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Sammanfattning 
 
Majoriteten av världens länder undertecknade år 1992 Kyotoprotokollet där de enades om att 
kraftigt minska utsläppen av i första hand koldioxid. Europaparlamentet och Europeiska 
Unionens Råd beslutade att införa ett handelssystem med utsläppsrätter inom EU-området som 
2005 inleddes med en treårig försöksperiod. IASBs akutgrupp IFRIC publicerade inför 
handelssystemets början ett förslag till hur företagen skulle redovisa sina utsläppsrätter, då det 
inte fanns någon rekommendation att följa. I juni 2005 drog emellertid IASB efter påtryckningar 
tillbaka förslaget, med följden att det idag inte finns några specifika regler för redovisningen. 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag valt att hantera situationen i sina 
årsredovisningar för år 2005 samt hur redovisningen bör se ut i framtiden. De tre största 
elbolagen i Sverige, Vattenfall, E.ON och Fortum, valdes ut för studien. 
 
Vid sidan av granskningen av företagen intervjuades två revisorer med kunskap på området för 
att komplettera den teori som främst utgjorts av gällande regelverk och rekommendationer. 
Exempel på regler som varit intressanta för uppsatsen är IAS 38 Immateriella tillgångar och 
IAS 20 Statligt stöd. Frågan om huruvida netto- eller bruttoredovisning skall tillämpas har också 
aktualiserats. 
 
Slutsatsen blev att alla de studerade företagen valt olika redovisningsmetoder för utsläppsrätterna 
för redovisningsåret 2005, både vad gäller tillgångsklassificering och värdering, men då 
utsläppsrätterna i dagsläget utgör relativt små poster i balansräkningarna syns inga betydande 
skillnader i resultat och nyckeltal mellan företagen. Den metod som vi fann mest lämplig att 
tillämpa i framtiden baserar sig på bruttoredovisning utan resultatförskjutning mellan olika år, 
vilket nödvändiggör en omskrivning av IAS 38 och IAS 20.  
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1 Inledning 
 
För att ge läsaren en grundläggande förståelse för fenomenet handel med utsläppsrätter följer 
här en allmän bakgrundsbeskrivning av problemområdet. Sedan görs en avgränsning till de för 
uppsatsen relevanta frågställningarna.  
  
En stor del av den globala klimatdiskussionen handlar idag om den förstärkta växthuseffekten. 
Människans utsläpp av främst koldioxid har ökat på den normala växthuseffekten och ändrat 
atmosfärens sammansättning genom att halten av växthusgaser i atmosfären har ökat. Med en 
större andel växthusgaser i atmosfären förhindras mycket av den utgående värmestrålningen och 
därmed ökar återstrålningen till jordytan. Växthuseffekten, som fått sitt namn av gaserna vilka 
har samma effekt som glaset på ett växthus, utgör ett hot mot klimatet. 
 

1.1 Bakgrund 
1992 undertecknade majoriteten av världens länder Kyotoprotokollet där de enades om att 
kraftigt minska utsläppen av främst koldioxid. Enligt protokollet åtar sig världens industriländer 
att minska sina utsläpp av växthusgaser med drygt 5 procent som ett genomsnitt under den första 
åtagandeperioden 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå. EUs medlemsstater enades om en 
minskning med 8 procent för hela regionen. En omfördelning inom EU ger Sverige rättigheten 
att inom första åtagandeperioden göra utsläpp till 104 procent av 1990 års nivå.1  
 
Kyotoprotokollet innefattar tre stycken så kallade flexibla mekanismer, vilka är viktiga för att 
uppnå det som klimatkonventionen betonar. Dessa utgörs av handel med utsläppsrätter, 
gemensamt genomförande samt mekanismen för ren utveckling. Den mekanism som är central 
för vår uppsats är handel med utsläppsrätter, vilken innebär överlåtelse av utsläppsutrymme 
mellan länder eller inom ett land.2  
 
Den 13 oktober 2003 fattade Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd beslut om ett 
handelsdirektiv (2003/87/EG) som innebar att en handelsmarknad för dessa utsläppsutrymmen 
inom EU-området skulle komma till stånd. Den första handelsperioden 2005-2007 är en så kallad 
försöksperiod, vilken går ut på att minska framförallt koldioxidutsläppen i regionen på ett 
kostnadseffektivt sätt.3 Direktivet reglerar initialt företag i energisektorn och industribranscher, 
såsom järn-, stål-, papp- och pappersmassektorn.4 De bolag vars produktionsanläggningar berörs 
av direktivet har erhållit utsläppsrätter i proportion till genomsnittliga historiska utsläpp av 
fossila bränslen beräknade under perioden 1998-2001.5 
 
Systemet med överlåtbara utsläppsrätter syftar till att minska den totala kvantiteten 
koldioxidutsläpp inom den europiska regionen. Mängden utsläpp hos de enskilda 
produktionsanläggningarna sinsemellan regleras däremot inte. Handelssystemet skapar ett 
ekonomiskt incitament att begränsa utsläppsrelaterad produktion dit den är mest kostnadseffektiv 
                                                           
1 Handla för ett bättre klimat, SOU 2004:62, s. 73. 
2 ibid., s. 73-74. 
3 Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.   
4 Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardverket.se [2006-03-01]. 
5 Promemoria från Näringsdepartementet, 2004-04-22: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/90/18/dcb38e05.pdf [2006-03-01].   



 
 

 7

för varje enskilt företag. Detta innebär att berörda företag ges möjligheten att antingen ställa om 
produktionen till alternativa bränslen och således sälja överskottet av utsläppsrätter på en fri 
marknad, eller vidhålla nuvarande produktionssätt och köpa utsläppsrätter för att täcka upp 
eventuella underskott.6 
 
Samtliga verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet måste inneha ett tillstånd för 
utsläpp av koldioxid för respektive anläggning. En förutsättning för att beviljas ett sådant 
tillstånd är att verksamhetsutövaren kan övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp på ett 
tillförlitligt sätt, vilket fordrar att företaget i fråga har ett system för kontroll av sina utsläpp. En 
verksamhetsutövare som beviljats tillstånd kan sedan ansöka om tilldelning av gratis 
utsläppsrätter hos Naturvårdsverket, den myndighet som har det administrativa ansvaret i 
Sverige. Varje utsläppsrätt medför en rätt att släppa ut ett ton koldioxid under en fastställd 
period.7 
 
När handelsförfarandet väl bestämts blev frågan om hur själva utsläppsrätterna skulle redovisas 
aktuell. IASBs (International Accounting Standard Board) akutgrupp IFRIC (International 
Financial Interpretations Comittee) publicerade inför handelssystemets början, 2003, ett förslag 
för redovisningen av utsläppsrätter, IFRIC 3.8 IFRIC slog fast att utsläppsrätterna skulle 
behandlas som immateriella tillgångar i enlighet med IAS 38, trots att de ansågs ha många 
egenskaper som liknar finansiella instrument. Efter påtryckningar från EFRAG (European 
Financial Reporting Advisory Group) beslutade IASB i juni 2005 att dra tillbaka IFRICs 
tolkning.9 
 

1.2 Problemformulering  
Sedan IFRIC 3 drogs tillbaka råder det inom redovisningen av utsläppsrätter ett normlöst 
tillstånd. I avsaknad av specifika regler och rekommendationer har följden blivit att berörda 
företag har redovisat sina utsläppsrätter på skilda sätt. Osäkerheten förstärks av att fenomenet 
utsläppsrätter är en ny företeelse och att det därmed saknas praxis på området, vilket även har 
kommit att påverka revisorernas arbete. 
 
Med detta som utgångspunkt har företagen varit tvungna att använda sig av idag befintliga regler 
och rekommendationer. Vid val av redovisningsmetod tvingades de berörda företagen ta 
ställning till ett antal frågeställningar som ringar in problemet med hur utsläppsrätterna skall 
behandlas i redovisningen:  

• Tilldelandet av utsläppsrätter från respektive lands myndighet sker under 
försöksperioden, 2005-2007, utan kostnad för företagen. Därmed utgör endast en 
eventuell handel några egentliga ekonomiska transaktioner. Vilken betydelse får detta för 
beslut om klassificering och värdering av utsläppsrätter? 

                                                           
6 L. Bergman, Miljöpolitikens mål och medel: Några ekonomiska aspekter i B. Söderstens, red. Marknad och politik, 
Kristianstad, SNS förlag, 2000, s. 277. 
7 Lag om utsläpp av koldioxid (2004:656), Handla för ett bättre klimat, SOU 2004:62, s. 21-22. 
8 IFRIC Interpretation 3 Emission Rights, London, 2004, s. 16-17. 
9 ibid., s. 18, 24-25. EFRAGs kommentarer till IFRIC 3: 
http://www.efrag.org/doc/3884_IFRIC3endorsementadviceletter.pdf [2006-05-06]. 
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• Om utsläppsrätterna har ett ekonomiskt värde skall de tas upp som en tillgång i 
balansräkningen, men vilken typ av tillgång utgör de samt vilka regler och 
rekommendationer är därmed tillämpbara? 

• De faktiska utsläppen sker ett år, medan regleringen av utsläppen och utsläppsrätterna 
sker nästkommande. Hur skall eventuella periodiseringsproblem lösas? 

 

1.3 Frågeställning 
Utifrån ovanstående problemformulering har två frågeställningar formulerats, som uppsatsen 
avser att besvara: 

• Hur har företagen valt att redovisa utsläppsrätterna? 
• Hur borde företagen redovisa utsläppsrätterna? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att på ett djupgående sätt utreda och belysa hur företag har redovisat 
sina utsläppsrätter i årsredovisningarna för år 2005, samt huruvida detta överensstämmer med nu 
gällande lagar och regler. Det vidare syftet är att avgöra om det finns någon enhetlig och 
rättvisande modell som skulle kunna tillämpas av samtliga berörda företag och hur den i så fall 
bör utformas. 
 

1.5 Avgränsning  
Vi har avgränsat uppsatsen till att endast behandla redovisningstekniska aspekter av 
utsläppsrätterna och de för ämnet väsentliga redovisningsregler samt rekommendationer som är 
tillämpbara i dagsläget. Vidare är uppsatsen avgränsad till att beröra Sverige och de tre största 
elbolagen, Vattenfall, Fortum samt E.ON som tillsammans utgör omkring 75 procent av den 
inhemska elmarknaden.   
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2 Metod 
 
Det här kapitlet inleds med en översyn av ett antal metodtraditioner. Därefter följer en 
genomgång av olika metoder för teori och empiri och en redogörelse för de metoder som 
använts i den här uppsatsen. 
 

2.1 Metodöversikt 
Vid presentation av resultaten skall den empiriska och teoretiska grunden redovisas så att andra 
forskare skall kunna följa arbetet och om det behövs kunna göra om det med överensstämmande 
resultat. Insamling av information och tillvägagångssätt skall följa grundläggande metodkrav, för 
att resultatet skall kunna betraktas som vetenskapligt.10 
 
Inom empiriska vetenskaper finns olika metodtraditioner som har och har haft betydelse för 
forskningen. Nedan följer en sammanfattande genomgång av fyra av dessa traditioner som har 
haft ett historiskt genomslag; positivismen, systemteorin, hermeneutiken samt fenomenologin.11 
Många fenomen i samhället kan studeras utifrån flera olika metodtraditioner och det är därför 
viktigt att ha forskningens syfte klart för sig, vilket perspektiv som är relevant samt vilken 
avgränsning som behöver göras.12 
 
Positivismen som har sitt ursprung i naturvetenskapens metoder och synsätt har även spritt sig 
till andra vetenskapsområden och skiljer sig från hermeneutiken som är utpräglat humanistisk i 
sin inriktning. Positivismen vill gärna tro på absolut kunskap, ”hårda fakta”, som erhålls genom 
att man rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte vet, medan 
hermeneutiker ofta har mer förståelse för relativistiska tankegångar. Positivisterna menar att vi 
människor har två och endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen samt det 
vi kan räkna ut med vår logik och att vi därmed inte ska lita till traditioner och auktoriteter utan 
endast det vi kan säkerställa med all rimlig sannolikhet. Hermeneutiken menar däremot att vi 
förutom våra fem sinnen och vår logiska intelligens har andra källor, de tolkningar som kommer 
av att vi människor förstår andra människor. Därmed öppnar hermeneutiken med dess betoning 
av inkännande och förståelse upp för möjligheter till kunskap som positivismen förkastar. Den 
hermeneutiska kunskapen till skillnad från den positivistiska blir visserligen osäkrare, men å 
andra sidan rikare och mer nyanserad.13 
 
Systemteorin utgår ifrån ett behov att förstå förändringar i komplexa sammanhang där flera 
faktorer växelverkar med varandra. Huvudområdet för systemteorin inom den 
samhällsvetenskapliga disciplinen har varit organisationsstudier där processer och förlopp satts i 
fokus. En helhetssyn på systemteorin innebär att man kan studera ett fenomen på olika 
systemnivåer, som samhälls-, grupp- och individnivå.14  
 

                                                           
10 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 2000, s. 19. 
11 ibid., s. 26. 
12 ibid., s. 43. 
13 T. Thurén, Vetenskapsteori för nybörjares, Malmö, Liber, 2003, s. 14-15, 45-46, 51-52. 
14 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 2000, s. 29, 31-32. 



