av K2-regelverket. Vid beräkning av 
ackumulerade överavskrivningar kan bolaget använda sig av 30% regeln eller 20% regeln. 
Vi har använt oss utav 30% regeln för både K2 och K3 då denna ger oss det lägsta bokförda 
restvärdet på 1 141 815,5:- mot 20% regeln som hade gett oss ett bokfört restvärde på 1 199 
786:- (Se Appendix 3). I sin nuvarande redovisning har bolaget också använt sig av 30% 
regeln då den precis som vid våra beräkningar gett ett lägre bokfört restvärde. För bolaget 
är det fördelaktigt att göra en överavskrivning om möjligheten finns då detta sänker det 
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skattemässiga resultatet och därmed minskar den skattekostnad bolaget måste betala för 
året. Det innebär att ju lägre det bokförda restvärdet är, ju högre överavskrivning har 
bolaget möjlighet att göra.  
 

5.2.3.3!Långfristiga!skulder!
Eftersom att mindre bolag inte behöver räkna om retroaktivt har vi valt tidigare att inte göra 
detta, och även så för de långfristiga skulderna. Detta leder till att vi redovisar de 
långfristiga skulderna så som de tidigare har redovisats. Om bolaget åtar sig nya 
långfristiga skulder måste de däremot värdera dessa till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde ska beräknas för alla långfristiga skulder enligt kapitel 11 i 
BFNAR 2012:1. Vid tillämpning av K2-regelverket får inte de långfristiga skulderna 
nuvärdesberäknas (BFNAR 2008:1 p. 17.7) och på grund av detta uppstår det inte heller 
någon skillnad mellan K2-regelverket och den nuvarande redovisningen.  
 

5.2.3.4!Kortfristiga!skulder!
För de kortfristiga skulderna ser vi i tabell 5 att det inte är någon skillnad mellan posterna 
vid den nuvarande redovisningen, K2-regelverket och K3-regelverket. Detta beror på att 
den nuvarande redovisningen stämmer överens både med K2 och K3-regelverken. Här 
gäller för K3 de regler som återfinns i BFNAR 2012:1 kapitel 11 om finansiella instrument 
värderade till anskaffningsvärdet, precis som för de kortfristiga fordringarna. I K2-
regelverket framgår att bolaget ska redovisa sina skulder till det belopp som krävs för att de 
ska kunna reglera åtagandet (BFNAR 2008:1 p. 17.6).  
 

5.2.4)Resultaträkning)
Nedan presenteras den resultaträkning vår studie har genererat för Jemtbil. 
Resultaträkningen presenteras precis som balansräkningen med nuvarande redovisning döpt 
till 12-12-31 samt jämförelsekolumner med K2 och K3. Vad gäller resultaträkningen finns 
inte några specifika bestämmelser i regelverken utan de flesta skillnader som blivit beror på 
de ändringar vi gjort i balansräkningen. Precis som tidigare presenterar vi först 
resultaträkningen och efter denna kommer en redogörelse för de poster som krävt 
korrigering. 
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RESULTATRÄKNING (Kostnadsslagsindelad) 2012-12-31 K2 K3 

    Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.^ 
   Nettoomsättning 131689495,6 131689495,6 131689495,6 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar 
m.m.^ 131689495,6 131689495,6 131689495,6 

    Rörelsekostnader 
   Råvaror och förnödenheter* 
 

-103459243,1 -24319837,21 
Handelsvaror -103459243,1 

 
-79139405,9 

Övriga externa kostnader -12235955,99 -12260840,99 -12233955,99 
Personalkostnader -14172036,15 -14175400 -14172036,15 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -349744 -411184 -350006 
Summa rörelsekostnader -130216979,3 -130306668,7 -130215241,3 

    Rörelseresultat 1472516 1382827 1474254 

    Finansiella poster^ 
   Resultat från övriga finansiella 

anläggningstillgångar^ 319165 319165 319165 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter^ 11908 11908 11908 
Räntekostnader och liknande resultatposter^ -602448 -602448 -602448 
Summa finansiella poster^ -271375 -271375 -271375 

    Resultat efter finansiella poster 1201142 1111452 1202880 

    Bokslutsdispositioner 
   Avsättning till periodiseringsfond -317000 -310097 -317659 

Återföring från periodiseringsfond 219000 219000 219000 
Förändring av överavskrivningar^ -139000 -78166 -139344 
Summa bokslutsdispositioner -237000 -169262 -238003 

    Resultat före skatt 964142 942190 964877 

    Skatt på årets resultat 250439 244666 250633 
Årets resultat 713703 697524 714244 
Förändring i årets resultat (%) 

 
!2,27%' 0,08%'

!
Tabell!6!–!Resultaträkning!Jemtbil!AB 
 

5.2.4.1!Rörelseintäkter,!lagerförändringar!m.m.!
I enlighet med K2-regelverket var vi tvungna att byta namn på rubriken som ursprungligen 
i Jemtbils årsredovisning hette Rörelsens intäkter m.m. till Rörelseintäkter, 
lagerförändringar m.m.. Utöver den ändringen kan vi se i tabell 6 att omräkning enligt K2 
och K3-regelverken inte skiljer sig från den nuvarande redovisningen. Under 
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nettoomsättningen ska bolaget redovisa intäkter från dess normala verksamhet såsom 
varuförsäljning, tjänsteintäkter med mera. Vi gick igenom de transaktioner som skett under 
nettoomsättningen och kunde konstatera att det inte fanns några transaktioner som inte fick 
redovisas enligt K2 och K3. Något som bolaget ska tänka på vid tillämpning av K2 är att de 
ska redovisa förändring av produkter som är i arbete samt färdiga egentillverkade varor i en 
egen post enligt uppställningsformen. 
 

5.2.4.2!Rörelsekostnader!
Inom rörelsekostnader finns det vissa skillnader mellan regelverken till följd av 
förändringarna som gjordes i balansräkningen och uppdelning av poster. Vid tillämpning av 
K3-regelverket ska bolaget skilja på posterna handelsvaror samt råvaror och förnödenheter. 
För att göra denna uppdelning gick vi igenom bokslutsbilagorna då samtliga kostnader låg 
under handelsvaror tidigare. Enligt K2-regelverket ska allt klassificeras som råvaror och 
förnödenheter vilket gör att posten handelsvaror inte ska finnas med. Viktigt att ha i åtanke 
här är att vi själva gjorde bedömningen om vilka kostnader som skulle tillhöra respektive 
post med vägledning av vad regelverken bedömer tillhöra de olika posterna. Detta kan göra 
att bolaget skulle klassificera några av kostnaderna annorlunda. De övriga externa 
kostnaderna och personalkostnaderna har en skillnad enligt K2 på grund av 
periodiseringarna i balansräkningen där vi valde att kostnadsföra de periodiseringar som är 
under 5 000:- i enlighet med förenklingsregeln. Detta innebär att vi kostnadsförde 26 885:- 
på övriga externa kostnader och 3 670:- på personalkostnader. Som vi ser i tabell 6 så blir 
det ingen skillnad på rörelsekostnaderna vid tillämpning av K3-regelverket vilket beror på 
att det inte finns någon förenklingsregel utan samtliga inkomster och kostnader ska 
periodiseras. Den sista posten under rörelsekostnader som är avskrivningar skiljer sig 
eftersom vi har justerat anskaffningsvärdet på inventarierna och även avskrivningsperioden 
för inventarierna i K2. Som vi nämnde under materiella anläggningstillgångar så använde 
vi oss av schablonavskrivning på 20% enligt K2-regelverket, medan vi använde oss av 
samma avskrivningar enligt K3-regelverket.  
 

5.2.4.3!Finansiella!poster!
För Jemtbil så är det ingen skillnad mellan regelverken för de finansiella posterna förutom 
att samtliga poster har ändrat benämning enligt den uppställningsform som följer vid 
tillämpning av K2-regelverket.  
 

5.2.4.4!Bokslutsdispositioner!
 
Avsättning periodiseringsfond 
I och med att vi fick ett annat resultat, före avsättning eller återföring samt innan skatt, 
jämfört med den nuvarande redovisningen både vad gäller K2 och K3 så ledde det till en 
förändring i avsättningen till periodiseringsfonden. Vi räknade ut avsättningen genom att 
använda oss av underlag från bokslutsbilagorna där uträkningen skett, men med de siffror 
vi fått från våra omräkningar för att få avsättningen till årets periodiseringsfond. (Se 
Appendix 3) I och med att bolaget utnyttjar möjligheten att sätta av till 
periodiseringsfonden minskar det skattemässiga resultatet vilket har varit en bidragande 
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faktor till att skattekostnaden vid tillämpning av K2-regelverket har minskat medan den vid 
tillämpning av K3-regelverket ökar marginellt.  
 
Förändring av överavskrivningar 
Förändring av årets överavskrivning är den överavskrivning som bolaget har gjort i år och 
används för att minska årets skattemässiga resultat. Som vi nämnde i balansräkningen har 
förändringen av avskrivning utöver plan ändrats jämfört med nuvarande redovisning på 
grund av att vi tidigare har ändrat avskrivningarna för de materiella anläggningstillgångarna 
samt för att vi ändrat anskaffningsvärdet på de tillgångar som bolaget anskaffat under året. 
Denna uträkning skedde, likt uträkningen för avsättning till periodiseringsfond, med hjälp 
av underlag från bokslutsbilagorna. Vi kan se att vid omräkning enligt K2-regelverket där 
avskrivningar på de materiella anläggningstillgångarna är högre har bolaget inte möjlighet 
att göra lika stor avskrivning utöver plan som vid nuvarande redovisning. Detsamma gäller 
vid omräkning enligt K3-regelverket även om skillnaden här visar att vi har högre 
förändring av överavskrivningar vid vår omräkning. (Se Appendix 3) Detta beror på att 
bolaget har valt att avrundat sin överavskrivning till närmsta tusental.  
 