 
 

 10

Fenomenologin bygger på antagandet att det enda man vet är det man omedelbart känner. Till 
skillnad mot hermeneutiken accepteras således bara den direkt upplevda världen. Centralt för 
fenomenologiska studier är människors upplevelser och föreställningar samt det språk med vilket 
det uttrycks. Fenomenologins empiriska material sammanfattas i världsbilder och 
tankemönster.15  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
En undersökning utgår alltid ifrån ett problem och utifrån problemet formuleras undersökningens 
syfte och frågeställning, vilka skall ligga till grund för planeringen av arbetet. Därutöver styrs 
arbetet av vilka kvalitetskrav som ställs på undersökningen från uppdragsgivarhåll, samt när den 
ska vara färdig och vilka resurser man har att tillgå.16  
 
Två olika sätt att dra slutsatser på i en undersökning är genom induktion eller deduktion. Den 
deduktiva metoden har teoribildningen som utgångspunkt. Med induktion menas att man drar 
allmänna, generella slutsatser utifrån empirisk fakta, medan man med deduktion drar en logisk 
slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande.17 Vid induktion kan man 
komma fram till mer eller mindre sannolika slutsatser, men aldrig hundraprocentig visshet. Det 
man dock måste se upp med när man drar slutsatser utifrån empiriska undersökningar är 
reliabilitet samt validitet. Reliabilitet, ser till tillförlitligheten, att mätningarna är korrekt gjorda 
medan validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 
annat. Om man kombinerar induktion och deduktion får man den så kallade hypotetiskt-
deduktiva metoden som använder sig av både empiri samt logik.18 Ur teorin härleder man där 
prövbara empiriska konsekvenser som sedan testas mot data.19 
 
Valet av problemställning har betydelse för om en kvantitativ eller kvalitativ metod skall 
tillämpas. En kvantitativ metod syftar främst till att söka statistiska samband eller skildra ett 
fenomens utbredning,20 medan den kvalitativa metoden i första hand syftar till att beskriva ett 
fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt. Då observationer görs i ett teoretiskt 
sammanhang krävs kvalitativa studier för att kunna bestämma vad för slags fenomen det rör sig 
om, samt för att identifiera eventuella karaktäristiska drag. Kvalitativ metodik utgår ofta ifrån 
människors uppfattningar och upplevelser av ett fenomen, egenskaper som är svåra att mäta. 
Därmed är den kvalitativa metoden således användbar vid utredandet av ett forskningsområde 
och skapandet av teorier, medan den kvantitativa metoden är mer lämplig vid prövningar av den 
framtagna teorin.21  
 
Då den här uppsatsens syfte är att beskriva redovisningen av utsläppsrätter på ett grundligt sätt 
har en kvalitativ metod valts för empirin. Den empiri vi fått in har sedan jämförts med den 
teoretiska basen vi tillgodogjort oss, utifrån en induktiv ansats, och företagens tillvägagångssätt 
samt de tillfrågade revisorernas syn på fenomenet har utgjort grunden för vår analys.   
                                                           
15 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 2000, s. 35. 
16 K. Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund, Studentlitteratur, 
1996, s. 11-12. 
17 Thomas Bay, Introduktionsföreläsning inför kandidatuppsatsen, [2006-01-25]. 
18 T. Thurén, Vetenskapsteori för nybörjares, Malmö, Liber, 2003, s. 19, 21-23, 25. 
19 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 2000, s. 48. 
20 M. Kjær Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund, Studentlitteratur, 1995, s. 6. 
21 ibid., s. 6, G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 2000, s. 73. 
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2.3 Författarnas förförståelse 
För läsaren av en undersökning är det av intresse att resultatet är så generellt giltigt att det kan 
användas, i andra sammanhang eller i framtiden och därmed är frågan om generaliserbarhet 
central för all forskning.22 Inom kvalitativa metoder påverkas generaliserbarheten av den 
teoretiska förankringen, forskarnas förförståelse samt vilken urvalsteknik som används.23 
 
I den kvalitativa metoden sker både uppbyggnaden av teorin och verifieringen av densamma ofta 
genom att man växlar mellan preliminära teorier och den konkreta verkligheten. På samma sätt 
växlar forskaren mellan det empiriska materialet och den egna förförståelse. Risken finns dock 
att förförståelsen och datainsamlingen kan styra forskningsarbetet och slutligen resultatet.24 
 
En genomgång av vår egen förförståelse kan utgöra ett underlag för ett kritiskt förhållningssätt 
till texten för läsaren och således underlätta en kritisk granskning av uppsatsen. 
 
Våra förkunskaper i ämnet ekonomisk redovisning grundar sig i kurserna Externredovisning, 
Affärsredovisning samt Revision. Samtliga dessa kurser har givits på Stockholms Universitets 
företagsekonomiska institution. Kurslitteratur som ”Den Nya Affärsredovisningen” (Thomasson, 
Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin och Liber AB), "Redovisningens språk” (Dag Smith) och 
”Årsredovisning i koncerner” (Rune Lönnqvist) har bidragit till vår ökade förståelse för 
redovisningsämnet och använts som referenser i uppsatsens teoriavsnitt.  
 
I kursen Affärsredovisning föreläste auktoriserade revisorn Stefans Engström om olika typer av 
redovisningsproblem, bland annat med avseende på immateriella tillgångar, vilket väckte ett 
intresse hos oss för redovisning av just denna tillgångskategori. Parallellt med våra studier har vi 
alla tre ett intresse för miljöfrågor och har uppmärksammat de förekommande diskussionerna 
kring klimatfrågan. I och med att handeln med koldioxidutsläppsrätter idag är ett faktum tyckte 
vi det var intressant att undersöka hur dessa rätter skall behandlas redovisningstekniskt.  
 

2.4 Metod för teori 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av främst skriftliga källor, då vi anser att det är ett bra 
sätt att få tillgång till stora mängder information. En uppsats skriven med hjälp av fakta som 
hämtats från skriftliga källor ger dessutom läsaren en möjlighet att gå tillbaka till källan och 
bedöma hur trovärdig informationen egentligen är. Det är dock viktigt att författaren själv gör en 
bedömning av tillförlitligheten på den information som samlas in genom skriftliga texter för att 
säkerställa trovärdigheten i sin egen uppsats. 
 
Vid sidan av den obligatoriska kurslitteratur har vi även tillskansat oss kunskap ur annan 
redovisningslitteratur, som ”Redovisningsteori – policy och praxis” (Kristina Artsberg), och 
studerat gällande regelverk, som står att finna i ”FARs Samlingsvolym” samt ”Internationell 
Redovisnings Standard I Sverige”. Således har vi kunnat komplettera det teoretiska 
sammanhanget med fullständiga rekommendationer samt ramlagar på området. Detta har även 
varit ett sätt för oss att jämföra till exempel Smith och Artsbergs tolkningar med ursprungskällan. 
 
                                                           
22 M. Kjær Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund, Studentlitteratur, 1995, s. 39. 
23 ibid., s. 47. 
24 ibid., s. 47. 
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I vissa fall har vi behövt använda oss av Internet för att hitta relevant material. Främst har vi 
använt oss av de berörda företagens hemsidor för information och årsredovisningar, men vi har 
även kontinuerligt följt utvecklingen på området via olika hemsidor, såsom regeringens, 
Naturvårdsverkets och EFRAGs.  
 

2.5 Metod för empiri 
Beroende av syftet med undersökningen och val av metod, krävs ett ställningstagande angående 
vilken urvalsteknik som skall användas vid val av respondenter. Exempel på olika 
urvalsmetoder, vilka samtliga i huvudsak är anpassade till kvantitativa undersökningar, är 
obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, systematiskt urval och gruppurval.25 Då vi använt 
oss av kvalitativ metod är de nedanstående avsnitten baserade på denna ansats. 
 

2.5.1 Urvalsteknik 
Gemensamt för kvalitativa metoder är att man som regel arbetar med ett sekventiellt urval, det 
vill säga att man börjar med ett mindre urval som sedan kompletteras. Om forskaren har knappa 
resurser kan det vara ändamålsenligt att göra taktiska urval, antingen genom val av extrem-, 
kritiska, enligt forskaren mest relevanta, eller typiska fall.26 
 
Som underlag för att skapa en bild av hur företagen redovisat utsläppsrätterna valde vi att studera 
de tre största elbolagen i Sverige, Vattenfall, E.ON och Fortum, med utgångspunkt i 
årsredovisningarna. För att kunna besvara frågan hur företagens redovisning bör se ut, ville vi 
komplettera våra data med synpunkter från svenska revisionsbyråer. 
 
Vi valde i ett inledningsskede att ta kontakt med de tre revisionsbolagen Ernst & Young, KPMG 
och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, då vi stött på dessa bolag i artiklar skrivna i ämnet i 
facktidningen Balans. Vår första kontakt med bolagen skedde genom ett missivbrev via mail till 
respektive bolags studentansvarig med information kring vårt ämne och de frågor vi sökte svar 
på. Vi intervjuade sedan två personer från de kontaktade revisionsbyråerna, som vi ansåg hade 
relevant kunskap på området utsläppsrätter.  
 
På KPMG fick vi kontakt med Christofer Odhnoff, auktoriserad revisor och 
redovisningsspecialist på avdelningen för kvalificerad redovisning, och på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers intervjuade vi Bo Lagerström, som fram till april 2006 var chef över 
byråns redovisningsfrågor. Då KPMG Sverige inte jobbar med särskilt många företag som 
sysslar med utsläppsrätter, finns igen specifik expert på området. Vi blev istället hänvisade till 
Christofer Odhnoff som är en allmän generalist inom området redovisning och som har jobbat 
mycket med koncernredovisningsfrågor, kassaflödesanalyser, fusion samt alltmer med IFRS-
frågor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har däremot många klienter som sysslar med 
utsläppsrätter. Bo Lagerström har med tanke på sin tidigare position stor insyn i frågan och har i 
7 år jobbat med SCA inom skogsindustrin. 
 

                                                           
25 K. Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund, Studentlitteratur, 
1996, s. 156-158. 
26 M. Kjær Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund, Studentlitteratur, 1995, s. 42, 51. 
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Vår kontakt med de tre elbolagen inleddes med samtal till de studentansvariga på respektive 
företag, vilka hänvisade oss vidare till lämpliga respondenter. Vattenfalls koldioxidexpert Raine 
Harju hjälpte oss att svara på utsläppsfrågor samt hänvisade oss till Yvonne Petterson som 
arbetar som controller och koncernekonom. I vår kontakt med E.ON pratade vi med ekonomen 
Charlotte Pennander som arbetar med koncernredovisning samt andra redovisningsfrågor, och 
hos Fortum fick vi hjälp av koncernekonomen Helen Blom.  
 

2.5.2 Intervjumetod 
Två vanliga intervjumetoder för kvalitativa undersökningar är besöks- och telefonintervjuer. 
Besöksintervjuer är mer dyrbara än telefonintervjuer och används när det är nödvändigt att få 
utförliga svar med hög kvalitet. Telefonintervjuer å sin sida är ett enklare och billigare sätt att 
komma i kontakt med de utvalda respondenterna men svaren kan aldrig bli lika uttömmande och 
detaljerade.27 Det ideala valet av insamlingsmetod är i alla fall, givet de resurser man har till 
förfogande, den metod som ger högsta möjliga kvalitet.28 
 
Den stora fördelen med en besöksintervju är att man kan ställa fler och djupare frågor än vid 
någon annan form av intervju. Möjlighet ges till användning av öppna frågor och följdfrågor för 
att få fram så heltäckande information som möjligt, samt att reda ut eventuella oklarheter som 
uppstår under intervjuns gång. I det här sammanhanget är det dock viktigt att tänka på att 
intervjuaren inte får hjälpa till med extra information som kan påverka respondentens svar.29 
 
En besöksintervju måste föregås av brev- eller telefonkontakt, där man informerar respondenten 
om undersökningen samt kommer överens om en tid för själva intervjun.30 Det är viktigt att 
intervjupersonen känner till syftet med intervjun, vem som skall använda resultatet och hur det 
kommer att publiceras, samt hur informationen kommer att behandlas ur ett 
sekretessperspektiv.31 Vår första kontakt med de personer på revisionsbyråerna som vi valt ut var 
ett missivbrev via mail där vi förklarade vilka vi var och vilket syfte vi hade med uppsatsen. Det 
innehöll även övergripande frågeställningar samt önskemål om en mer djupgående intervju. Vi 
valde att genomföra besöksintervjuer för att få en så heltäckande bild som möjligt av deras syn 
på området, med möjlighet att ställa fördjupnings- och följdfrågor. Efter att vi kommit överrens 
om tider för genomförandet av besöksintervjuerna formulerade vi ett frågeformulär att utgå ifrån. 
 

2.5.3 Frågeformulärskonstruktion 
För att försäkra sig om att intervjuerna ger den information som efterfrågas bör intervjuerna 
förberedas i förväg. Om syftet, som vid en kvalitativ undersökning, är att beskriva ett fenomen 
på ett sätt som inte är kvantifierbart skall frågorna till intervjun konstrueras så att de öppnar upp 
för respondenten att tala om sådant som forskaren inte känner till. Vid konstruerandet av ett 
frågeformulär är det viktigt att: 
                                                           
27 K. Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund, Studentlitteratur, 
1996, s. 58-59. 
28 ibid., s. 68. 
29 ibid., s. 60, M. Kjær Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund, Studentlitteratur, 1995, 
s. 70-75. 
30 K. Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund, Studentlitteratur, 
1996, s. 60. 
31 M. Kjær Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund, Studentlitteratur, 1995, s. 67. 
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- frågorna är enskilda, det vill säga att endast en fråga i taget ställs 
- frågorna är tydliga 
- frågorna är neutrala.32 
 
Det frågeformulär, bilaga 1, som användes vid besöksintervjuerna med personerna på respektive 
revisionsbyråerna var konstruerat för att täcka in hela området, redovisning av utsläppsrätter. 
Frågeformuläret innehöll både övergripande frågor som syftade till att få igång en öppen 
diskussion och mer specifika frågor som komplement utifall att de övergripande frågorna inte 
skulle visa sig tillräckliga. Vår förhoppning var att respondenterna skulle prata fritt utifrån sin 
egen uppfattning om fenomenet och att de övergripande frågorna således skulle ge mer 
information och en djupare förståelse än de specifikt formulerade frågorna kunde ge. 
 
Till de valda företagen skickade vi ut frågeformulär, bilaga 2, via mail till de personer som vi 
kommit i kontakt med via deras studentansvariga. Frågorna konstruerades för att ge en 
övergripande bild av företagen samt en djupare förståelse av företagens årsredovisningar och 
deras allmänna syn på handelssystemet. Utifrån de svar vi erhöll skickade vi följdfrågor för att 
täcka upp där vi ansåg att de ursprungliga svaren inte var tillräckliga. 
 

2.6 Källkritik 
Vid bedömning av informationskvaliteten, en motsvarighet till historisk källkritik, är det viktigt 
att undersöka om samtal, texter och andra källor är autentiska. De böcker vi använt oss av är 
utgivna på senare år, vilket har gjort att vi ej i samma utsträckning som vid användandet av äldre 
information behöver ifrågasätta dess nuvarande relevans. Vidare har vi gjort bedömningen att de 
böcker, intervjupersoner samt Internetsidor vi använt oss av är pålitliga inom vårt område. Den 
metod som vi använt vid intervjuförfarandena tycker vi passade vårt syfte på ett bra sätt. 
 
På teoriområdet har vi valt att utgå ifrån ”FARs Samlingsvolym” samt ”Internationell 
Redovisningsstandard I Sverige”, med fullständiga rekommendationer samt ramlagar på 
området. De tolkningar vi har gjort bygger således främst på ursprungliga regeltexter och inte på 
andra författares tolkningar. Sådana sekundärkällor har utgjort komplement. Vi anser att detta 
tillvägagångssätt är vetenskapligt hållbart, vilket ökar förtroendet för vår uppsats.  
 
Vid insamling av empiri genom intervjuer är det viktigt att forskaren försäkrat sig om att 
informationen är förstådd på rätt sätt. Om det föreligger några oklarheter eller om det av olika 
skäl är viktigt att informanten är införstådd med tolkningarna, kan tolkningarna säkerställas 
genom att intervjuaren presenterar ett sammandrag av samtalet för informanten. Det kan finnas 
en fördel med att vänta med att lägga fram några preliminära slutsatser för att undvika att 
informanten påverkar resultatet av uppsatsen.33 
 
För att säkerställa informationen från våra intervjuer spelade vi in dessa med en diktafon och 
skickade de sammanfattade intervjuerna till respondenterna för kommentarer, utan att ge några 
indikationer på vilka slutsatser vi kommit fram till. Vi har därmed säkerställt materialet från 
intervjuerna.  
 
                                                           
32 M. Kjær Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund, Studentlitteratur, 1995, s. 70-75. 
33 ibid., s. 131. 
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3 Teori 
 
I följande teorikapitel vill vi inledningsvis åskådliggöra de övergripande lagar och bestämmelser 
som reglerar utsläppsrätter för att därefter ge en beskrivning av de för uppsatsen relevanta 
redovisningsprinciperna. Kapitlet syftar till att ge en allmän förförståelse inför det efterföljande 
empiriavsnittet.  
 

3.1 Teoretisk översikt 
Hur utsläppsrätter skall hanteras av företagen har sin grund i det för den europiska unionen 
gemensamma handelsdirektivet, i vilket användningen och handeln regleras. Varje land har 
sedan upprättat en egen kompletterande lagstiftning där vi har valt att avgränsa oss till Sverige 
och det rådande civilrättsliga läget. Utformningen av regelverken för redovisning har i stor 
utsträckning påverkats av historiska redovisningstraditioner och ett antal grundläggande 
redovisningsprinciper. Vilka redovisningsrekommendationer det enskilda företaget skall tillämpa 
beror på huruvida bolaget i fråga är en del av en noterad koncern i EU eller ej. Fortfarande är 
samtliga verksamma företag i Sverige tvingade att följa nationella lagar och regler.  
 

3.2 Från Kyoto till Sverige 
Nedan följer en genomgång av framkomsten och en redogörelse av handeldirektivet. Därefter 
presenteras det civilrättsliga läget i Sverige och de lagar som behandlar utsläppsrätter. 
 

3.2.1 Handelsdirektivet 
Kyotoprotokollet förpliktigar länderna i den Europeiska unionen att minska sina sammanlagda 
antropogena (människoskapade) utsläpp med 8 procent jämfört med 1990 års nivåer under 
perioden 2008-2012. För att bidra till ett effektivare fullgörande av medlemsstaternas åtaganden 
har Europaparlamentet och rådet antagit ett direktiv, kallat handelsdirektivet. Genom direktivet 
införs ett system för handel med utsläppsrätter inom gemenskapen, vilket syftar till att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser, med minsta möjliga försvagning av 
ekonomisk utveckling och sysselsättning. Direktivet syftar även till att uppmuntra användningen 
av mer energieffektiv teknik.34 
 
Genom direktivet skall varje medlemsstat upprätta en nationell plan över fördelningen av 
utsläppsrätterna för varje period. Medlemsstaterna skall se till att utsläppsrätterna kan överlåtas 
mellan personer inom gemenskapen och i tredje land där utsläppsrätter erkänts. Utsläppsrätter 
som utfärdats i en medlemsstat skall vara erkänd i samtliga medlemsstater. Direktivet reglerar 
även giltighetstiden för utsläppsrätterna till den bestämda period för vilken den utfärdats. Den 
första perioden, 2005-2007, är en försöksperiod, medan den första perioden som regleras av 
Kyotoprotokollet är 2008-2012. Medlemsstaterna får själva fastställa regler om påföljder för 

                                                           
34 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den 13 oktober 2003, Europeiska 
unionens officiella tidning 25.10.2003, L 275/32-34.  
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överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktivet. Påföljderna 
skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.35 
 

3.2.2 Civilrättslig status 
I juli 2001 beslutade den Svenska regeringen att inrätta en parlamentariskt sammansatt 
delegation, kallad Flexmex2-utredningen.36 Flexmex2-utredningen fick till uppdrag att utarbeta 
ett förslag till ett svenskt system för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och 
handelsdirektivets införande i Sverige. Förslaget låg till grund för de lagar som trädde ikraft 1 
januari, 2005.37  
 
FlexMex2-utredningen konstaterar att utsläppsrätter bör klassas som finansiella instrument, ett 
konstaterande som grundar sig på en rapport av justitierådet Johan Munck, ”Är utsläppsrätter 
finansiella instrument?”. För att en rättighet skall anses som ett finansiellt instrument skall den 
vara avsedd för handel på värdepappersmarknaden. Den förutsättningen är uppfylld då dessa 
rättigheter efter förstahandsupplåtelsen till tillståndsinnehavarna kan bli föremål för fri 
omsättning, så att vem som helst kan förvärva en utsläppsrätt som en finansiell placering.38  
 
I fråga om utsläppsrätterna står det utan vidare klart att de är avsedda för handel eftersom handel 
är huvudorsaken till deras introducerande. De har också en standardiserad form så att varje 
utsläppsrätt har samma värde.39  
 
En utsläppsrätt innebär en rätt att frigöra ett ton koldioxid i atmosfären, och denna rätt ska fritt 
kunna omsättas på en marknad. Regeringen påpekar att likheterna mellan utsläppsrätter och 
elcertifikat är stora och att de därmed skall redovisas på samma sätt. Detta medför att elcertifikat, 
samt utsläppsrätter enligt det civilrättsliga regelverket skall betraktas som finansiella instrument. 
Utsläppsrätterna, till skillnad från elcertifikaten, är emellertid tidsbegränsade och ingen 
överföring till nästa åtagandeperiod kommer att tillåtas.40 
 
Att utsläppsrätterna skall betraktas som finansiella instrument, innebär att en ganska omfattande 
offentligrättslig reglering av handeln blir tillämplig. Exempelvis får, enligt lagen (1991:981) om 
värdepappersrörelse (1 kap. 3 §), endast företag med tillstånd, så kallade värdepappersinstitut, 
bedriva handel med finansiella instrument. Lagen hindrar dock inte ett företag som innehar eller 
vill köpa finansiella instrument att genomföra sådana transaktioner genom direktkontakt med 
motpart.41  
 

3.2.3 Svensk lagstiftning 
Även om man i Sverige har beslutat att utsläppsrätterna civilrättsligt skall behandlas som 
finansiella instrument är det fortfarande osäkert hur utsläppsrätter ska behandlas i redovisningen. 
                                                           
35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den 13 oktober 2003, Europeiska 
unionens officiella tidning 25.10.2003, L 275/35-37. 
36 Handla för ett bättre klimat, SOU 2004:62, s. 13. 
37 ibid., s. 74-75. 
38 J. Munk, Är utsläppsrätter finansiella instrument? i Handla för ett bättre klimat, SOU 2004:62 s. 359-360. 
39 ibid., s. 367. 
40 Regeringens proposition, Handel med utsläppsrätter II, Prop. 2004/05:18, s. 38-39. 
41 J. Munk, Är utsläppsrätter finansiella instrument? i Handla för ett bättre klimat, SOU 2004:62 s. 372. 
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Med andledning av detta har man i Sverige valt att införa särskilda skatteregler från och med 
2006 års taxering.42 Enligt Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)43 22 § ska 
utsläppsrätter behandlas som lagertillgångar och tas upp till nettoförsäljningsvärde. 
 
Lagret får dock enligt en alternativ princip tas upp till anskaffningsvärdet om samtliga företag i 
samma intressegemenskap gör så.44 Skattemässiga avdrag får endast göras för den skuld som 
motsvarar skillnaden mellan sammanlagda utsläpp och innehavda utsläppsrätter.45  
 
De tilldelade utsläppsrätterna utgör näringsbidrag utan återbetalningsskyldighet och beskattas 
därför först vid avyttring och inte vid tilldelningen. Detta betyder att tilldelade utsläppsrätter har 
en anskaffningskostnad om noll kronor hos utsläppsproducenten vid en försäljning. Utöver dessa 
skattemässiga aspekter finns ingenting reglerat i svensk lagstiftning. 46 
 

3.3 Svensk och internationell redovisningslagstiftning 
Både små och stora svenska företag har med tiden ökat handeln med omvärlden samtidigt som 
utländska investerare är en allt mer vanlig företeelse på den svenska marknaden. Detta har lett 
till ett behov av en anpassning till internationell affärsredovisning i syfte att underlätta 
jämförbarheten mellan olika europeiska bolag. Sedan 1 januari 2005 skall samtliga noterade 
koncerner inom EU tillämpa internationella redovisningsprinciper i sina årsredovisningar i 
enlighet med internationella redovisningstandarderna IAS (International Accounting 
Standards)/IFRS (International Financial Reporting Standards).47 Detta har fastslagits i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG 1606/2002), där en strävan mot en gemensam 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder uttrycks.48 Det är emellertid möjligt för 
noterade bolag att få uppskov med anpassningen till IAS/IFRS med avseende på vissa 
bestämmelser, men samtliga rekommendationer skall tillämpas fullt ut senast redovisningsåret 
2007.49 
 
Svensk redovisning har emellertid anpassats i denna riktning då de av Redovisningsrådet utgivna 
rekommendationerna i stor utsträckning överensstämmer med de internationella 
redovisningsstandarderna,50 men i vissa hänseenden föreligger dock fortfarande betydande 
skillnader. Då handeln med utsläppsrätter omfattar såväl noterade som onoterade företag anser vi 
det relevant att därför redogöra både för IAS/IFRS och Redovisningsrådets rekommendationer.  
 