5.2.5)Sammanfattning):)Jemtbil)AB)
I dagsläget anser Jemtbil att deras nuvarande redovisning uppfyller det syfte de har med sin 
årsredovisning. De når ut till de främsta intressenterna med den information som dessa 
kräver utan att behöva använda sig utav några avancerade och detaljerade bestämmelser. 
Bolaget har inte någon komplicerad verksamhet som kräver omfattande redovisning de har 
dessutom få externa intressenter (främst leverantörer, banker och återförsäljare) vilket 
innebär att bolaget inte egentligen behöver någon omfattande redogörelse såvida inte någon 
av intressenterna skulle kräva detta. Som vi kan se i resultatredovisningen ovan har vi 
under ett flertal poster inte behövt göra några korrigeringar enligt K3-regelverket trots att 
bestämmelserna skiljt sig från den nuvarande redovisningen. Exempelvis kunde bolagets 
materiella anläggningstillgångar bestått av betydande komponenter, men i och med att de 
inte hade några tillgångar med betydande komponenter 2012 kan vi inte säga hur det skulle 
kunna påverka resultat- och balansräkningen då det är beroende av värdet på komponenten 
samt dess avskrivningsperiod. Utifrån årsredovisningen 2012 för Jemtbil har 
bedömningarna och uppskattningarna som skall göras enligt K3-regelverket varit få. Vid 
val av K3-regelverket kan det i framtiden komma att krävas mer omfattande bedömningar 
och uppskattningar beroende på vilken typ av transaktioner bolaget gör. 
 
Vi kan se på den uträknade procenten att det inte är någon större skillnad mellan 
regelverken och den nuvarande redovisningen. Resultatet har minskat med -2.27% vid 
omräkning enligt K2-regelverket medan det har ökat med +0.08% vid omräkning enligt 
K3-regelverket. Tillgångarna har vid omräkning enligt K2-reglverket minskat med -0.27% 
medan de vid omräkning enligt K3-regelverket endast har blivit en marginell skillnad. 
Även om dessa förändringar är väldigt små, speciellt vad gäller K3, så påverkar de ändå 
jämförbarheten mellan bolag då det är olika bestämmelser som ligger bakom de skillnader 
som finns. Det kan vara svårt för användare att förstå dessa skillnader även fast bolaget är 
skyldigt att lämna tilläggsupplysningar i årsredovisningen speciellt vid tillämpningen av 
K3-regelverket. Att jämförbarheten påverkas försvårar dels för användarna, men också för 
bolagen om bolag inom samma bransch väljer att tillämpa olika regelverk, det blir svårt att 
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jämföra sig med konkurrenterna. Kommer konkurrenternas val på något sätt påverka 
bolagets val?  
 
Vi kan fastställa att bolaget har begränsad kunskap om de olika regelverken samt hur deras 
val kan komma att påverka redovisningen. Vi kan, utifrån intervjun, se att de har en positiv 
inställning till K2-regelverket medan tankarna kring K3-regelverket mestadels rör att det 
verkar vara ett komplicerat regelverket som kommer kräva mer. Anna-Karin verkade 
genomgående i intervjun vara inställd på att K2-regelverket bäst skulle passa bolaget då 
hon fått uppfattningen av att det ligger närmre den nuvarande redovisningen. Ändå menar 
hon att Deloitte kommer vara de som ger dem vägledning i valet och berättar vad de anser 
skulle vara bäst för bolaget. Vi kan konstatera att bolagets fokus ännu inte ligger på de nya 
regelverken även fast det är viktigt för dem att tänka igenom sitt beslut noggrant.  
 

5.3)Bil)AB)Sandström)&)Ljungqvist)
Sandström & Ljungqvist är, likt Jemtbil AB, verksamt inom handel med personbilar och 
är ett bolag som startades redan 1926. De bilmärken bolaget representerar är Toyota samt 
Opel och försäljning sker främst av dessa märken men även andra märken när det gäller 
begagnade bilar. Bolaget utför även service och reparationer, säljer reservdelar och 
reparerar plåtskador. (Sandström & Ljungqvist, 2013) Sandström & Ljungqvist 
kategoriseras som ett mindre bolag eftersom de inte under de två senaste åren uppfyllt 
kraven för att räknas som ett större bolag. Under 2012 hade de totalt 21 personer anställda, 
en balansomslutning på 33 124 707:- och en nettoomsättning på 63 701 698:- (Sandström 
& Ljungqvist, 2012). De har med andra ord möjlighet att välja om de vill tillämpa K2-
regelverket eller K3-regelverket. I dagsläget så upprättar de sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Den ekonomiansvarige vi 
intervjuade, Örjan Nilsson, har arbetet i bolaget sedan januari 2000 och har övergripande 
ansvar för ekonomifrågor, redovisning samt månadsrapportering. Deloitte hjälper 
Sandström & Ljungqvist med bland annat bokslut, årsredovisning, löner samt revision. 
 

5.3.1)Intervju)
Intervjun med Sandström & Ljungqvist utfördes med den ekonomiansvarige, Örjan 
Nilsson. Örjan anser att den nuvarande redovisningen fungerar bra och att bolaget får ut 
den information som intressenterna behöver. Därför kan han inte se att det skulle finnas 
något större behov att implementera de nya regelverken. Han menar också att de inte har 
fått några signaler om att den nuvarande redovisningen skulle behöva ändras i och med att 
den tillfredsställer både bolaget samt intressenternas behov. Örjan menar vidare att det inte 
finns någon anledning för bolaget att krångla till redovisningen utan för dem handlar det 
om att ha en så lätt redovisning som möjligt som är lätt att förstå. Det är förståeligt att 
bolaget strävar efter en så enkel redovisning som möjligt, det finns ingen anledning för de 
mindre bolagen att krångla till redovisningen utan att få ut någon mer nytta av det. K3- 
regelverket utger sig även för att vara ett “krångligare” regelverk, men vi anser att de kan 
vara värt för bolaget att fundera på om det verkligen blir så för dem och om de har poster 
som behöver kvalificerade bedömningar.  
 
Trots att bolaget inte är insatt i de nya regelverken och inte vet vilket regelverk som bäst 
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passar dess verksamhet så tror de i dagsläget att valet troligen kommer bli att de väljer att 
tillämpa K2-regelverket. Detta beror på att de anser att K2-regelverket liknar deras 
nuvarande redovisning mer än K3-regelverket samt att K3, med sina bedömningar och 
uppskattningar, är anpassat för de större bolagen. Bolagets främsta användare är 
banker/kreditgivare och leverantörer vilka Örjan tror är nöjda med den nuvarande 
redovisningen och inte kräver någon redovisning som är mer detaljerad. Trots den, för 
tillfället, begränsade kunskapen kring regelverken är det förnuftigt och viktigt att lyssna på 
sina intressenter för att anpassa redovisningen efter deras behov. 
 
Deloitte kommer även här ha en stor inverkan på det slutgiltiga valet av regelverk eftersom 
de besitter kunskapen om regelverken. Bolaget tror att Deloitte kan ge dem de råd som 
krävs för att fatta ett lämpligt beslut då de bör ha kunskap om de olika regelverken. Vi 
anser att det är bra att bolaget väljer att ta hjälp av Deloitte eftersom de inte för tillfället kan 
skapa sig en bild av hur de olika regelverken kan påverka deras redovisning. Även fast 
Örjan inte själv ser något större behov av de nya regelverken så anser han att det kan vara 
bra för den svenska redovisningen att ta ett steg i riktningen mot EUs redovisning och att 
det är bra om det finns möjlighet att jämföra bolag mellan olika länder. Det finns egentligen 
ingen anledning för Sverige att ha några egna regler enligt Örjan. Men han trycker även på 
risken med att erbjuda två olika regelverk, K2 och K3, för de mindre bolagen eftersom han 
anser att det finns en risk för en blandad redovisning vilket kommer minska jämförbarheten 
mellan bolagen om liknande bolag väljer olika regelverk. Han var inne på att detta kan leda 
till att intressenterna som vill jämföra bolagen inte förstår varför vissa poster skiljer sig åt 
och deras bedömningar kan ändras även fast K3 kräver att bolagen gör fler upplysningar än 
tidigare i noterna. Att Örjan tänker globalt och inte bara på det egna bolaget visar på att han 
ändå förstår syftet med utvecklingen av BFNAR 2012:1 vilket kan göra att han har lättare 
för att ta in de förändringar regelverket medför. 
 
Nedan visas en tabell som beskriver vilken befattning respondenten har, när intervjun ägde 
rum samt under vilka omständigheter.  
 
Namn Befattning Datum  Tid  Access 
Örjan Nilsson  Ekonomiansvarig 9/4 10.00-10.30 Besöksintervju, Lugn 

miljö 
Tabell!7!I!Respondent,!Bil!AB!Sandström!&!Ljungqvist!