Utöver de av EU utfärdade internationella standarderna har svenska företag även att rätta sig 
efter svensk lag på området. ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFL (Bokföringslagen) är 
tillämpbara ramlagar inom svensk redovisning och reglerar de företag som enligt BFLs 6 kap 1 § 
utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag. Enligt ÅRL skall dessa företag 
upprätta sina årsredovisningar på ett överskådligt sätt och i enlighet med vad som anses som god 
                                                           
42 B. Flening, Koldioxidutsläpp, ett nytt område för revision, Balans: 12/2004: s. 35-36. 
43 Lag (2004:1332) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), s. 2253. 
44 ibid., s. 2253. 
45 ibid., s. 2254.  
46 ibid., s. 2254, B. Flening, Koldioxidutsläpp, ett nytt område för revision, Balans: 12/2004: s. 36. 
47 Redovisningsrådets verksamhetsbeskrivning: http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html [2006-05-03]. 
48 Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 11. 
49 ibid., s. 13. 
50 R. Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, Lund, Studentlitteratur, 2005, s. 17. 
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redovisningssed. Vidare skall balans- och resultaträkningen samt noterna ge en rättvisande bild 
av företagets ekonomiska ställning och resultat.51 
  
Även om noterade bolag på koncernnivå inte längre har något krav på sig om tillämpning av 
Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-29, skall hänsyn tas till RR 30 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner”. Av denna rekommendation framgår att bolag vid upprättandet 
av koncernredovisning emellertid skall tillämpa vissa bestämmelser i ÅRL. Det rör bland annat 
vad som i juridisk mening utgör ett moderföretag, vilka skyldigheter och undantag från 
skyldigheter ett företag har att upprätta koncernredovisning, förvaltningsberättelse, delårsrapport 
och vad som gäller vid offentliggöranden. Dessutom tillkommer vissa bestämmelser av 
formaliakaraktär om språk, form och undertecknande samt en del krav på tilläggsupplysningar 
som saknar motsvarighet i IFRS, exempelvis eget kapital, anläggningstillgångar, upplysningar 
om personal och ersättningar, avgångsvederlag, ersättningar till revisorer samt vissa 
närståendeförhållanden.52 
 

3.3.1 IFRIC 3 
Inför handelssystemets ikraftträdande uppdagades det att det inte fanns någon vägledning för 
redovisningen av utsläppsrätter. På grund av en risk för skillnader i redovisningarna publicerade 
IASBs akutgrupp IFRIC år 2003 en tolkning, D1 Utsläppsrätter, för att få allmänhetens 
kommentarer. IFRIC bestämde till en början att, i beaktande av dessa kommentarer, skjuta upp 
sin slutgiltiga tolkning i väntan på en omarbetning av IAS 20 samt IAS 38. Det som avgjorde att 
tolkningen ändock publicerades var att sådana förändringar inte skulle kunna ske före år 2005.53 
 
IFRIC föreslog att utsläppsrätterna vid tilldelning ger upphov till en immateriell tillgång i 
enlighet med IAS 38 och en förutbetald intäkt, samt att rätter som tilldelats till ett lägre än 
verkligt värde ger upphov till ett statligt stöd i enighet med IAS 20 och initialt skall redovisas till 
verkligt värde.54 När utsläpp sedan görs uppstår enligt IFRIC en förpliktelse att till 
myndigheterna leverera utsläppsrätter. Denna förpliktelse skall redovisas till aktuellt 
marknadsvärde i enlighet med IAS 37.55 
 
Enligt IFRIC 3 finns det, efter första redovisningstillfället av tillgången, två olika möjligheter att 
redovisa utsläppsrätterna på. Företaget har att välja på att antingen redovisa dessa till 
anskaffningsvärde, den så kallade cost-model, eller till verkligt värde i överensstämmelse med 
revaluation-model.  Den förstnämnda modellen kan leda till en missmatch i resultaträkningen då 
intäkten värderas till anskaffningsvärde medan kostnaden värderas till verkligt värde. Den senare 
leder å sin sida till en annan typ av missmatch eftersom en värdeförändring i tillgången, som 
redovisas i eget kapital, inte motsvaras av en liknande värdeförändring av förpliktelsen. 56 
Exempel på konsekvenserna för tillämpning av cost-model samt revaluation-model bifogas i 
bilaga 3. 
 
                                                           
51 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, Stockholm, Far förlag, 2005, s. 275-277. 
52 Deloittes rapport angående RR 30, RR 31 samt RR 32: 
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38902%2526cid%253D85056,00.html [2006-03-13]. 
53 IFRIC Interpretation 3 Emission Rights, London, 2004, s. 16-17. 
54 ibid., s. 18, 24-25. 
55 ibid., s. 23-24. 
56 Deloittes IAS/IFRS-publikationer: http://www.iasplus.com/index.htm [2006-03-13]. 
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Majoriteten av de tillfrågade var för och stöttade att IFRIC utvecklade en tolkning, men det fanns 
de som argumenterade emot. Vissa ansåg bland annat att en förpliktelse endast skall erkännas när 
deltagarna släpper ut mer koldioxid än vad de har utsläppsrätter för, eller när de innehar ett 
överskott på utsläppsrätter, det vill säga nettoredovisning.57 Vissa respondenter var även 
bekymrade över den missmatch som skulle uppstå, både vid användandet av cost-model eller 
revaluation-model.58 EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) instämde i 
kritiken samtidigt som man påpekade att en eventuell missmatch skulle kunna undvikas genom 
att tillåta en så kallad nettning i resultaträkningen. IASB fattade, efter dessa påtryckningar, beslut 
om ett tillbakadragande av sin rekommendation IFRIC 3 i juni 2005.59 
 

3.4 Redovisningstraditioner och principer 
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan två centrala redovisningstraditioner och en genomgång 
av de redovisningsprinciper vilka ligger till grund för de rekommendationer och regler som 
tillämpas i Sverige idag. 
 

3.4.1 Redovisningstraditioner 
Med tiden har två olika redovisningstraditioner vuxit fram, den anglosaxiska samt den 
kontinentala. Den anglosaxiska traditionen tillämpas främst i Storbritannien, Irland, Holland och 
USA medan den kontinentala traditionen huvudsakligen omfattar de kontinentaleuropeiska 
länderna samt Japan. Den kontinentala traditionen är i stora drag influerad av den tysk-romerska 
rättstraditionen med ett starkt borgenärsskydd och ett tydligt samband mellan 
redovisningssystemet och skattesystemet. Den anglosaxiska skolan karaktäriseras av fokus på en 
redovisning som är ”true and fair”. Skillnaden dessa två traditioner emellan består främst av 
skilda intressentperspektiv på ägarstrukturen, det vill säga mängden eget kapital i förhållande till 
lånefinansiering.60 
 
Sverige har under lång tid genomsyrats av den kontinentala traditionen men har under de senaste 
decennierna kommit att successivt anpassa sig till det anglosaxiska sättet att redovisa.61 Till 
skillnad från den kontinentala traditionen är den anglosaxiska inte i samma utsträckning baserad 
på gällande lagar och regelverk utan grundar sig snarare på praxis samt prejudicerande 
domstolsutfall. Då den kontinentala skolan lägger fokus på överensstämmelser med lagen 
fokuserar den anglosaxiska på begreppet ”rättvisande bild”.62 Vad som menas med ”rättvisande 
bild” är emellertid inte självklart då de två olika redovisningstraditionerna har skilda definitioner 
av begreppet. Enligt den kontinentala tolkningen innebär ”rättvisande bild” att redovisningen är  
upprättad i enlighet med skriven lag medan den anglosaxiska tolkningen av begreppet tillåter en 
avvikelse från rådande lagar i de fall detta utgör en förutsättning för att avspegla verkligheten i 
företagen.63 IASB har utfärdat regler i form av IAS/IFRS vilka i högre grad anses 

                                                           
57 IFRIC Interpretation 3 Emission Rights, London, 2004, s. 18-19. 
58 ibid., s. 21. 
59 EFRAGs kommentarer till IFRIC 3: http://www.efrag.org/doc/3884_IFRIC3endorsementadviceletter.pdf [2006-
05-06]. 
60 K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 88-89. 
61 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 73. 
62 ibid., s. 68. 
63 ibid., s. 70.  
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överensstämma med den anglosaxiska skolan än den kontinentala.64 I IFRS förespråkas, med den 
anglosaxiska skolan som grund, en redovisning av tillgångar till verkliga värden i syfte att återge 
en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen i bolagen.65 
 

3.4.2 Redovisningsprinciper 
 

Försiktighetsprincipen  
Tanken med försiktighetskriteriet är att företagen ska värdera sina tillgångar och skulder 
försiktigt, i syfte att skydda borgenärerna från en alltför positiv bild av företaget i 
årsredovisningen. Denna princip har en stark historisk tradition i Sverige och uttrycks även i 
ÅRL på följande sätt:66  
 

”Värdering av de olika posterna och, i förekommande, fall delposterna skall göras med 
iakttagande av rimlig försiktighet.”67 

 
Då det gäller omsättningstillgångar nyttjar man som regel den så kallade ”lägsta värdets princip” 
vilket innebär att omsättningstillgångarna värderas till det lägsta av historiskt anskaffningsvärde 
och aktuellt marknadsvärde, det så kallade nettoförsäljningsvärdet.68 
 

Realisationsprincipen 
Realisationsprincipen betyder att kostnader, intäkter och därmed vinster realiseras först vid 
försäljningstidpunkten, det vill säga då det sker ett inflöde av likvida resurser till företaget. En 
värdeförändring av tillgångar och skulder redovisas därmed inte förrän försäljningen sker, vilket 
innebär att nettotillgångarna värderas till anskaffningsvärde ända fram till själva avyttringen. 
IASBs rekommendationer tenderar emellertid att förespråka värdering till verkligt värde vilket 
bryter mot realisationsprincipen.69    
 

Matchningsprincipen  
Enligt den tidigare nämnda realisationsprincipen erkänns intäkterna först vid försäljningen. 
Matchningsprincipen innebär däremot att intäkterna matchas mot utgifterna för motsvarande 
resursutflöde, med andra ord de utgifter som uppkommit för att införskaffa intäkterna.70 Metoden 
kan på så vis användas för att hantera periodiseringsproblem då man vill fastställa vilka 
prestationer som hör till det aktuella räkenskapsåret. Enligt ÅRL får dock företag endast i vissa 

                                                           
64 K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 88. 
65 Ernst & Youngs Nätskrift April 2005, IFRS för styrelseledamöter: 
http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IFRS_styrelseledamoter/$file/IFRS%20styrelseledamoter.pdf 
[2006-05-09]. 
66 J. Thomasson, m.fl., Den nya affärsredovisningen, Malmö, Liber, 2004, s. 112. 
67 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, Stockholm, Far förlag, 2005, s. 277. 
68 J. Thomasson, m.fl., Den nya affärsredovisningen, Malmö, Liber, 2004, s. 112. 
69 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 81. 
70 ibid., s. 82. 
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fall använda sig av matchning då det ur försiktighetssynpunkt kan vara svårt att härleda samband 
mellan intäkter och kostnader.71 
 

Kongruensprincipen 
Kongruensprincipen går ut på att alla förändringar i eget kapital, med undantag för utdelning och 
nyemission, skall gå via resultatet.72 Detta innebär att det finns ett samband mellan företagets 
resultat- och kapitalmått, med syfte att öka förståelsen av redovisningen. Det förekommer dock 
situationer där företag kan göra avsteg från kongruensprincipen, till exempel då man tillämpar 
omvärderingsmetod för värdering av materiella samt immateriella anläggningstillgångar. Vid 
tillämpning av omvärderingsmetoden omprövas tillgångens verkliga värde vid varje bokslut. 
Justeringen, som består av skillnaden mellan bokfört värde samt verkligt värde, redovisas då 
direkt mot eget kapital utan att påverka resultatet för perioden i resultaträkningen.73 
 

3.5 Värdering av tillgångar och skulder 
Systemet med utsläppsrätter, där ett innehav av utsläppsrätter omfattas av företagets redovisning, 
framtvingar uppbokning av en tillgång respektive en skuld för innehavet. Därmed erfordras en 
allmän beskrivning av vad som utgör en tillgång samt en skuld innan en mer utförlig redogörelse 
för tillämpbara standarder och rekommendationer kan göras.  
 

                    
 
                                                    Figur 1. Schematisk uppdelning av tillgångsgruppen (Egen figur). 
 

3.5.1 Tillgångar 
Det som avgör om en resurs skall betraktas som en tillgång eller ej, fastställs enligt IASBs 
”Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter” definition av tillgångar:74 
 

                                                           
71 J. Thomasson, m.fl., Den nya affärsredovisningen, Malmö, Liber, 2004, s. 35. 
72 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 91.  
73 ibid., s. 92.  
74 ibid., s. 9. 
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En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffande händelser 
och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.75 

 
Denna definition innefattar tre kriterier, vilka samtliga skall vara uppfyllda för att resursen i 
fråga skall anses utgöra en tillgång: 
 

1) Resursen förväntas innebär ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 
2) Resursen skall kontrolleras av företaget  
3) Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser76 

 
Tillgångar kan sedan delas upp i två undergrupper, omsättningstillgångar samt 
anläggningstillgångar vilket åskådliggörs i figur 1. Det finns två olika sätt att se på hur de skall 
skiljas åt. Det första är att skilja dem åt med hjälp av förfallotiden. Tillgångar som har en 
förfallotid på högst ett år ses som omsättningstillgångar och övriga utgör anläggningstillgångar. 
Det andra synsättet utgår ifrån att avsikten med omsättningstillgångarna är att de skall 
förvandlas/omsättas till andra tillgångar, medan anläggningstillgångar är avsedda att behållas 
som de är. Anläggningstillgångar kan enligt ÅRL delas upp i undergrupperna immateriella-, 
materiella samt finansiella anläggningstillgångar.77 
  
På grund av samhällets utveckling mot en alltmer tjänsteinriktad och kunskapsintensiv 
produktion, har olika typer av immateriella tillgångar kommit att få en allt större betydelse för 
företagets ekonomiska situation. Immateriella tillgångar skiljer sig från materiella tillgångar 
genom att de uppkommit som en följd av anskaffning eller produktion av tjänster, som förväntas 
vara till nytta för företaget under en längre period. En immateriell tillgång har ett bestående 
värde för företaget utan att vara synligt påvisbar då de är resurser, vilka inte är av materiell 
karaktär men överensstämmer med definitionen av tillgångar.78 

Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis 
• goodwill 
• utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
• utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
• utgifter för hyresrätter och särskilda rättigheter till fast egendom 
• utgifter för mönsterskydd, förlagsrätter mm.79 

 

3.5.2 Skulder 
Alla förpliktelser ett företag har betraktas inte som skulder och ska inte heller redovisas som 
sådana i företagets balansräkning. I IASBs föreställningsram ges följande definition av skulder:80 
 

                                                           
75 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 95. 
76 ibid., s. 95. 
77 K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 187. 
78 P. Carlsson, A. Nygren, Ekonomisk uppslagsbok, Uddevalla, Björn Lundén Information, 2004, s. 135, D. Smith, 
Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 200. 
79 P. Carlsson, A. Nygren, Ekonomisk uppslagsbok, Uddevalla, Björn Lundén Information, 2004, s. 135. 
80 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 95. 
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En skuld är ett befintligt åtagande för företaget till följd av inträffade händelser vilket 
förväntas föranleda ett utflöde från företaget av resurser som innefattar ekonomiska 
fördelar.81 

 
De tre kriterier för när en förpliktelse skall definieras som en skuld är således: 

S1) Förpliktelsen förväntas föranleda ett utflöde från företaget av resurser (som 
innefattar ekonomiska fördelar) 
S2) Förpliktelsen är ett befintligt åtagande för företaget 
S3) Förpliktelsen har uppkommit som en följd av inträffade händelser82 

 

3.5.3 När redovisas tillgångar och skulder? 
Definitionerna av tillgångar och skulder bildar utgångspunkten för när man kan bestämma att 
något skall tas upp i balansräkningen. Av detta kan man dra slutsatsen att alla de resurser som 
definieras som tillgångar respektive skulder även ska redovisas som sådan, men så är emellertid 
inte fallet. Förutom kriterierna i de ovannämnda definitionerna, där alla tre måste vara uppfyllda 
krävs det enligt föreställningsramarna att ett antal andra kriterier, så kallade erkännandekriterier 
(recognition criterias) är uppfyllda. Dessa kriterier formuleras i IASBs föreställningsram på 
följande sätt:83 
  

En post som inryms i definitionen av tillgång, skuld, eget kapital, intäkt eller kostnad 
skall tas in i balans- eller resultaträkningen om: 

a) de ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannlikt kommer att 
tillföras eller lämna företaget i framtiden 
b) postens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.84 

 

3.6 Redovisningsstandarder och rekommendationer 
Här nedan följer en redogörelse för hur redovisningen och lämnandet av upplysningar av 
immateriella tillgångar skall ske, samt hur ett eventuellt nedskrivningsbehov skall behandlas 
beroende av om nyttjandeperioden är begränsad eller obegränsad. 
 

3.6.1 Immateriella tillgångar och nedskrivningar 
 

IAS 38 – Immateriella tillgångar 
Syftet med denna standard är att ange hur immateriella tillgångar som inte omfattas av andra IAS 
ska behandlas i redovisningen. De tillgångar som bland annat omfattas av IAS 38 ”Immateriella 
tillgångar” är utgifter för reklam, utbildning, etablering av verksamheter samt forsknings- och 
utvecklingsverksamheter. I standarden definieras en immateriell tillgång som en identifierbar 

                                                           
81 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 95. 
82 ibid., s. 95-96. 
83 ibid., s. 101-102, K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 186. 
84 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 102. 
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icke-monetär tillgång utan fysisk form som innehas för produktion eller distribution av varor 
eller tjänster, för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål. Tillgången är en resurs:85 
 

• som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser samt 
• som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.86 

 
Därmed kan det sägas att ett företag har kontroll över en tillgång, om det har förmågan att 
säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer företaget till del och samtidigt kan 
begränsa andras möjligheter att få del av dessa fördelar. Dessa ekonomiska fördelar av en 
immateriell tillgång kan innefatta intäkter från försäljning av produkter eller tjänster, 
kostnadsbesparingar eller andra fördelar av användandet av tillgången. Till exempel kan 
användandet av en rättighet i en tillverkningsprocess minska framtida tillverkningskostnader i 
stället för att öka framtida intäkter.87 
 

Redovisning av immateriella tillgångar 
Även fast en resurs definieras som en tillgång betyder inte det att den ska redovisas som en 
sådan. Det krävs dessutom att vissa andra, så kallade erkännandekriterier, är uppfyllda. 
Erkännandekriterierna formuleras i IAS 38 ”Immateriella tillgångar” på ett sätt som är 
överensstämmande med formuleringen i IASBs ”Föreställningsram för utformningen av 
finansiella rapporter”. I standarden sägs följande:88 
 

En immateriell anläggningstillgång skall redovisas i balansräkningen endast om 
a) det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras 
till tillgången kommer att tillfalla företaget, och  
b) tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.89 

 
Företaget skall därmed bedöma sannolikheten för framtida ekonomiska fördelar utifrån rimliga 
och välunderbyggda antaganden om de ekonomiska förhållandena under tillgångens 
nyttjandeperiod enligt företagsledningens bästa bedömning.90 Den första gången en immateriell 
tillgång tas upp i balansräkningen skall den värderas till anskaffningsvärdet och vid efterföljande 
redovisningstillfällen kräver IAS 38 att man värderar den immateriella tillgången på ett av 
följande två sätt91: 
 

Huvudprincipen: anskaffningsvärdet efter avdrag för alla ackumulerade avskrivningar 
och ackumulerade nedskrivningar eller 
 
Tillåten alternativ princip: omvärderat belopp efter avdrag för alla tillkommande 
ackumulerade avskrivningar och tillkommande ackumulerade nedskrivningar. Det 
omvärderade beloppet skall utgöras av tillgångens verkliga värde. Denna princip är 

                                                           
85 Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 406, 408. 
86 ibid., s. 406. 
87 ibid., s. 411. 
88 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 201-202. 
89 Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 406. 
90 ibid., s. 412. 
91 ibid., s. 412. 
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dock endast tillåten om det verkliga värdet kan fastställas genom hänvisning till en aktiv 
marknad för den immateriella tillgången.92 

 
För att kunna påvisa att en aktiv marknad existerar krävs att samtliga tre nedanstående villkor är 
uppfyllda: 

a) Handeln avser likartade produkter 
b) Det finns vanligen intresserade köpare och säljare 
c) Prisinformation är allmänt tillgänglig93. 

 

RR 15 – Immateriella tillgångar 
För onoterade bolag används Redovisningsrådets rekommendationer. Vid redovisning av 
immateriella tillgångar tillämpas RR15 ”Immateriella tillgångar”, som skiljer sig på en punkt 
från IAS 38 ”Immateriella tillgångar”. I IAS 38 är en alternativ princip tillåten som innebär att 
vissa immateriella tillgångar kan värderas till marknadsvärde. Denna princip är inte tillåten enligt 
RR15 eftersom den inte är förenlig med ÅRL, vilket innebär att en skillnad i handlingsutrymme 
mellan noterade och icke-noterade företag uppstår. 94 
 

IAS 36 – Nedskrivningar 
Enligt standarden IAS 38 skall man för varje immateriell tillgång avgöra huruvida 
nyttjandeperioden är begränsad eller obegränsad. En immateriell tillgång med begränsad 
nyttjandeperiod skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden, till skillnad från en immateriell 
tillgång med obegränsad nyttjandeperiod som istället nedskrivningsprövas på årlig basis.95 
 
Syftet med IAS 36 ”Nedskrivningar” är att ge en beskrivning över de metoder ett företag skall 
använda sig av för att säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 
återvinningsvärdet.  IAS 36 anger sedan hur en nedskrivning av värdet på tillgången skall 
beräknas och redovisas. Företag skall därmed på varje balansdag bedöma om det föreligger en 
indikation på att en tillgång minskat i värde och om så är fallet skall företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde, som enligt IAS 36 utgörs av det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde samt dess nyttjandevärde: 96 
 

a) Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det belopp till vilket en tillgång kan överlåtas 
mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs. Avdrag skall göras för direkta kostnader vid 
försäljning/utrangering. 

b) Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till under sin nyttjandeperiod och från avyttringen vid 
slutet av nyttjandeperioden.97 

  

                                                           
92 Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 407. 
93 ibid., s. 410. 
94 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, Stockholm, Far förlag, 2005, s. 981. 
95 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 205. 
96 Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 368, 371. 
97 ibid., s. 368. 
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Om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet skall en tillgång skrivas ned och belasta 
periodens resultat när det gäller tillgångar som redovisats till anskaffningsvärdet. När det gäller 
tillgångar som redovisats till omvärderat belopp skall minskningen av tillgångarnas värden 
redovisas på samma sätt som vid omvärdering.98 
 
En nedskrivning får sedan endast återföras om det efter den senaste nedskrivningen skett en 
förändring i de bedömningar som låg till grund för beräkningen av det återvinningsbara beloppet. 
Återföringen får dock inte medföra att det redovisade värdet överstiger det värde som företaget 
skulle ha redovisat (efter avdrag för normala avskrivningar) om tidigare nedskrivningar inte hade 
gjorts. En återföring av en nedskrivning avseende tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde 
skall påverka periodens resultat, medan ökningen av tillgångens värde för tillgångar som 
redovisas till omvärderat belopp skall redovisas på sätt som gäller för tillgångar som redovisas 
till omvärderat belopp.99 
 
När företaget tar ställning till om en tidigare nedskrivning, helt eller delvis, inte längre är 
motiverad skall ett visst antal interna samt externa indikationer beaktas. Det kan till exempel röra 
sig om att tillgångens marknadsvärde har ökat väsentligt under perioden.100 Nedskrivningen eller 
återföringen av nedskrivningen skall redovisas i enighet med IAS 36 och inte enligt huvudregeln 
eller den tillåtna alternativa princip som tillämpas för andra byten av redovisningsprinciper enligt 
IAS 8 ”Periodens nettoresultat, fundamentala fel och byten av redovisningsprinciper”.101 
 
Standarden behandlar inte varulager, tillgångar som uppkommer då entreprenaduppdrag utförs, 
uppskjutna skattefodringar eller tillgångar som har koppling till ersättning till anställda eftersom 
de IAS som är relevanta för dessa typer av tillgångar även innehåller krav för hur dessa 
tillgångar skall redovisas och värderas.102 
 

RR 17 – Nedskrivningar 
Redovisningsrådets rekommendation om nedskrivningar överensstämmer i huvudsak med 
motsvarande rekommendation IAS 36 ”Nedskrivningar”. I IAS 36 finns dock en möjlighet att 
värdera en tillgång med annan utgångspunkt än anskaffningsvärdet, vilket ej är förenligt med 
ÅRL.103 
 

3.6.2 Omsättningstillgångar 
Med omsättningstillgångar menas tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller 
innehas i verksamheten, medan en anläggningstillgång ska vara avsedd för det ändamålet. 
Innebörden blir därmed att en tillgång i ett företag kan vara en anläggningstillgång medan den i 
ett annat kan vara en omsättningstillgång.104 Vidare kan omsättningstillgångarna enligt ÅRL 