5.3.2)Balansräkning):)Tillgångar)
Nedan presenteras den första delen av Sandström & Ljungqvist’s balansräkning. I tabellen 
är nuvarande redovisning döpt till 12-12-31 och omräkningen enligt de nya regelverken till 
K2 samt K3. Sandström & Ljungqvist’s årsredovisning innehåller få korrigeringar, men för 
att tydliggöra vilka poster som kommer behöva korrigeras vid tillämpning av något av de 
nya regelverken redogör vi för dessa poster samt andra viktiga poster efter tabellen.  
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BALANSRÄKNING 2012-12-31 K2 K3 

    TILLGÅNGAR 
   

    Anläggningstillgångar 
   

    Materiella anläggningstillgångar 
   Byggnader och mark 14454673 14454673 14454673 

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar* 

 
173438 173438 

Inventarier, verktyg och installationer* 1406712 1233274 1233274 
Summa materiella 
anläggningstillgångar^ 15861385 15861385 15861385,29 

    Finansiella anläggningstillgångar 
   Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 84853 84853 84853 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar^ 84853 84853 84853 

    Summa anläggningstillgångar 15946238 15946238 15946238 

    Omsättningstillgångar 
   

    Varulager m.m.  
   Färdiga varor och handelsvaror 12607698 12607698 12578405,7 

Pågående arbeten* 
  

29292 
Summa varulager m.m.^ 12607698 12607698 12607697,7 

    Kortfristiga fordringar 
   Kundfordringar 2562263 2562263 2562263 

Fordringar hos koncernföretag 448880 448880 448880 
Aktuell skattefordran 710308 

 
710308 

Övriga fordringar^ 
 

711609 
 Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 795601 790651 795601 
Summa kortfristiga fordringar^ 4517052 4513403 4517052 

    Kassa och bank 
   Kassa och bank 53719 53719 53719 

Summa kassa och bank 53719 53719 53719 

    Summa omsättningstillgångar 17178469 17174820 17178468,7 

    SUMMA TILLGÅNGAR 33124707 33121058 33124707 
Förändring i tillgångar (%) 

 
!0,01%' 0,00%'

Tabell!8!–!Tillgångar!Bil!AB!Sandström!&!Ljungqvist!
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5.3.2.1!Anläggningstillgångar!
 
Materiella anläggningstillgångar 
Den skillnad som återfinns i de materiella anläggningstillgångarna jämfört med nuvarande 
redovisning är att vi har delat upp posten som ursprungligen hette Maskiner och inventarier 
i två poster; Maskiner och andra tekniska anläggningar samt Inventarier, verktyg och 
installationer. Som vi kan se i tabell 8 är det ingen skillnad mellan den nuvarande 
redovisningen, K2 och K3 vad gäller redovisning av byggnader och mark. Vid användning 
av den nuvarande redovisningen och vid tillämpning av K2-regelverket redovisas 
byggnader och mark på samma sätt. Posten Byggnader och Mark är markerad röd för att 
bolaget enligt K3-regelverket ska dela in sina byggnader i betydande komponenter som ska 
skrivas av var för sig. Vi har frågat bolaget hur de skulle värdera de olika komponenterna 
men de har inte haft någon möjlighet att kolla djupare på detta. Detta ledde till att vi valde 
att inte beräkna komponenterna eftersom detta skulle vara ett antagande utan någon grund 
från vår sida då vi inte vet vilka komponenter byggnaderna har och hur lång livslängden för 
dessa är. Det går heller inte för oss att anta hur detta skulle slå på resultatet, om det kommer 
att bli en stor skillnad eller inte för bolaget om vi skulle dela in byggnaderna i dessa 
komponenter. Detta är något som måste beaktas i slutet då det egentligen skulle vara en 
skillnad i resultatet. De maskiner bolaget äger har, som tabell 8 visar, ett lågt värde och blir 
således inte aktuella för komponentavskrivning. Detta är dock något de bör ha i åtanke vid 
anskaffning av maskiner om de skulle välja att tillämpa K3-regelverket då dessa kan 
komma att bli aktuella för komponentavskrivning precis som byggnaderna.  
 
Vid omräkning enligt K2-regelverket får bolaget använda sig av schablonmetoden som 
säger att alla tillgångar får skrivas av med 20% per år. Detta är något bolaget redan gör och 
därför skapas inte någon skillnad i värdet på de materiella anläggningstillgångarna i och 
med att inte avskrivningstiden ändras. Byggnader och mark berörs inte av schablonmetoden 
utan byggnaderna har bolaget enligt nuvarande redovisning skrivit av med 2% per år och vi 
valde att inte göra någon ändring på avskrivningstiden för dessa.  
 
Finansiella anläggningstillgångar  
De finansiella anläggningstillgångarna innehåller ingen skillnad då de består av aktier som 
bolaget innehar i andra bolag och reglerna för dessa i K2 och K3-regelverken skiljer sig 
inte mot den nuvarande redovisningen. Detta är till följd av att bolaget i sin nuvarande 
redovisning värderar sina finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde vilket gör 
att vi måste använda oss utav kapitel 11 i K3-regelverket och värdera de finansiella 
anläggningstillgångarna till anskaffningsvärde. K2-regelverket säger att bolaget inte får 
värdera de finansiella anläggningstillgångarna till verkligt värde (BFNAR 2008:1 p. 11.6) 
vilket gör att dessa värderats till anskaffningsvärde även vid omräkning enligt K2-
regelverket.  
 

5.3.2.2.!Omsättningstillgångar!
 
Varulager 
Den skillnad som uppstår i varulagret mellan den nuvarande redovisningen, K2-regelverket 
och K3-regelverket är att vi har delat upp posten som i nuvarande redovisning heter 
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varulager i posterna färdiga varor och handelsvaror samt pågående arbete för K3-
regelverket. Denna uppdelning gjorde vi genom att använda oss av bokslutsbilagorna där vi 
fick göra en bedömning om vilka kostnader som tillhörde pågående arbeten. Uppdelningen 
som är gjord för K3 får inte göras enligt K2-regelverket. Summan för varulagret är 
densamma för den nuvarande redovisningen, K2 och K3 och är värderat till 
nettoförsäljningsvärdet enligt lägsta värdets princip. 
 
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringarna är enligt K3-regelverket värderade till anskaffningsvärdet eftersom 
kundfordringar är ett finansiellt instrument och vi tidigare har tillämpat kapitel 11 i BFNAR 
2012:1. Bolaget har i den nuvarande redovisningen värderat kundfordringarna till 
anskaffningsvärdet och i K2-regelverket ska kundfordringarna värderas till det belopp som 
förväntas inflyta i enlighet med den nuvarande redovisningen. Den skillnad som uppstår för 
Sandström & Ljungqvist i tillgångarna är under kortfristiga fordringar och denna rör K2-
regelverket. Skillnaden har uppstått i posterna förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
samt övriga fordringar. Under övriga fordringar finns den aktuella skattefordran enligt K2 
då denna inte ska vara en egen post. Den aktuella skattefordran skiljer sig vid omräkning 
enligt K2-regelverket på grund av de ändringar vi gjort som slagit på resultaträkningen och 
således ändrat årets skattekostnad3. Skattekostnaden har blivit lägre vid omräkning enligt 
K2-regelverket vilket gör att den aktuella skattefordran ökar (Se Appendix 4). Skillnaden 
som återfinns i de förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna beror på att vi valt att 
kostnadföra de periodiseringar som är under 5 000:- i enlighet med förenklingsregeln i K2-
regelverket (BFNAR 2008:1 p. 2.4). Det totala beloppet som vi kostnadsförde direkt var 4 
950:- och därför har de förutbetalda kostnaderna och de upplupna intäkterna minskat med 
detta belopp.  

5.3.3)Balansräkning:)Eget)kapital)&)Skulder)
Nedan presenteras den andra delen av Sandström & Ljungqvist’s balansräkning. Precis som 
tidigare är bolagets nuvarande redovisning döpt till 12-12-31 med jämförelsekolumner där 
omräkning enligt K2 och K3-regelverken presenteras. Efter tabellen följer redogörelse för 
de poster som vi gjort korrigeringar i samt för poster där det är viktigt att förklara vad det 
skulle kunna innebära för bolaget om de valt att redovisa på annat sätt eller om de väljer att 
göra förändringar i bolaget i framtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 K2: 60 580 - 936 749 + 164 560 = - 711 609:-  
  K3: 61 881 - 936 749 + 164 560 = - 710 308:- 
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BALANSRÄKNING 2012-12-31 K2 K3 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

    Eget kapital 
   Bundet eget kapital 
   Aktiekapital (15000 aktier)*  1500000 1500000 1500000 

Reservfond 170000 170000 170000 
Summa bundet eget kapital^ 1670000 1670000 1670000 

    Fritt eget kapital 
   Balanserat resultat 5897510 5897510 5897510 

Årets resultat 104740 101091 104740 
Summa fritt eget kapital^ 6002250 5998601 6002250 

    Summa eget kapital 7672250 7668601 7672250 
Förändring i eget kapital (%) 

 
!0,05%' 0,00%'

    Obeskattade reserver 
   Periodiseringsfond 2565000 2565000 2565000 

Ackumulerade överavskrivningar^ 900000 900000 900000 
Summa obeskattade reserver 3465000 3465000 3465000 

    Avsättningar 
   Pensioner och andra liknande förpliktelser 430038 430038 430038 

Summa avsättningar 430038 430038 430038 

    Långfristiga skulder 
   Checkräkningskredit 2298611 2298611 2298611 

Övriga skulder till kreditinstitut^ 8452350 8452350 8452350 
Övriga skulder 5421990 5421990 5421990 
Summa långfristiga skulder 16172951 16172951 16172951 

    Kortfristiga skulder 
   Övriga skulder till kreditinstitut 179800 179800 179800 

Förskott från kunder 5000 5000 5000 
Leverantörsskulder 1893718 1893718 1893718 
Skulder till koncernföretag 373226 373226 373226 
Skatteskulder 0 0 0 
Övriga skulder 627675 627675 627675 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2305049 2305049 2305049 
Summa kortfristiga skulder 5384468 5384468 5384468 
Förändring i skulder (%) 

 
0,00%' 0,00%'

    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33124707 33121057,95 33124707 
Tabell!9!I!Eget!kapital!och!Skulder!Bil!AB!Sandström!&!Ljungqvist 
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5.3.3.1!Eget!kapital!!
I det egna kapitalet har vi lagt till antalet aktier som bolaget har då detta är något som krävs 
enligt de båda regelverken. Den andra skillnaden som finns för Sandström & Ljungqvist i 
det egna kapitalet är årets resultat, detta beror på att de korrigeringar vi har gjort i 
balansräkningen har påverkat resultaträkningen som således ökat årets skattekostnad och 
minskat årets resultat.  
 