                                                           
98 Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 368. 
99 ibid., s. 369. 
100 ibid., s. 384. 
101 ibid., s. 369. 
102 ibid., s. 370. 
103 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, Stockholm, Far förlag, 2005, s. 1024. 
104 K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 209. 
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delas upp ytterligare i undergrupperna varulager, kortfristiga fodringar, kortfristiga placeringar 
samt kassa och bank.105 
 

IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter, samt årsredovisningslagen 
I redovisningen gör man klassificeringsmässigt skillnad på tillgångar som omsättningstillgångar 
och anläggningstillgångar. En tillgång skall enligt IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” 
och ÅRL klassificeras som omsättningstillgång när den:106 
 

1) förväntas bli realiserad under, eller innehas för försäljning och förbrukning under 
företagets normala verksamhetscykel eller 

2) innehas främst för handelsändamål eller förväntas bli realiserad inom tolv månader 
räknat från balansdagen eller 

3) utgörs av likvida medel som kan användas utan restriktioner.107  
 

Alla andra tillgångar som inte går att rubricera under ovanstående egenskaper klassificeras 
därmed som anläggningstillgångar.108 
 
Den undergrupp inom omsättningstillgångar där redovisningen är speciellt reglerad i någon IAS 
är varulager, IAS 2 ”Varulager”, vilken redogörs närmre för nedan. Posten kortfristiga fordringar 
skall, enligt FAR, endast innehålla fordringar med en förfallotid inom ett år, medan ÅRL och 
IAS 1 tillåter uppbokning av motsvarande tillgångar med längre förfallotid än ett år.109  
 

Redovisning av omsättningstillgångar 
Enligt ÅRL skall omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet avser utgifterna för tillgångens 
förvärv eller tillverkning, och nettoförsäljningsvärdet utgörs av försäljningsvärdet efter avdrag 
för beräknad försäljningskostnad. Om särskilda skäl föreligger får återanskaffningsvärdet eller 
något annat värde som är förenligt med ”god redovisningssed” och ”rättvisande bild” användas, 
istället för nettoförsäljningsvärdet. Med återanskaffningsvärdet avses det belopp som motsvarar 
den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen, 
i förekommande fall med avdrag för inkurans.110 
 

IAS 2 – Varulager  
IAS 2 beskriver hur varulager skall redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Därmed blir den 
viktigaste frågan vid redovisningen av varulagret vilket anskaffningsvärde som skall redovisas 
som tillgång till dess en motsvarande intäkt redovisas. Standarden ger även praktisk vägledning 
                                                           
105 K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 188. 
106 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 104, Internationell redovisningsstandard i 
Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 57. 
107 D. Smith, Redovisningens språk, Danmark, Studentlitteratur, 2006, s. 104. 
108 ibid., s. 104, Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, 
s. 57. 
109 K. Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, Malmö, Liber Ekonomi, 2005, s. 187, Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar, Stockholm, Far förlag, 2003, s. 33. 
110 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, Stockholm, Far förlag, 2005, s. 282. 
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om hur anskaffningsvärdet fastställs och hur det senare skall redovisas som kostnad, innefattande 
eventuell nedskrivning till nettoförsäljningsvärdet. Den ger även vägledning om de olika 
beräkningsmetoder som skall användas vid fördelning av kostnader på olika varuslag.111 
 
Varor i lager, vilka värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, 
utgörs av tillgångar: 
 

a) som är avsedda för försäljning i den löpande verksamheten, 
b) som är under tillverkning för sådan försäljning eller  
c) i form av material eller förnödenheter som skall förbrukas i tillverkningsprocessen 

eller vid tillhandahållandet av tjänster.112 
 

Anskaffningsvärdet för de varor som vanligen inte är utbytbara, samt för varor och tjänster som 
produceras för och som hålls åtskilda för särskilda projekt, skall fastställas med utgångspunkt i 
de specifika kostnader som är hänförliga till respektive produkt.113 Beräknandet av 
anskaffningsvärdet för de varor som inte omfattas av de ovan nämnda specifikationerna skall 
beräknas genom tillämpning av antingen huvudprincipen eller alternativprincipen. Enligt 
huvudprincipen skall varulagret värderas enligt FIFU (först-in-först-ut-metoden), eller till vägda 
genomsnittspriser, medan man med alternativprincipen värderar varulagret enligt 
SIFU (sist-in-först-ut-metoden).114 
 
Den andra värderingsmetoden, värdering till nettoförsäljningsvärde, är i linje med synsättet att 
tillgångar inte skall tas upp till ett högre värde än vad som är beräknat vid en försäljning eller 
värdet av framtida utnyttjanden. Varorna i lagret kan kanske inte återvinnas till det redovisade 
värdet om varorna till exempel har utsatts för skada, om de helt enkelt har blivit för gamla eller 
om försäljningspriset har sjunkit. Det kan även föreligga behov av justering av värdet på 
tillgångarna, om de uppskattade kostnaderna för färdigställandet eller de uppskattade 
kostnaderna för att sälja enheterna har ökat och att det därmed måste ske en justering av värdet. 
Värdet på dessa varor i lagret skrivs vanligen ned till nettoförsäljningsvärdet på basis av en 
bedömning vara för vara. I vissa fall kan det emellertid vara lämpligt att slå samman likartade 
eller sammanhängande varor.115 
 
När varorna i lagret sedan säljs, skall det redovisade värdet för dem kostnadsföras i 
resultaträkningen för den period i vilken motsvarande intäkt har redovisats. De justeringar som 
gjorts av varor i lager till nettoförsäljningsvärde samt förluster på varor i lager skall redovisas i 
resultaträkningen för den period till vilken justeringen eller förlusten tillhör.116 
 
Företagen måste sedan i sina finansiella rapporter ge upplysningar om vilka 
redovisningsprinciper som har använts vid värderingen av varulagret, inklusive vilken eller vilka 
beräkningsmetoder som används, samt ange det redovisade värdet för den del av varulagret som 
redovisats till nettoförsäljningsvärde.117 
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112 ibid., s. 50. 
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3.6.3 Statligt stöd och avsättningar 
I företag kan en tillgång uppkomma på mer än ett sätt i företagets balansräkning. IAS 38 skiljer 
mellan immateriella tillgångar som uppkommit genom ett separat förvärv, immateriella 
tillgångar som uppkommit som en del av ett företagsförvärv och internt upparbetade 
immateriella tillgångar.118 I förekommande fall kan emellertid en immateriell tillgång förvärvas 
utan ersättning alls, eller mot en symbolisk ersättning, genom ett så kallat statligt bidrag. Detta 
kan exempelvis ske genom en överföring eller fördelning av sådana immateriella tillgångar som 
licenser.119  
 

IAS 20 – Statligt stöd 
Enligt IAS 20 ”Statligt stöd” definieras ett statligt bidrag som ett stöd från staten i form av 
överföringar av resurser till ett företag, i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet. Statliga bidrag inkluderar endast sådana former av 
statligt stöd som kan tänkas utgöra ett värde för företaget.120 I enlighet med IAS 20 kan ett 
företag välja att redovisa både den immateriella tillgången och det statliga bidraget till verkligt 
värde vid första redovisningstillfället. Företaget har även möjligheten att användas sig av en 
alternativ princip som är tillåten enligt IAS 20, vilken innebär att tillgången redovisas till ett 
symboliskt belopp.121 
 
Det statliga bidraget redovisas inte i balans- och resultaträkningen förrän det föreligger rimlig 
säkerhet att bidraget kommer att erhållas. När det statliga bidraget redovisats i balans- och 
resultaträkningen, behandlas varje till bidraget hänförlig eventualförpliktelse och 
eventualtillgång i enlighet med IAS 37 ”Avsättningar, eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar”.122 
 
De statliga bidragen kan antingen redovisas mot eget kapital eller i resultaträkningen med 
fördelning över en eller flera perioder. Argumenten för redovisning mot eget kapital är att 
statliga bidrag är en form av finansiering och således bör behandlas därefter. Tillika är bidragen 
inte intjänade och saknar motsvarande kostnader för företaget.  
 
Ett argument för redovisning över resultaträkningen är att de, eftersom de inte kommer från 
aktieägarna, bör periodiseras på ett lämpligt sätt. Då bidragen ges med krav på motprestation bör 
de periodiseras på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda 
att kompensera för. Att alltid redovisa bidragen direkt vid mottagande är inte förenligt med 
periodiseringsprincipen i IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter”. Ett annat argument är att 
statliga bidrag kan ses som en utvidgning av skattesystemet och skatter redovisas i 
resultaträkningen.123 
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Vid lämnande av ett statligt icke-monetärt bidrag redovisas vanligtvis bidraget och tillgången till 
ett fastställt verkligt värde, alternativt till ett symboliskt belopp. Det statliga bidraget skall 
redovisas i balansräkningen, antingen som en förutbetald intäkt som fördelas över 
nyttjandeperioden och redovisas i resultaträkningen, eller genom att bidraget reducerar 
tillgångens redovisade värde, vilket medför lägre avskrivningar.124 
  
Upplysningar om tillämpad redovisningsprincip för statliga bidrag skall redovisas i de finansiella 
rapporterna tillsammans med eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade 
med de statliga stöden.125  
 

RR 28 – Statligt stöd 
Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av statligt stöd skall tillämpas av företag 
som saknar noterade värdepapper. Stödet utgörs, enligt rekommendationen, av en åtgärd från 
staten i syfte att lämna en ekonomisk fördel, vilken är begränsad till ett företag eller en kategori 
av företag som uppfyller vissa krav. Syftet med det statliga stödet kan exempelvis vara att 
uppmuntra företaget i fråga att genomföra aktiviteter som normalt inte hade initierats om stödet 
inte hade funnits. Statliga bidrag, i form av en resursöverföring med ett åsatt värde, redovisas i 
balansräkningen först då det föreligger en rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de 
villkor som är förknippade med bidraget, samt att det är sannolikt att bidraget kommer att 
erhållas av företaget.126  
 
Efter att det statliga bidraget redovisats i balans- och resultaträkning skall varje åtagande som 
kan hänföras till bidraget redovisas i enlighet med RR 16, ”Avsättningar, ansvarsförbindelser 
och eventualtillgångar”. Denna rekommendation överensstämmer med motsvarande 
rekommendation för noterade bolag, det vill säga IAS 20.127 
  

IAS 37 – Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 
I IAS 37 ”Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar” görs undantag för bland 
annat avsättningar som uppstår till följd av sådana finansiella instrument vilka redovisas enligt 
verkligt värde eller som omfattas av annan IAS.128 Skulder som är ovissa med avseende på 
tidpunkt för reglering samt belopp definieras i IAS 37 som avsättningar. En avsättning skall 
redovisas i balansräkningen endast när ett företag har en befintlig förpliktelse som följd av en 
inträffad händelse, när det är troligt att ett utflöde av resurser som utgör ekonomiska fördelar 
kommer att krävas för reglering av förpliktelsen, samt då en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.129 I upprättandet av en finansiell rapport är uppskattningar och bedömningar 
väsentliga inslag vilka ej minskar dess tillförlitlighet.130 
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En avsättning ska enbart användas till det den var ursprungligen avsedd för.131 För förpliktelser 
som inte uppfyller ovanstående krav används begreppet eventualförpliktelser. På samma sätt 
används begreppet eventualtillgångar för tillgångar som inte redovisas i balansräkningen, 
eftersom deras förekomst är osäker och inte helt kontrolleras av företaget.132 Istället för att 
redovisas i balansräkningen lämnas upplysningar om eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar, i den finansiella rapporten om inte sannolikheten är ytterst liten.133  
 
Det belopp som avsätts skall vara grundat på den bästa möjliga uppskattningen av beloppet, vad 
företaget skulle betala för att reglera förpliktelsen, på balansdagen. Vid beräkningen av en 
avsättning skall företaget bland annat beakta eventuell risk med avsättningen, och ingen hänsyn 
får tas till vinster vid förväntad avyttring. Om avsättningen avser en stor mängd transaktioner 
vägs alla tänkbara utfall samman med dess sannolikheter.134 På balansdagen varje år skall 
företaget pröva om det fortfarande är troligt att det utflöde som avsättningen avser kommer att 
ske och vid behov justera värdet till den aktuella bästa uppskattningen.135 Där effekten av när i 
tiden betalningen sker är av väsentlig betydelse ska avsättningen nuvärdesberäknas.136 
 
För samtliga avsättningar skall företaget lämna upplysningar om följande:137  

a) Det redovisade värdet vid periodens början och slut. 
b) De ytterligare avsättningar som gjorts under perioden, inklusive ökningar av 

befintliga avsättningar. 
c) Belopp som tagits i anspråk (det vill säga vad företaget ådragit sig och vad som har 

belastat avsättningen) under perioden. 
d) Outnyttjade belopp som har återförts under perioden. 
e) Ökningen under perioden av nuvärdesberäknade belopp på grund av tidseffekten och 

effekten av varje ändring i diskonteringsräntan.138 
 

Innehållet i RR16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar överensstämmer på 
samtliga punkter med innehållet i IAS 37.139 
 

3.6.4 Brutto- eller nettoredovisning? 
I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” skall tillgångar och skulder inte kvittas mot 
varandra annat än då kvittning krävs eller tillåts enligt annan IAS.140 Undantag görs för poster 
med oväsentliga belopp vilka kan slås samman med poster av likartad karaktär eller funktion och 
behöver då inte anges separat.141 Ett undantag står att finna i IAS 20, vilken ger två möjliga 
alternativ att redovisa statliga bidrag på. Antingen redovisas bidraget som en förutbetald intäkt 
eller så kvittas det mot tillgångens värde, det vill säga brutto- respektive nettoredovisning. Vid 
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en kvittning av det statliga bidraget mot tillgångens värde uppkommer ingen tillgång i 
balansräkningen.142  
 
I ÅRL uttrycks principen för bruttoredovisning enligt följande: 
 

”Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och 
kostnader kvittas mot varandra.”143 

 
Innebörden av principen blir således att tillgångar och skulder inte får kvittas mot varandra med 
följden att endast mellanskillnaden redovisas, vilket även gäller för intäkter och kostnader.144 
Detsamma står uttryckt i artikel 7 i fjärde bolagsdirektivet. Ett undantag gäller dock för 
fordringar på och skulder till tredje part som enligt IAS 32 skall nettoredovisas under 
förutsättning att det föreligger en juridisk rätt till kvittning, samt att avsikten är nettoavräkning 
eller samtidig avräkning. 
 