5.3.3.2!Obeskattade!reserver!
Som vi kan se under de obeskattade reserverna i tabell 9 är det ingen skillnad mellan den 
nuvarande redovisningen, K2 och K3. Detta är till följd av att bolaget har valt att inte sätta 
av något till periodiseringsfonden 2012 vilket gjorde att vi vid omräkningen också valde att 
inte sätta av något till periodiseringsfonden. Om bolaget hade valt att sätta av till 
periodiseringsfonden hade avsättningen ändrats vid omräkning enligt K2-regelverket i och 
med att resultatet före avsättning eller återföring och innan skatt skulle skilja sig från den 
nuvarande redovisningen. Hade bolaget valt att sätta av hade de under 2012 haft möjlighet 
att sätta av 58 824 :- till periodiseringsfonden enligt K3-regelverket (och den nuvarande 
redovisningen) vilket hade ökat det totala värdet på periodiseringsfonden till 2 623 824:-. 
För K2 hade bolaget haft möjlighet att sätta av 57 586:- till periodiseringsfonden under 
2012 och detta hade ökat det totala värdet på periodiseringsfonden till 2 622 586:- (Se 
Appendix 4). De ackumulerade överavskrivningarna är lika enligt den nuvarande 
redovisningen, K2 och K3 vilket beror på att de planenliga avskrivningarna inte skiljer sig 
åt och skillnaden mellan de skattemässiga avskrivningarna och de planenliga 
avskrivningarna blir desamma för den nuvarande redovisningen, K2 och K3.  
 

5.3.3.3!Avsättningar!
De avsättningar Sandström & Ljungqvist har är avsättning för pensioner. Dessa 
avsättningar ska enligt K2-regelverket redovisas antingen till värdet enligt den allmänna 
pensionsplanen eller kapitalvärdet som beräknas enligt Lag (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. (BFNAR 2008:1 p. 16.15). Den pensionsskuld bolaget har 
beräknas av den organisation som administrerar planen då den ingår i en allmän 
pensionsplan. Därför har vi, vid omräkning enligt K2-regelverket, redovisat denna 
avsättning till det belopp som organisationen har värderat skulden till. Enligt K3-
regelverket finns två typer av pensionsplaner, förmånsbestämda och avgiftsbestämda. För 
att få veta vilken typ av pensionsplan Sandström & Ljungqvist har ringde vi organisationen 
som administrerar denna och fick då veta att den är förmånsbestämd. Enligt K3-regelverket 
kan en förmånsbestämd pensionsplan redovisas antingen i enlighet med IAS 19 eller enligt 
förenklingsreglerna som återfinns i BFNAR 2012:1. Vi valde att använda oss av 
förenklingsreglerna som finns som säger att om bolaget finansierar den förmånsbestämda 
planen i egen regi och får uppgifter från ett oberoende bolag om storleken på 
pensionsskulden ska de redovisa avsättningen till detta belopp. (BFNAR 2012:1 p. 28:21) 
Detta gör att vi redovisar pensionsplanen till samma belopp vid omräkning enligt K3-
regelverket som vid omräkning enligt K2-regelverket. Som vi kan se i tabell 9 är detta 
också samma belopp som bolaget redovisar planen till vid nuvarande redovisning.  
 



64!

5.3.3.4!Långfristiga!skulder!
Även för Sandström & Ljunqvist har vi valt att inte räkna om retroaktivt då mindre bolag 
inte är tvingade att upprätta en ingångsbalansräkning vid övergången till K3-regelverket. 
Detta gör att de långfristiga skulderna har värderats enligt anskaffningsvärdet då bolaget 
inte har åtagit sig några nya skulder under räkenskapsåret 2012. Om bolaget hade åtagit sig 
nya skulder skulle vi ha värderat dessa till upplupet anskaffningsvärde i enlighet BFNAR 
2012:1 kapitel 11. Värdet vid omräkning enligt K2-regelverket blir detsamma som 
nuvarande redovisning då bolaget ska redovisa sina skulder till det belopp som krävs för att 
bolaget ska kunna reglera åtagandet (BFNAR 2008:1 p. 17.6). Hade bolaget åtagit sig nya 
skulder under året hade dessa inte fått nuvärdesberäknas enligt K2-regelverket (BFNAR 
2008:1 p. 17.7) utan beloppet hade även då blivit detsamma som vid nuvarande 
redovisning.  
 

5.3.3.5!Kortfristiga!skulder!
De kortfristiga skulderna behöver inte, som vi tidigare nämnt, redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt K3-regelverket. Därför har vi valt att redovisa de till 
anskaffningsvärdet i enlighet med den nuvarande redovisningen. Det är inte heller någon 
skillnad mellan den nuvarande redovisningen och vid omräkning enligt K2-regelverket 
eftersom bolaget ska, precis som vid de långfristiga skulderna, värdera skulderna till det 
belopp som krävs för att de ska kunna reglera åtagandet (BFNAR 2008:1 p. 17.6). En 
skillnad som skulle kunna uppstå enligt K2-regelverket är om bolaget har upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter som har ett värde under 5 000:- men för närvarande 
hade bolaget inte några periodiseringar som understiger detta belopp.  
 

5.3.4)Resultaträkning)
Nedan redovisas den resultaträkning vår studie genererat för Sandström & Ljungqvist. 
Resultaträkningen innehåller få korrigeringar då ändringarna i balansräkningen varit få för 
bolaget. Vi gör ändå en kort redogörelse efter tabellen för de olika posterna för att 
tydliggöra för läsaren vad korrigeringarna har betytt för resultaträkningen. 
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RESULTATRÄKNING (Kostnadsslagsindelad) 2012-12-31 K2 K3 

    Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.^ 
   Nettoomsättning 63701698 63701698 63701698 

Övriga rörelseintäkter 827452 827452 827452 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.^ 64529150 64529150 64529150 

    Rörelsekostnader 
   Råvaror och förnödenheter*  
 

-47852264 -701028 
Handelsvaror -47852264 

 
-47151236 

Övriga externa kostnader -5239847 -5244797 -5239847 
Personalkostnader -8847904 -8847904 -8847904 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -680151 -680151 -680151 
Summa rörelsekostnader -62620166 -62625116 -62620166 

    Rörelseresultat 1908984 1904034 1908984 

    Finansiella poster 
   Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar^ 12853 12853 12853 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter^ 33039 33039 33039 
Räntekostnader och liknande resultatposter^ -860855 -860855 -860855 
Summa finansiella poster^ -814963 -814963 -814963 

    Resultat efter finansiella poster 1094021 1089071 1094021 

    Bokslutsdispositioner 
   Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 

Återföring från periodiseringsfond 740000 740000 740000 
Förändring av överavskrivningar^ 0 0 0 
Lämnade koncernbidrag -1667400 -1667400 -1667400 
Summa bokslutsdispositioner -927400 -927400 -927400 

    Resultat före skatt 166621 161671 166621 

    Skatt på årets resultat -61881 -60580 -61881 
Årets resultat 104740 101091 104740 
Förändring i årets resultat (%) 

 
!3,48%' 0,00%'

!
Tabell!10!–!Resultaträkning!Bil!AB!Sandström!&!Ljungqvist 

 

5.3.4.1!Rörelseintäkter,!lagerförändringar!m.m.!
Rubriken för dessa poster hette ursprungligen Rörelsens intäkter m.m. vilket gjorde att vi 
fick ändra namnet till Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. för att denna skulle stämma 
överens med den uppställningsform som följer av K2-regelverket. Vi kan se i tabell 10 att i 
de poster som finns under denna rubrik finns ingen skillnad vid omräkning enligt K2 och 



66!

K3-reglverken jämfört med nuvarande redovisning. Precis som för nuvarande redovisning 
ska nettoomsättningen ska innehålla de primära intäkterna i bolagets verksamhet medan 
övriga rörelseintäkter ska innehålla sekundära intäkter i bolagets verksamhet bland annat 
realisationsvinster och erhållna bidrag (BFNAR 2008:1 p. 4.3). Vi fann därför, efter att ha 
kollat igenom transaktionerna i posterna, inget i varken nettoomsättningen eller övriga 
rörelseintäkter som behövde korrigeras. Viktigt att tänka på för bolaget vid tillämpning av 
K2-regelverket är att uppställningsformen kan kräva att bolaget delar upp intäkterna i 
ytterligare poster exempelvis Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och 
pågående arbete för annans räkning. 
 

5.3.4.2!Rörelsekostnader!
Under rörelsekostnaderna har vi gjort en uppdelning på råvaror och förnödenheter samt 
handelsvaror eftersom detta krävs enligt K3- regelverket. Vi gjorde denna uppdelning 
genom att gå igenom bokslutsbilagorna för bolaget där alla kostnader tidigare låg under 
handelsvaror. Även här har vi själva varit tvingade att göra bedömningen om vilka 
kostnader som skulle tillhöra de två olika posterna där vi tagit hjälp av vägledningen i 
BFNAR 2012:1. För den nuvarande redovisningen och för K2-regelverket är denna 
uppdelning inte gjord då endast råvaror och förnödenheter får finnas med enligt K2. Under 
K2-regelverket ser vi en skillnad i posten övriga externa kostnader som har uppstått genom 
att vi valde att kostnadsföra de periodiseringar som understiger 5 000:-. Under de andra 
posterna finns ingen skillnad men hade vi till exempel skrivit av tillgångarna olika hade vi 
sett denna skillnad under rörelsekostnaderna då avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar hade ändrats.  
 

5.3.4.3!Finansiella!poster!
Posterna under finansiella poster har samtliga i enlighet med uppställningsformen i K2-
regelverket bytt namn. I övrigt finns det ingen skillnad för Sandström & Ljungqvist under 
denna rubrik.  
 

5.3.4.4!Bokslutsdispositioner!
Sandström & Ljungqvist valde i den nuvarande redovisningen att inte sätta av till 
periodiseringsfonden. Vilket vi tror kan bero på att de endast hade möjlighet att sätta av 58 
824:-. Då Sandström & Ljungqvist valt att inte sätta av till periodiseringsfonden under 2012 
valde vi vid våra omräkningar att inte heller göra detta. Hade vi valt att sätta av till 
periodiseringsfonden hade det blivit en skillnad mellan regelverken eftersom vi hade haft 
möjlighet att sätta av mindre till periodiseringsfonden vid omräkning enligt K2-regelverket 
då resultatet innan avsättning eller återföring och före skatt under K2 var lägre än vid 
nuvarande redovisning. Återföringen från periodiseringsfonden är tvingande för den 
nuvarande redovisningen samt för K2 och K3.  
 

5.3.5)Sammanfattning)Sandström)&)Ljungqvist)
Som vi förstår besitter bolaget väldigt ytlig kunskap om de olika regelverken samt hur valet 
av regelverk kan komma att påverka dess redovisning. Detta gör att det inte är fördelaktigt 
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för bolaget att själva fatta beslutet om vilket regelverk de ska välja att tillämpa vilket de 
också är införstådda i. Som vi kan se i tabellerna ovan fick vi ingen skillnad vid tillämpning 
av reglerna i K3-regelverket. Detta beror på att vid tillämpning av K3-regelverket krävs det 
kvalificerade uppskattningar och bedömningar av bolaget exempelvis vad gäller de 
materiella anläggningstillgångarna då de äger byggnader som består av betydande 
komponenter som ska skrivas av beroende på nyttjandeperioden för varje enskild 
komponent. För tillfället har bolaget inte kunskapen som krävs för att ha möjlighet att göra 
dessa uppskattningar och bedömningar vilket också gjorde att vi inte kunde korrigera för 
detta vid omräkning enligt K3-regelverket. Det är viktigt att bolaget har detta i åtanke vid 
val av regelverk, har de kunskapen för att göra de uppskattningar och bedömningar som 
krävs eller har de möjlighet att få hjälp med detta om de skulle välja att tillämpa K3-
regelverket? 
 
Som vi kan se på resultatet så blev det vid omräkning enligt K2-regelverket en skillnad på -
3,48% trots att det gjordes få korrigeringar. Detta beror på att bolaget under 2012 hade ett 
relativt lågt resultat på grund av bidraget till koncernen och blir således känsliga för små 
förändringar. Den största förändringen vid omräkningen enligt K2-regelverket är att vi 
valde att kostnadsföra de periodiseringar som understeg 5 000:- vilka ökade kostnaderna i 
resultaträkningen. Detta ledde, som vi kan se i tabell 10, till att bolagets resultat före skatt 
minskade och således också årets skattekostnad och årets resultat. 
 
Vid intervjutillfället konstaterade Örjan att bolaget når ut med den information 
intressenterna kräver via sin nuvarande redovisning. Han var också väldigt positivt inställd 
till K2-regelverket medan han tyckte K3-regelverket verkade mer komplicerat, men han 
ansåg att detta var naturligt då det är utvecklat för att passa större bolag. Detta kan leda till 
att bolaget väljer att tillämpa K2 då detta regelverk beskriver ingående vad bolaget får och 
inte får göra samt för att bolaget vill undvika de kvalificerade uppskattningarna och 
bedömningar som K3-regelverket kräver. Men bolaget måste fundera på vilket regelverk 
som speglar deras verksamhet bäst och inte enbart fundera på vad som är enklast för dem 
att använda sig av. Om vi jämför omräkningen enligt K2-regelverket med omräkningen 
enligt K3-regelverket kan vi se att det är några skillnader även om det är få. Vid 
intervjutillfället var Örjan inne på att jämförbarheten kan påverkas om bolagen väljer att 
tillämpa olika regelverk vilket vi i efterhand kan se tendenser till då de skillnader som finns 
beror på olika regler som inte framkommer direkt i årsredovisningen för intressenterna. 
Även de poster som ser likadana ut kan i grunden innehålla skillnader som inte blir 
märkbara förrän det sker någon förändring inom posten. Det blir således svårare att jämföra 
bolagen med varandra även fast bolag som tillämpar K3-regelverket är tvingade att lämna 
mer omfattande tilläggsupplysningar för att tydliggöra hur de redovisat. Vi kan konstatera 
att det finns ett flertal frågetecken kring de nya regelverken och att det är dags för bolaget 
att sätta sig in i vilka förändringar de kommer innebära för dem. Det är viktigt att väga in 
framtiden i valet och inte bara tänka på vad som är bäst för stunden.  
 

5.4)Diskussion)
Resultatet från vår studie visar att K2 och K3-regelverken innebär olika typer av skillnader 
för bolagen. De skillnader regelverken skapar jämfört med den nuvarande redovisningen 
beror på hur bolaget redovisat tidigare samt vilka val de gör vid tillämpning av de nya 
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reglerna eftersom bolaget har olika valmöjligheter inom regelverken. Det är således viktigt 
för bolagen att kolla på hur just deras verksamhet skulle påverkas av de olika valen innan 
ett beslut tas. Det kommer även uppstå skillnader mellan liknande bolag som väljer att gå 
olika vägar vid tillämpning av den nya redovisningen. Som tidigare studier har visat så 
finns det begränsad kunskap hos både intressenterna och bolagen vid implementeringen av 
nya regelverk som gör att det blir svårt från början både att redovisa och förstå 
årsredovisningen. Som vi har sett för de två bolagen i vår studie kommer 
redovisningskonsulterna och revisorerna ha en stor roll i att förmedla kunskap till bolagen 
och även till viss del för intressenterna genom informationsträffar och information på deras 
hemsidor. Redovisningskonsulterna och revisorerna har även tills viss del en påverkan på 
valet av regelverk för bolagen. 
 
Som tidigare konstaterat är det främsta syftet med redovisningen är att bolaget ska nå ut 
med viktig information till sina intressenter (Nilsson, 2010, s. 18-19). De bolag vi använt 
oss av i studien anser att deras nuvarande redovisning uppfyller de krav intressenterna har 
på informationen samt att den är lättförståelig. Inget av de bolag vi använt oss av tycker det 
finns någon anledning att använda sig av någon komplicerad och detaljerad redovisning om 
de kan tillgodose intressenterna med den information de efterfrågar på ett enkelt sätt. 
Varken Jemtbil eller Sandström & Ljungqvist har sett något behov för att BFN skulle 
utveckla de nya regelverken och K-projektet då redovisningen fungerat bra som den varit. 
Däremot kunde Örjan se att steget mot en globaliserad redovisning var önskvärd för att 
kunna öka jämförbarheten mellan bolag i olika länder på ett effektivt sätt, men samtidigt är 
det bra att det finns ett enklare alternativ för de mindre bolagen som inte är i behov av den 
komplicerade redovisningen i samma utsträckning som de större bolagen. Då de bolag vi 
använt oss av i studien klassificeras som mindre och har få externa intressenter blir kravet 
på den offentliga redovisningen lägre än för de större bolagen med desto fler externa 
intressenter. Intressenterna för de mindre bolagen vi använt oss av är främst intresserade av 
de nyckeltal som återfinns i årsredovisningen. 
 