Om en sådan rätt existerar och kan hävdas juridiskt används nettoredovisning, utan att det 
innebär att en kvittning av tillgångs- och skuldbelopp sker. Tillämpningen av bestämmelserna i 
IAS 32 strider följaktligen inte mot förbudet mot kvittning i artikel 7 i fjärde bolagsdirektivet.145  
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http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/markt-1999-6026/6026_sv.pdf [2006-05-04]. 
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4 Empiri 
 
I överensstämmelse med vår avgränsning presenterar vi här nedan en sammanställning av de för 
uppsatsen relevanta delarna av företagens årsredovisningar för 2005 samt de intervjuer vi har 
genomfört.  
 

4.1 Vattenfall 
Vattenfall AB är moderbolag i Vattenfallskoncernen, ett svenskt publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm, Sverige. Vattenfall är ett av Europas fem största elföretag, med omkring 33 000 
anställda och ägs till 100 procent av den svenska staten. Företaget agerar i alla delar av 
värdekedjan för elektricitet, det vill säga produktion, handel, transmission, distribution och 
försäljning. Vattenfall producerar, distribuerar och säljer även värme samt energirelaterande 
tjänster som telefoni och bredband.146 
 
Svenska Vattenfall, som står för cirka 50 procent av den Svenska elmarknaden har enligt den 
svenska allokeringsplanen erhållit utsläppsrätter till omkring 80 procent av det totala behovet. 
Det motsvarar cirka 450 000 utsläppsrätter för räkenskapsåret 2005. Vattenfall, som under året 
har handlat marginellt, uttrycker önskemål om en större omsättning men anser att det föreligger 
en aktiv marknad för handel med utsläppsrätter.147 
 

4.1.1 Årsredovisning 2005 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder. Det 
innebär att Vattenfall följer IAS/IFRS utgivna av IASC/IASB samt tolkningsuttalanden från 
SIC/IFRIC. Vidare tillämpar Vattenfall de ytterligare upplysningskrav som den svenska ÅRL 
kräver, så som de specificeras i Redovisningsrådets rekommendation RR 30, ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner”.148 
 
Utsläppsrätter som från respektive lands myndighet erhållits eller förvärvats till ett lägre värde än 
det verkliga värdet, redovisas vid anskaffningstidpunkten till verkligt värde som ett statligt 
bidrag och som en varulagertillgång i balansräkningen. Vattenfall har som verkligt värde använt 
sig av marknadsvärdet vid anskaffningstidpunkten.149  
 
Det statliga bidraget intäktsförs löpande under året enligt prognostiserat koldioxidutsläpp. I 
samband med att koldioxidutsläpp görs bokas en upplupen kostnad upp, vilken värderas i 
enlighet med varulagervärderingen, samtidigt som en kostnad redovisas i resultaträkningen. 
Värdet på varulagret beräknas genom tillämpning av FIFU.150  
 
                                                           
146 Vattenfalls hemsida: www.vattenfall.se [2006-03-22]. 
147 Vattenfalls årsredovisning, s. 67: http://www.vattenfall.se/downloads/finans/2006/2005_arsredovisning.pdf 
[2006-04-03], Raine Harju, Samordnare för CO2-frågor, Vattenfall Norden, 2006-04-24, Mailintervju. 
148 Vattenfalls årsredovisning, s. 76: http://www.vattenfall.se/downloads/finans/2006/2005_arsredovisning.pdf 
[2006-04-03]. 
149 ibid., s.78, Yvonne Pettersson, Controller, Vattenfall, 2006-05-10, Mailintervju. 
150 Vattenfalls årsredovisning, s. 78, 80: http://www.vattenfall.se/downloads/finans/2006/2005_arsredovisning.pdf 
[2006-04-03], Yvonne Pettersson, Controller, Vattenfall, 2006-05-10, Mailintervju. 
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När kvotplikten sedan regleras, det vill säga när utsläppsrätterna lämnas in, till respektive lands 
myndighet, bokas föregående års varulager och upplupen kostnad bort.  
 
Enligt Vattenfalls egen bedömning ligger deras sätt att redovisa sina utsläppsrätter nära IFRIC 3, 
men undviker den missmatch som en konsekvent tillämpning av IFRIC 3 skulle innebära.151 
 

4.2 Fortum 
Fortum, som står för en femtedel av Sveriges elöverföring, är ett av Nordens och 
Östersjöregionens största eldistributionsbolag med omkring 9000 anställda. Bolaget ägs till 51.5 
procent av finska staten och dess aktie är noterad på Helsingfors fondbörs. Fortums 
verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, drift och 
underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. Huvudprodukterna är el, värme och 
ånga.152 
 
I Sverige har Fortum under 2005 förbrukat cirka 860 000 utsläppsrätter. För samma period har 
de av staten blivit tilldelade cirka 840 000 utsläppsrätter och de resterande har köpts in. Fortum 
anser att det föreligger en aktiv marknad för handel utsläppsrätter, men om man ser till den 
senaste tidens prisutveckling är den att betrakta som osäker.153  
 

4.2.1 Årsredovisning 2005   
Fram till juni 2005 tillämpade Fortum IFRIC 3, men då IASB beslutade att upphäva den med 
omedelbar verkan beslutade Fortum att ändra redovisningen av utsläppsrätter. Årsredovisningen 
för redovisningsperioden 2005 upprättades på ett sätt som Fortum ansåg vara i överensstämmelse 
med nu gällande IFRS.154  
 
Fortum tillämpar så kallad nettoredovisning vilket innebär att erhållna utsläppsrätter redovisas 
till värdet 0, det vill säga att ingen uppbokning sker, medan köpta utsläppsrätter redovisas till 
anskaffningsvärde bland immateriella tillgångar. En avsättning görs endast för de utsläpp som 
överstiger den tilldelade kvoten och denna avsättning värderas till marknadsvärdet. I samband 
med avsättningen redovisas en motsvarande kostnad bland produktionskostnader och vid 
reglering av kvotplikten bokas sedan tillgången samt avsättningen bort.155 
 

                                                           
151 Yvonne Pettersson, Controller, Vattenfall, 2006-05-10, Mailintervju. 
152 Fortums hemsida: www.fortum.se [2006-03-22], Fortums årsredovisning, s. 16: 
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/om_e.on/presscenter/ekonomiska_rapporter/arsredovisning_2005_sv.pd
f [2006-04-03], Vattenfalls årsredovisning, s. 20: 
http://www.vattenfall.se/downloads/finans/2006/2005_arsredovisning.pdf [2006-04-03].  
153 Helen Blom, Koncernekonom, Fortum, 2006-05-09, Mailintervju. 
154 Fortums årsredovisning, s. 16: 
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/om_e.on/presscenter/ekonomiska_rapporter/arsredovisning_2005_sv.pd
f [2006-04-03], Helen Blom, Koncernekonom, Fortum, 2006-05-09, Mailintervju. 
155 Fortums årsredovisning, s. 19: 
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/om_e.on/presscenter/ekonomiska_rapporter/arsredovisning_2005_sv.pd
f [2006-04-03], Helen Blom, Koncernekonom, Fortum, 2006-05-09, Mailintervju. 
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Fortum har valt att redovisa på ovan nämnda sätt då de anser att den ger en rättvisande bild och 
att ingen missmatch uppstår.156 
 

4.3 E.ON 
E.ON är världens största privatägda energibolag där 55,3 procent ägs av E.ON Nordic, 
44,6 procent av Norska Statkraft, och 0.1 procent av övriga. E.ON Sverige ingår sedan maj 2001 
i den tyska E.ON-koncernen och i samband med stora förvärv 2004 beslutade man att alla 
varumärken skulle samlas under ett övergripande, E.ON. Sydkraft blev E.ON Sverige den 
16 september 2005. Idag rymmer E.ON Sverige 45 rörelsedrivande dotterbolag som tillsammans 
omsätter 24 miljarder kronor och har drygt 5000 medarbetare som arbetar med el, naturgas, 
gasol, värme, kyla, energi ur avfall och bredbandskommunikation.157 
 
E.ON har blivit tilldelade 653 000 utsläppsrätter för sina svenska värmebolag, varav 628 711 har 
förbrukats. Med många aktörer som inte enbart skaffar sig nödvändiga utsläppsrätter eller säljer 
av överblivna, anser E.ON att det föreligger en aktiv marknad. Bland annat handlar E.ON med 
både en operativ portfölj för egen kvotplikt samt en spekulativ portfölj, mer detaljerade uppgifter 
lämnar inte E.ON Sverige.158 Det största problemet som E.ON ser med marknaden är dess 
omfattning, såväl geografisk inom EU som till antalet handlande sektorer. På sikt krävs, enligt 
E.ON en globalisering av marknaden för att uppnå långsiktig stabilitet i systemet samt 
långsiktiga effekter i form av investeringar i ny CO2-effektiv elproduktion.159 
 

4.3.1 Årsredovisning 2005 
E.ON Sverige tillämpar ÅRL samt Redovisningsrådets rekommendationer då de har skjutit upp 
anpassningen till IAS/IFRS till år 2007 enligt Lag om tidpunkt för vissa företags tillämpning av 
Europaparlamentets och Rådets förordning.160 
 
E.ON har redovisat utsläppsrätterna enligt reglerna för bruttoredovisning i statligt stöd i RR 28. 
Vid tilldelningen bokas en tillgång upp till marknadsvärde på anskaffningsdagen bland övriga 
fordringar och samtidigt motkonteras kontot förutbetald intäkt. Efter konsultation med sina 
revisorer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers valde E.ON att klassificera sina utsläppsrätter 
som övriga fordringar då de ansåg att det inte fanns någon bra rubrik för kortfristiga immateriella 
tillgångar. När utsläpp sedan görs redovisas en upplupen kostnad, till motsvarande värde som 
tillgången är värderad till. Vid regleringen av kvotplikten bokas sedan tillgången samt skulden 
bort.161  

                                                           
156 Helen Blom, Koncernekonom, Fortum, 2006-05-09, Mailintervju. 
157 E.ONs hemsida: www.eon.se [2006-03-22]. 
158 E.ONs årsredovisning s. 74: 
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/om_e.on/presscenter/ekonomiska_rapporter/arsredovisning_2005_sv.pd
f [2006-04-03], Charlotte Pennander, Koncernekonom, E.ON, 2006-05-17, Mailintervju. 
159 E.ONs årsredovisning s. 16: 
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/om_e.on/presscenter/ekonomiska_rapporter/arsredovisning_2005_sv.pd
f [2006-04-03]. 
160 ibid., s. 55, Charlotte Pennander, Koncernekonom, E.ON, 2006-05-17, Mailintervju. 
161 E.ONs årsredovisning s. 69: 
http://www.eon.se/upload/eon.se/dokument/om_e.on/presscenter/ekonomiska_rapporter/arsredovisning_2005_sv.pd
f [2006-04-03], Charlotte Pennander, Koncernekonom, E.ON, 2006-05-17, Mailintervju. 



 
 

 36

4.4 Revisorerna162  
De två intervjuade revisorerna, Bo Lagerström från Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt 
Christofer Odhnoff på KPMG har vi valt att fortsättningsvis benämna Revisor 1 och Revisor 2. 
 