Vid användning av K2 och K3-regelverken har vi funnit att den främsta skillnaden är att 
K2-regelverket är betydligt lättare att förstå och använda sig av. Regelverket är väldigt 
detaljerat och berättar på ett lättförståeligt sätt för användaren hur denne ska gå tillväga. 
Grönlund et al. (2013, s. 18-19) beskriver den regelbaserade redovisningen som ett 
regelverk uppbyggt på tydliga instruktioner för hur bolaget ska redovisa medan den 
principbaserade redovisningen är uppbyggt för att ge utrymme för kvalificerade 
bedömningar och uppskattningar. Det är tydligt i regelverken att K2 är ett regelbaserat 
regelverk medan K3 är ett typiskt principbaserat regelverk då K3-regelverket innehåller få 
detaljregler och ger därför användaren möjlighet att själv tolka hur regelverket ska 
användas i flertalet situationer. Detta beror främst på att regelverken är utvecklade för bolag 
i olika storlekar där de större bolagen i regel har bredare kunskap inom redovisning och 
därmed också lättare att använda sig av mer komplicerade regler. K3-regelverket är också 
betydligt mer omfattande är K2-regelverket. Exempelvis vad gäller skulderna där bolaget 
enligt de regler som återfinns i K3-regelverket kan välja att värdera dessa på olika sätt 
medan K2-regelverket säger att samtliga skulder (långfristiga och kortfristiga) skall tas upp 
till det belopp som krävs för att reglera åtagandet. Detta gjorde att omräkningen enligt K3-
regelverket var mer tidskrävande än omräkningen enligt K2-regelverket då vi vid flera 
tillfällen var tvungna att sätta oss in i de olika alternativen regelverket innehöll. K3-
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regelverket har också, vid ett flertal tillfällen, krävt att vi har varit i kontakt med bolagen, 
ansvariga på Deloitte och i vissa fall utomstående för att kunna reda ut hur vi ska gå 
tillväga när regelverket bestått av olika alternativ och bestämmelser som varit svåra att 
förstå. 
 
En klar fördel vi kan se med K2-regelverket efter att ha tillämpat det vid omräkningen är att 
det, som tidigare nämnt, är lätt att förstå. Det är uppbyggt på många detaljregler och få 
alternativ som gör att bolag med begränsad kunskap inom redovisning kan använda sig av 
regelverket. Det innehåller dessutom förenklingsregler exempelvis vad gäller avskrivningar 
så bolagen slipper göra bedömningar som kan vara svåra att göra utan kunskap inom 
området som krävs i K3-regelverket. En nackdel med K2-regelverket är att det sätter 
begränsningar i och med att bolagen inte på något sätt kan anpassa sin redovisning efter den 
typ av verksamhet de har då de måste följa de bestämmelser som följer av regelverket. 
Bolagen får exempelvis inte värdera sina finansiella instrument till verkligt värde eller 
skriva upp de tillgångar de äger. De får heller inte utforma årsredovisningen som de vill då 
de inte får byta namn på rubriker, underrubriker eller summeringsrader. Detta är istället en 
fördel med K3-regelverket då bolagen kan anpassa redovisningen efter den verksamhet de 
bedriver och dessutom kan de utforma årsredovisningen på ett sätt som de tycker bäst 
återspeglar bolaget. Istället är K3-regelverket svårt att förstå och kräver att bolaget besitter 
bredare kunskap inom redovisning vilket oftast finns hos de större bolagen, men kan 
försvåra för de mindre bolagen som vill tillämpa regelverket trots att det innehåller 
förenklingar för små bolag. 
 
Vi kan konstatera att resultatet i vår studie tyder på att K2 och K3-regelverken kommer 
påverka bolagens resultaträkning och balansräkning på olika sätt vilket är ett tecken på att 
jämförbarheten, särskilt för mindre bolag, kommer påverkas. Detta är till följd av att vi kan 
se att liknande bolag kan påverkas väldigt olika och när de har möjligheten att välja vilket 
regelverk de ska tillämpa minskar jämförbarheten ytterligare då bolagens redovisning 
kommer bygga på olika principer och således se väldigt olika ut. Detta går att koppla till 
Collins et al. (2012, s. 682) som fann i sin studie att de som argumenterade emot den 
principbaserade redovisningen tryckte på att jämförbarheten minskar när bolagen har 
möjlighet att göra egna bedömningar. Trots att detta var inom det principbaserade 
regelverket anser vi att detsamma gäller när bolagen har möjlighet att antingen välja det 
regelbaserade regelverket eller det principbaserade regelverket. I och med att de mindre 
bolagen har möjlighet att välja att tillämpa antingen K2 eller K3-regelverket är det en fördel 
om bolagen är insatta i båda regelverken för att kunna jämföra sig med sina konkurrenter. 
Fördelen med att bolagen kan välja vilket regelverk de vill tillämpa är att de har 
möjligheten att sända signaler till sina intressenter att de har för avsikt att växa och är starka 
aktörer på marknaden. Det är därför bra om både Jemtbil samt Sandström & Ljungqvist 
funderar kring vilka signaler de vill sända med sin redovisning då båda är klassificerat som 
ett mindre bolag men är inte långt ifrån att klassificeras som ett större bolag. En högre 
jämförbarhet underlättar för både bolagen själva samt för beslutsfattarna. Det är uppenbart 
utifrån våra resultat att jämförbarheten kommer vara högre för de större bolag som samtliga 
är tvingade att använda sig av K3-regelverket. Detta är också något Yip & Young (2012) 
fann i sin studie då de kunde konstatera att obligatorisk tillämpning av IFRS ökade 
jämförbarheten. En obligatorisk tillämpning av regelverk tror vi också skulle minska den 
informationsasymmetri som annars kommer uppstå om bolagen inte kommunicerar 
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tillräcklig och rätt information till sina intressenter. Risken för informationsasymmetri är 
dessutom högre ju lägre kunskap parterna har om de nya regelverken och vilka följder 
tillämpningen av dessa kan få. Genom att beslutsfattarna skaffar sig kunskap om 
regelverken kommer de kunna välja det regelverk som maximerar deras egen nytta, ger 
störst möjlighet till att jämna ut inkomsterna samtidigt som de följer lagarna. (Gordon, 
1964: Barefield & Comiskey 1972, s. 191, 298: Beidleman, 1973: Copeland, 1968: Dascher 
& Malcom, 1970)  
 
Som vi förstår är bolagen för tillfället inte beredda att ta ett beslut om vilket regelverk de 
ska tillämpa. De är således inte heller tillräckligt förberedda för att börja tillämpa de nya 
redovisningsprinciperna vilket Grosu & Bostan (2010) fann var en nackdel vid 
implementeringen av IFRS for SME. Implementeringen av de nya regelverken kommer 
innebära en stor omställning för bolagen samt dess intressenter. Risken som finns då 
bolagen inte är väl förberedda inför sitt val är att det uppstår agentproblem då de förlitar sig 
på revisorer eller andra experter inom området. Det problem som främst kan uppstå är att 
bolaget blir rekommenderad att välja ett regelverk som egentligen inte är det lämpligaste 
för dem utan snarare gynnar revisionsbolagen. Precis som Saam (2007, s. 827) skriver i sin 
studie så agerar agenten (revisionsbolagen) så att deras inkomst ökar vilket i längden kan 
missgynna bolaget. Men som vi tidigare nämnt tror vi ändå att det kan vara fördelaktigt för 
bolag med lite kunskap att ta hjälp av sin revisor så länge de är uppmärksamma på vad 
valet betyder för dem i längden och hur stora kostnaderna blir (om det blir någon skillnad). 
Efter omräkningen enligt K3-regelverket är det tydligt att flexibiliteten i regelverket kan 
göra att intressenterna inte förstår de skillnader som kan uppstå på grund av att olika bolag 
gör olika uppskattningar och bedömningar på liknande transaktioner. Det är svårt att se i 
dagsläget hur BFN:s implementering av K3-regelverket påverkar intressenterna och deras 
förståelse, men det tydligt att det inte bara är bolagen som kommer behöva lägga ner tid för 
att förstå innebörden av de två regelverken.  
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6.)SLUTSATS)
I detta kapitel presenterar vi vad vi kommit fram till i studien samt vad den bidrar med. Vi 
avslutar även med att ge förslag för vidare forskning inom området. 
 

6.1)Slutsats)
Hur kommer bolagets val av regelverk påverka dess resultaträkning och balansräkning? 
 
Eftersom vi gjorde vår studie på två bolag gör vi inte en generell slutsats då underlaget inte 
är tillräckligt för att dra en slutsats som omfattar samtliga bolag. Men som vi har sett 
genomgående i vår studie så kommer de nya regelverken påverka bolagens resultaträkning 
och balansräkning på olika sätt. Hur ett bolag påverkas beror dels på hur de har redovisat 
tidigare och dels på hur de väljer att redovisa med de nya regelverken. För båda de bolag vi 
använde oss av i studien kunde vi se att resultatet vid omräkning enligt K2-regelverket 
minskade, medan det vid användning av K3-regelverket ökade eller blev detsamma. Detta 
kan vara en tillfällighet då de två bolag vi använt oss av inte krävt några större 
korrigeringar vid omräkningen enligt K3-regelverket, men det kan också vara ett tecken på 
att förenklingsreglerna i K2-regelverket inte bara gör det enklare för bolagen att redovisa 
utan de ökar också kostnaderna i resultaträkningen för de flesta bolag och minskar således 
resultatet. Detta var något vi fann i vår studie då de största skillnaderna uppkom där K2-
regelverket erbjuder förenklingar jämfört med nuvarande redovisning. Även fast det inte 
tydligt syns i resultaträkningen och balansräkningen så krävs det mycket arbete bakom 
posterna och detta har vi främst märkt vid tillämpning av K3-regelverket i vår studie vilket 
tyder på att det för vissa mindre bolag kan krävas kvalificerade uppskattningar och 
bedömningar vilket kräver kunskap som de för tillfället inte besitter.  
 
För Jemtbil var den nuvarande redovisningen nära både K2 och K3-regelverken under 2012 
vilket var på grund av att de för tillfället har få poster som kräver kvalificerade 
uppskattningar och bedömningar. Så trots att de funderar på att tillämpa K2-regelverket kan 
det finnas fördelar för dem att fundera på att tillämpa K3-regelverket. Sandström & 
Ljungqvist har fler poster som kräver bredare kunskap och för dem kan K2-regelverket 
fungera bättre då K3-regelverket skulle kräva uppskattningar och bedömningar som bolaget 
för tillfället inte kunnat göra. Trots att dessa två bolag är väldigt lika har 
resultaträkningarna och balansräkningarna påverkats olika. Detta tyder på att om bolag 
inom samma bransch väljer att tillämpa olika regelverk kommer jämförbarheten att 
påverkas vilket skulle kunna leda till att det krävs mer kunskap hos intressenterna för att 
förstå vad som har skapat skillnaderna i bolagens årsredovisningar. Som vi förstår så 
kommer bolagets val av regelverk innebära att de använder sig av olika 
redovisningsprinciper. Sandström & Ljungqvist var inne på att deras intressenter främst är 
intresserade av nyckeltalen i årsredovisningen och utifrån resultatet av studien kan vi se att 
nyckeltalen kommer att påverkas av det val bolaget gör. Således blir det extra viktigt för 
intressenterna att förstå de redovisningsprinciper bolaget har använt sig av och hur dessa 
kan inverka på nyckeltalen samtidigt blir det minst lika viktigt för bolaget att de förstår hur 
nyckeltalen kommer påverkas av det val de gör för att kunna göra ett val som ger en rättvis 
bild av bolaget. 
 



72!

Efter intervjun med de två bolagen har vi fått känslan av att behovet av ett nytt regelverk är 
mer önskvärt och behövligt för de större bolagen än för de mindre bolagen. De mindre 
bolagen behöver ingen omfattande redovisning för att tillgodose intressenterna med den 
information dessa efterfrågar i jämförelse med de större bolagen som har många externa 
och interna intressenter som kräver mer detaljerad redovisning. Detta gör att de större 
bolagen är mer beroende av en högre jämförbarhet medan intressenterna inte är lika 
beroende av att de mindre bolagen redovisar enligt samma regelverk. Även om 
jämförbarheten för de mindre bolagen minskar då de kan välja vilket regelverk de ska 
använda sig av så anser vi att det är bra att valmöjligheten finns. De mindre bolagen har 
färre intressenter än de större bolagen och dessa är främst intresserade av nyckeltalen och är 
därför inte i behov att kunna jämföra bolag med varandra på samma sätt som för de större 
bolagen. Trots att vi under omräkningen märkte att regelverken består av flertalet skillnader 
anser vi att valmöjligheten är bra då de mindre bolagen har möjlighet att sända signaler 
med sin redovisning samt att de har möjlighet att anpassa den för framtiden. Om de har för 
avsikt att växa är det lämpligt att välja K3-regelverket för att övergången inte ska bli för 
omfattande. 
 
På grund av att samtliga bolag påverkas olika av regelverken är det svårt att säga precis hur 
bolagens val av regelverk kommer påverka dess resultaträkning och balansräkning. I och 
med att vi valde att göra en studie som omfattar få bolag har vi inte möjlighet att 
generalisera resultatet men vi kan konstatera att varje enskilt bolag som står inför valet 
mellan regelverken måste fundera på hur deras verksamhet ser ut, vad de vill uppnå med sin 
redovisning och vilken kunskap bolaget besitter när det kommer till uppskattningar och 
bedömningar. 
 

6.2)Bidrag 
Vi hade som syfte med vår studie att undersöka hur de mindre bolagens redovisning skulle 
påverkas om de valde att tillämpa det principbaserade K3-regelverket istället för det 
regelbaserade K2-regelverket. Detta syfte använde vi främst för att Deloitte skulle ha 
användning av att se hur regelverken kan påverka deras kunders redovisning men också för 
att vi ville ge de mindre bolagen vägledning i sitt val då vi redan innan vi började med 
studien förstod att de hade begränsad kunskap om de nya regelverken. Vi tror därför att vår 
studie kan bidra med en ökad förståelse för regelverken och hur viktigt det är att bolagen 
sätter sig in i dessa innan de fattar det viktiga beslut de står inför. Bolagen får också 
chansen att se vilket av regelverken som ligger närmast deras nuvarande redovisning för att 
således ha möjlighet att välja det regelverk som påminner om hur de redovisar för tillfället 
då de anser att redovisningen uppfyller det syfte den har.  
 
Vi tror också att vår studie kan bidra med förståelse för användarna av bolagens 
årsredovisningar då vi klargjort att de nya regelverken kommer innehålla ett flertal 
skillnader som kan vara svåra att förstå genom att bara kolla på innehållet i 
årsredovisningen. För användarna är informationen i årsredovisningen viktig vilket har 
gjort att vi tydliggjort vilka bestämmelser som ligger bakom posterna enligt de olika 
regelverken för att visa att olika bestämmelser kan för tillfället se likadana ut men komma 
att skapa skillnader i framtiden. 
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6.3)Förslag)till)vidare)forskning)
Eftersom de nya regelverken nyligen har börjat gälla för de större bolagen och börjar gälla 
från och med den 1 januari 2014 för de mindre bolagen anser vi att möjligheten till vidare 
forskning med samma syfte begränsas. Men under genomförandet av vår studie har vi stött 
på flera intressanta frågor som vi anser kan vara av intresse för framtida studier. Vi tycker 
det skulle vara intressant att göra studier på det faktiska utfallet och hur bolagen har 
påverkats av de nya regelverken efter att ha tillämpat dessa i några år. Framförallt vilka 
problem som uppkommit och vad bolagen har för uppfattning av regelverken efter att satt 
sig in i dem på riktigt. Vi anser att det vore intressant att se vilket val bolagen gör och om 
de fortfarande har samma uppfattning av regelverken när de besitter bredare kunskap och 
kan se hur de fungerar i praktiken. 
 
Som vi har sett i vår studie, och som Örjan på Sandström & Ljungqvist var inne på, så 
kommer jämförbarheten mellan de mindre bolagen givetvis påverkas då de har möjlighet att 
välja vilket regelverk de ska tillämpa. Vidare forskning kan därför bygga på hur 
jämförbarheten påverkats mellan de mindre bolagen och hur intressenterna i sin tur har 
påverkats av att vissa mindre bolag har valt att tillämpa K2-regelverket medan andra har 
valt att tillämpa K3-regelverket. Blir det svårare för intressenterna att fatta beslut? Eller 
förstår de skillnaderna i regelverken? 
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7.)SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel utvärderar vi studien utifrån relevanta sanningskriterier vid kvalitativ 
forskning då vi anser att vår studie är mer kvalitativ än kvantitativ. 
 

7.1)Tillförlitlighet 
Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att kritiskt granska studien utifrån relevanta 
sanningskriterier. Då vi anser att vår studie ligger närmre en kvalitativ studie än en 
kvantitativ studie har vi använt oss av kvalitativa kriterier. Vi har valt att använda oss av 
tillförlitlighet som består av fyra delar som är viktiga att tänka på vid en kvalitativ studie. 
Vi beskriver dessa nedan samt hur vår studie uppfyller dessa kriterier. 
 

7.1.1)Trovärdighet 
Det är viktigt att studien är trovärdig och att andra människor kan acceptera det resultat 
studien genererar. Genom att utföra studien i enlighet med de regler som finns samt genom 
att rapportera resultatet till respondenterna som är en del av studien så att dessa kan 
bekräfta att forskarna uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt skapar man trovärdighet i 
studien. (Bryman, 2011, s. 354-355) Vi anser att trovärdigheten i vår studie är hög då vi 
genom hela arbetet följt de regler som finns för uppsatsskrivande vid handelshögskolan. Vi 
har också fått vägledning av vår handledare i situationer där vi behövt hjälp med att få vissa 
av bestämmelserna tydliggjorda för att komma vidare. Vi har också skickat 
transkriberingen från intervjutillfället till respondenterna för att de skulle ha möjlighet att 
godkänna och ändra saker som vi eventuellt missuppfattat eller av annan anledning blivit 
fel. Efter sammanställning av omräkningen skickades även denna till respondenterna, med 
efter följande text, för att få ett godkännande och ge dem möjlighet att rätta eventuella 
misstolkningar.  
 

7.1.2)Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur vårt resultat kan överföras till en annan situation vid ett 
senare tillfälle (Bryman, 2011, s. 355). Hur andra bolag kan ta nytta av studien och föra 
över den till det egna bolaget. Utifrån vår studie kan ett annat bolag se hur våra tankar har 
varit kring de olika posterna och hur dessa val har påverkat ett bolags resultaträkning och 
balansräkning på så sätt kan ett annat bolag applicera detta på det egna bolaget då de på ett 
tydligt sätt ser hur påverkan kommer att bli. Vi har beskrivit hur vi har gått tillväga för att 
göra det möjligt att överföra vår studie till andra bolag som finner studien intressant. Trots 
att vi använder oss av två bolag inom samma bransch ger vår studie grundläggande 
vägledning vid valet av regelverk varpå vi finner att resultatet kan överföras på andra bolag.  
 

7.1.3)Pålitlighet 
För att uppfylla kravet på pålitlighet är det viktigt att beskriva de olika delarna i studien, 
hur vi har gått tillväga och en beskrivning av de olika kapitlen. Detta för att göra det möjligt 
för andra att kunna kritisera studien för att bedöma kvalitén (Bryman, 2011, s. 355). Vi har 
till den mån vi kan beskrivit hur vi har gått tillväga i de olika delarna av studien för att göra 
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det möjligt för läsaren att kritiskt granska vår studie och även för att skapa en förståelse till 
de val vi har gjort. 
 

7.1.4)Möjlighet)att)styrka)och)konfirmera 
Det sista kriteriet för en tillförlitlig studie är möjligheten att styrka och konfirmera. Att 
kunna styrka och konfirmera en studie handlar om att forskarna ska ha agerat i god tro. 
Detta innebär att det ska vara tydligt att forskarna inte medvetet har låtit sina egna 
värderingar och åsikter påverka studiens utförande samt de slutsatser som forskarna gör. 
(Bryman, 2011, s. 357) För att inte själva påverka studien och de slutsatser vi gjort har vi 
genomgående försökt återkoppla till det syfte vi haft och det problem vi formulerade. För 
att göra läsaren införstådd i vad som skulle kunna påverka studien redogjorde vi för den 
förförståelse vi hade när vi började. Vi har också försökt undvika missförstånd genom att 
skicka transkribering och resultatet till respondenterna för att de skulle kunna se om vi 
tolkat något fel och i så fall hade vi korrigerat för detta. 
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Appendix)1)–)Följebrev)
 
Hej, 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som för tillfället skriver vårt examensarbete inom 
redovisning. Vi gör en uppsats med syftet att se hur K2 och K3-regelverken kommer att 
påverka bolagens resultat- och balansräkning. För att uppnå detta syfte vill vi göra en 
omräkning av bolagets resultat- och balansräkning enligt de två regelverken för att på så 
sätt kunna se eventuella skillnader.  
 
Vi är intresserade av bolag som kategoriseras som mindre bolag och därför har möjligheten 
att välja vilket regelverk de vill tillämpa. Av denna anledning hoppas vi att Ni har möjlighet 
att ställa upp. Vi kommer utgå ifrån Er årsredovisning 2011 och ta hjälp av Elisabeth 
Magnusson på Deloitte för att klargöra vad som egentligen ligger bakom de olika posterna 
och således undgå att göra egna antaganden för att öka tillförlitligheten i omräkningen. Vi 
skulle också vilja göra en kortare intervju med Dig innan vi börjar omräkningen för att få 
en bild av hur Ni har tänkt kring de olika regelverken samt Ert val. Vi kommer skicka 
frågorna innan intervjun så Ni har möjlighet att förbereda svar. Observera dock att frågor 
samt följdfrågor kan tillkomma vid intervjutillfället. 
 
För bästa resultat krävs att Ni har börjat fundera kring Ert val av regelverk. I och med att 
uppsatsen kommer publiceras och bli tillgänglig för allmänheten kommer Ni givetvis ha 
möjlighet att vara anonyma, både vad gäller intervju samt omräkning, om det skulle önskas. 
Skriv då med detta när Ni svarar på mailet så vi är införstådd med det. Vi ser helst att 
intervjun sker i slutet av vecka 14 alternativt vecka 15 om detta skulle passa Er.  
 
Genom Er medverkan kommer Ni få en översiktlig bild av de olika regelverken vilken vi 
hoppas kunna underlätta Ert val och leda till ett bra beslut. Vi hoppas därför att vi får 
möjlighet att göra denna omräkning på Ert bolag för att skapa en bättre förståelse, både för 
oss och för Er, om de olika regelverken. 
 
Vänligen svara snarast möjligt. 
Tack på förhand. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkommen att kontakta oss. 
 
Pernilla Bäckström Jessica Fröberg 
Perniilla@hotmail.com Jessica.froberg@hotmail.com  
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Appendix)2):)Intervjufrågor)
 
Vem är Du och vilken funktion har Du i bolaget? 
 
Vilket regelverk tillämpar Ni i Er redovisning idag? 
  
Har ni tänkt igenom vilket regelverk Ni kommer välja att tillämpa (K2 eller K3)? 
- Om ja, vilket regelverk har Ni tänkt välja och varför? 
- Anser Ni att detta regelverk ger en rättvisande bild av Ert bolag? 
- Var har Ni hämtat informationen om regelverken (seminarium, utbildning, revisor)? 
 
Vilket regelverk tror Ni kommer ha störst påverkan på resultatet? 
- Tror Ni att resultatet kommer påverkas positivt eller negativt av detta regelverk? 
 
Vilka anser Ni är de främsta användarna av Era finansiella rapporter? 
- Kommer Ert val av regelverk påverkas av Era användares behov av information? 
 
Vilka poster tror Ni kommer stå för de största skillnaderna jämfört med Er nuvarande 
redovisning? 
- Varför tror Ni att dessa poster kommer stå för störst skillnad? 
 
Anser Ni att något av regelverken är mer komplicerat och omfattande än det andra? 
- Om ja, varför anser Ni att detta regelverk är mer komplicerat? 
 
Vilka fördelar ser Ni med K2-regelverket? 
 
Vilka nackdelar ser Ni med K2? 
 
Vilka fördelar ser Ni med K3-regelverket? 
 
Vilka nackdelar ser Ni med K3? 
 
Har Er revisor eller någon redovisningskonsult påverkat valet av regelverk? 
- Om ja, på vilket sätt har denne påverkat? 
 
Vem är det som fattar det slutgiltiga beslutet om vilket regelverk bolaget skall tillämpa? 
 
Tror Ni att de nya regelverken kommer innebära större kostnader vad gäller Er 
redovisning? 
 
Ser Ni några problem med att införa nya regelverk i Sverige?  
 
Ser Ni några fördelar med att införa nya regelverk i Sverige? 
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Appendix)3)–)Uträkningar,)Jemtbil)AB)
 

 
Periodiseringsfond, Jemtbil AB 

 
K2 

 
K3 

Resultat före avsättning eller återföring 
av periodiseringsfond och skatt 

 
1 033 286,52:- 

 
1 063 535,69:- 

Ej avdragsgilla kostnader + 269 710:- + 269 710:- 
Ej skattepliktiga intäkter - 319 488:- - 319 488:- 
Årets återföring av periodiseringsfond + 219 000:- + 219 000 
Schablonintäkt + 37 877,70:- + 37 877,70:- 
Underlag för avsättning till 
periodiseringsfond 

1 240 386, 22:- 1 270 635,39:- 

Årets maximala avsättning, 25% 310 096,55:- 317 658,85:- 
 
 
 

 
Skatteskuld, Jemtbil AB 

 
K2 

 
K3 

Resultat före skatt 942 190,97:- 964 877:- 
Ej avdragsgilla kostnader + 269 710:- + 269 710:- 
Ej skattepliktiga intäkter - 319 488:- - 319 488:- 
Schablonintäkt periodiseringsfond + 37 877,70:- + 37 877,70:- 
Skattemässigt resultat 930 290,67:- 952 976,70:- 
Summa skatt, 26,30% 244 666,45:- 250 632,87:- 

 
 
 

 
Skattefordran, Jemtbil AB 

 
K2 

 
K3 

Årets skattekostnad 244 666,95:- 250 632,87:- 
Avgår inbetald preliminär skatt - 821 799:- - 821 799:- 
Summa skatteskuld(+)/skattefordran(-) - 577 132,55:- - 571 166,13 

 
 
 

Överavskrivning, Jemtbil AB K2 K3 
Ackumulerad anskaffning 6 618 813:- 6 618 813:- 
Årets anskaffning + 866 750:- + 866 750:- 
Ack anskaffning kvarvarande 7 485 563:- 7 485 563:- 
Ackumulerad avskrivning - 5 600 398:- - 5 600 398:- 
Korr föregående års avskrivning + 4 266:- + 4 266:- 
Årets avskrivning - 415 450:- - 354 272:-  
Planenligt restvärde 1 473 981:- 1 535 159:- 
Ackumulerad överavskrivning - 254 000:- - 254 000 
Årets överavskrivning - 78 166:- - 139 343,50:- 
Bokfört restvärde 1 141 815:- 1 141 815,50:- 
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Appendix)4)–)Uträkningar,)Bil)AB)Sandström)&)Ljungqvist)
 
 

Periodiseringsfond, Bil AB Sandström 
& Ljungqvist 

 
K2 

 
K3 

Resultat före avsättning eller återföring 
av periodiseringsfond och skatt 

 
1 033 286,52:- 

 
1 063 535,69:- 

Ej avdragsgilla kostnader + 269 710:- + 269 710:- 
Ej skattepliktiga intäkter - 319 488:- - 319 488:- 
Årets återföring av periodiseringsfond + 219 000:- + 219 000 
Schablonintäkt + 37 877,70:- + 37 877,70:- 
Underlag för avsättning till 
periodiseringsfond 

1 240 386, 22:- 1 270 635,39:- 

Årets maximala avsättning, 25% 310 096,55:- 317 658,85:- 
 
 
 

Skatteskuld, Bil AB Sandström 
& Ljungqvist 

 
K2 

 
K3 

Resultat före skatt 942 190,97:- 964 877:- 
Ej avdragsgilla kostnader + 269 710:- + 269 710:- 
Ej skattepliktiga intäkter - 319 488:- - 319 488:- 
Schablonintäkt periodiseringsfond + 37 877,70:- + 37 877,70:- 
Skattemässigt resultat 930 290,67:- 952 976,70:- 
Summa skatt, 26,30% 244 666,45:- 250 632,87:- 

 
 
 

Skattefordran, Bil AB Sandström & 
Ljungqvist 

 
K2 

 
K3 

Årets skattekostnad 244 666,95:- 250 632,87:- 
Avgår inbetald preliminär skatt - 821 799:- - 821 799:- 
Summa skatteskuld(+)/skattefordran(-) - 577 132,55:- - 571 166,13 
!
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