På frågan om det föreligger en aktiv marknad, anser Revisor 1 samt Revisor 2 att det är svårt att 
bedöma. Genom att studera Nord Pool, den centrala handelsbörsen för utsläppsrätter, får man 
ingen heltäckande bild av huruvida, marknaden är att betrakta som aktiv. Revisor 2 tillägger att 
med tanke på att priserna har stigit borde marknaden kunna vara aktiv, men å andra sidan kan det 
vara ett bevis på motsatsen. Om priserna däremot hade sjunkit kunde det kanske ha varit ett bevis 
på en god konkurrens på marknaden. 
 
På redovisningsområdet föreligger i dagsläget ett stillestånd sedan tillbakadragandet av IFRIC 3 i 
mitten av 2005, anser både Revisor 1 och Revisor 2. Avsaknaden av ett enhetligt och tydligt 
regelverk har lett till att revisorerna inte har haft något att hänvisa till och bolagen har redovisat 
som de själva tyckt. Revisor 1 tillägger att man som revisor egentligen inte behövde ha full 
kunskap om utsläppsrätter vid handelsperiodens början då man var tvungen att vänta på att 
bolagen skulle agera eftersom en revisors jobb är att granska samt att ta ställning till hur bolag 
gör. 
 
Båda revisorerna förespråkar likartade tillvägagångssätt vid redovisningen av utsläppsrätter för 
att överensstämma med nuvarande regler och rekommendationer. Vid tilldelningen av 
utsläppsrätter redovisas ett statligt stöd som en förutbetald intäkt samt en immateriell tillgång i 
balansräkningen och som initialt värderas till verkligt värde. När utsläpp sedan görs bokförs 
förbrukningen som en kostnad och en upplupen skuld samtidigt som den förutbetalda intäkten 
intäktsförs. Detta sker till det initialt bokförda värdet, vilket innebär att den missmatch som 
skulle uppstå vid tillämpandet av IFRIC 3 uteblir.  
 
Missmatchproblemet utgjorde den centrala kritiken mot IFRIC 3, då det uppstod oberoende av 
val av modell. Huvudprincipen, det vill säga cost-model genererade en resultatpåverkande effekt 
både år ett och år två, på grund av att en differens mellan tillgången och skulden uppstod då 
dessa värderades efter olika principer. Alternativmodellen, revaluation-model, å sin sida gav en 
effekt både i resultaträkningen och i balansräkningen, eftersom värdeförändringen av tillgången 
redovisas direkt mot eget kapital.  
 
Vid användandet av den metod som Revisor 1 och Revisor 2 förespråkar, sker redovisningen 
brutto i både balans- och resultaträkningen, då nettoredovisning ger ett lägre informationsvärde 
för företagets intressenter. Både tillgången och skulden för de kvotpliktiga utsläppsrätterna 
uppgår till samma värde, vilket leder till att inget resultat uppstår vid regleringen. Enligt 
Revisor 1 skulle problemet med en imperfektion kunna kringgås om en förändring i verkligt 
värde av tillgången skulle tillåtas i resultaträkningen istället för att en uppbokning mot en 
omvärderingsreserv sker.  
 
 

                                                           
162 Bo Lagerström, Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers, 2006-04-19, Besöksintervju, 
PricewaterhouseCoopers kontor, Christofer Odhnoff, Auktoriserad revisor/Redovisningsexpert, KPMG, 2006-04-26, 
Besöksintervju, KPMGs kontor. 
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5 Analys 
 
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan teori och empiri med utgångspunkt i våra 
frågeställningar.  
 

5.1 Hur har företagen valt att redovisa? 
Alla de av oss studerade företagen har valt att klassificera sina tillgångar på olika sätt. E.ON och 
Vattenfall har valt att lägga upp utsläppsrätterna som omsättningstillgångar. Detta går i linje med 
IAS 1 samt ÅRL där omsättningstillgångar kan definieras som tillgångar vilka främst innehas för 
handelsändamål eller förväntas bli realiserade inom tolv månader efter balansdagen. Fortum har 
däremot lagt upp utsläppsrätterna som immateriella tillgångar bland anläggningstillgångarna och 
har, till skillnad från E.ON och Vattenfall, tagit fasta på utsläppsrätternas status som en 
identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form som företaget kontrollerar. Därmed har 
Fortum valt att tillämpa IAS 38.   
 
Vattenfall har klassificerat sina utsläppsrätter som varulager. Vid redovisning av varulager enligt 
IAS 2 är den viktigaste frågan till vilket anskaffningsvärde tillgången skall redovisas. IAS 2 ger 
företaget möjlighet att välja mellan redovisning till anskaffningsvärde eller 
nettoförsäljningsvärde. Här valde Vattenfall att bestämma anskaffningsvärdet på sina 
utsläppsrätter till verkligt värde, marknadsvärde, vid tilldelningen enligt IAS 20. E.ON har å sin 
sida klassificerat utsläppsrätterna som övriga fordringar, men använt samma värderingsmetod 
som Vattenfall, det vill säga marknadsvärde vid anskaffningstidpunkten. Både E.ON och 
Vattenfall tillämpar således bruttoredovisning i sina årsredovisningar. Fortum har däremot valt 
nettoredovisning enligt den andra av de två tillämpbara principerna i IAS 20 och värderar 
utsläppsrätterna till 0 kronor vid tilldelning. 
 
Gemensamt för alla de tre studerade företagen är att de initialt har lagt upp en förutbetald intäkt 
som sedan intäktsförts under året. I takt med att koldioxidutsläppen gjorts har en upplupen 
kostnad bokförts, som i alla företagen har värderats i överensstämmelse med den valda 
tillgångsvärderingen. I och med detta har inget av företagen valt att tillämpa IAS 37, som innebär 
att en avsättning görs till verkligt värde för utsläppen och att en omvärderingsprövning skall ske 
på balansdagen. 
 
Vidare har inget av företagen valt att göra någon omvärdering av tillgången enligt revaluation-
model såsom föreskrevs i IFRIC 3 och som även är tillåtet enligt IAS 38. Inte heller har cost-
model med nedskrivning i överensstämmelse med IAS 36 använts. Således har samtliga företag 
valt en redovisningsmetod som inte ger någon missmatch, varken i resultaträkningen eller i eget 
kapital.  
 
Då den svenska redovisningspraxisen ur ett historiskt perspektiv varit genomsyrad av den 
kontinentala redovisningstraditionen med tillhörande redovisningsprinciper, ansåg vi det 
intressant att undersöka huruvida bolagens redovisningar av utsläppsrätter kommer i konflikt 
med dessa principer. Realisationsprincipen betyder att intäkter skall realiseras först vid avyttring, 
vilket innebär att tillgångsvärderingen konsekvent sker till anskaffningsvärde. Även 
försiktighetsprincipen förespråkar att man undviker tillgångsvärdering till verkligt värde, vilket 
står i skarp kontrast till den alternativa metoden i IAS 38. Då ingen av de berörda företagen har 
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nyttjat omvärderingsmetoden föreligger inga konflikter mellan bolagens redovisningar och de 
nämnda redovisningsprinciperna. Inte heller kongruensprincipen har åsidosatts då inget företag 
valt revaluation-model. Matchningsprincipen är endast tillämpbar vid eventuellt inköp av 
utsläppsrätter då det först då föreligger ett faktiskt utflöde av likvida medel, som skall matchas 
mot motsvarande intäkter.   
 

5.2 Hur bör företagen redovisa sina utsläppsrätter? 
De båda revisorerna är eniga om att utsläppsrätterna bör ses som immateriella tillgångar, vilka 
vid tilldelningen skall värderas till verkligt värde med posten förutbetald intäkt som motkonto.  
 
Den förutbetalda intäkten, som utgörs av ett statligt stöd, intäktsförs sedan, i enlighet med IAS 
20, samtidigt som en kostnad uppkommer i takt med att utsläppen görs. Kostnadsföringen görs 
till bokfört värde och motkonteras en skuld/upplupen kostnad i balansräkningen. All redovisning 
bör ske brutto i både balans- och resultaträkningen, då nettoredovisning resulterar i att man inte 
har samma kontroll över vilken tillgång man förfogar över.  
 
I de fall ett företag valt att nyttja en värdering av utsläppsrätterna till anskaffningsvärde samtidigt 
som man tillämpat IAS 37 om avsättningar uppstår per automatik en imperfektion, då 
avsättningen skall göras till den av företaget bästa möjliga uppskattningen av beloppet på 
balansdagen. Detta problem kringgås vid användandet av upplupen kostnad till bokfört värde.  
 
Problemet med IFRIC 3 och den nuvarande tillämpningen av IAS 38 är att den värderar skulden 
(eller förpliktelsen att leverera rätterna) till marknadsvärdet på balansdagen mot 
resultaträkningen, medan den immateriella tillgången värderas till anskaffningsvärde eller 
omvärderat värde (till samma värde som skulden) över en omräkningsreserv i balansräkningen. 
Oavsett om företaget i fråga har tillräckligt med utsläppsrätter för att täcka den totala skulden för 
utsläppen, uppstår en situation där balansräkningen ”haltar” om priset på utsläppsrätterna har 
stigit och med dem skulden/förpliktelsen, till skillnad från den initialt tilldelade tillgångens 
värde.  
 
Oberoende av vilken metod som företaget väljer att tillämpa, revaluation-model eller cost-model, 
uppstår en missmatch mellan bokningen av tillgången och skulden. Således uppstår en 
imperfektion som inte skulle ha uppstått om IASBs rekommendation om immateriella tillgångar 
hade möjliggjort en värdeförändring av tillgången på samma ställe som den motsvarande skulden 
görs, det vill säga i resultaträkningen.  
 
Huvudprincipen i IAS 38, cost-model, förutsätter en tillämpning av IAS 36 i de fall då man efter 
en årlig prövning av tillgångsvärde kommit fram till att nedskrivning av det bokförda värdet 
fordras. Om värdet på utsläppsrätterna stiger får ingen motsvarande uppskrivning av dessa göras, 
däremot skall skulden redovisas till verkligt värde, vilket får till följd att resultatet påverkas 
mellan åren. Den resultatpåverkan som uppstår vid tillämpandet av cost-model har således inget 
att göra med hur företaget har agerat, utan grundar sig enbart på bokföringstekniska aspekter. 
Detta kan vara missvisande för intressenter som studerar årsredovisningen i syfte att undersöka 
företagets ekonomiska ställning. För att komma till bukt med ovanstående problem behövs en 
omarbetning av IAS 38.  
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Om man följer den princip som de båda revisorerna förespråkar uppgår skulden och tillgången 
till samma värde, vilket innebär att inget resultat uppstår.  
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6 Slutsatser 
 
Med utgångspunkt i den teori och empiri som vi tillgodogjort oss, följer här våra egna slutsatser. 
Vi avser att svara på de frågeställningar som vi uttryckte i inledningen, det vill säga hur de 
berörda företagen redovisar sina utsläppsrätter idag, samt hur vi anser att de bör göra i 
framtiden. 
 
Företagen i vår fallstudie har under räkenskapsåret 2005 redovisat på olika sätt, både med 
avseende på tillgångsklassificering (varulager, fordringar, immateriella tillgångar) samt, netto- 
och bruttoredovisning. På vilket sätt företagens redovisningar skiljer sig åt redogörs närmre för i 
analysen. Att så markanta skillnader är möjliga beror av att det i dagsläget inte finns någon 
motsvarighet till IFRIC 3 som ger en tydlig vägledning till hur utsläppsrätterna skall redovisas. 
 
I skrivande stund är regelverken i sig inte tillräckligt tydliga för att alla företag ska göra på 
samma sätt. Det rådande normlösa tillståndet medför att revisorer och redovisare tolkar de 
befintliga rekommendationerna olika, vilket i sig har lett till godtyckliga tillämpningar av dessa. 
Enligt vår åsikt är det eftersträvansvärt att företagen använder sig av en enhetlig 
redovisningsmetod, för att underlätta för intressenter att fatta rationella beslut vid en jämförelse 
mellan företag. De som är i mest behov av detta regelverk är dock revisorerna som skall ta 
ställning till det företagen gör.  
 
Vår slutsats är att den redovisningsmetod som företagen skall använda bör vara den metod som 
ger den mest rättvisande bilden av företagets ekonomiska ställning samtidigt som den inte ger 
någon resultatförskjutning över räkenskapsåren. Vi förespråkar därför en bruttoredovisning med 
överrensstämmelse mellan värderingen på skulden och tillgången. Kanske behövs därför en 
omarbetning av IAS 20 med hårdare krav innan nettoredovisning får användas, även om 
effekterna på företagens resultat och nyckeltal idag är marginella, då utsläppsrätterna utgör 
endast en liten post i balansräkningen. 
 
Med tanke på att utsläppsrätterna delas ut och regleras för ett år i taget borde de kunna ses som 
kortfristiga tillgångar (omsättningstillgångar) med värdeförändring direkt mot resultaträkningen i 
enlighet med kongruensprincipen. En sådan värdeförändring är dock inte möjlig om 
utsläppsrätterna klassificerats som immateriella tillgångar, vilket framgår av IAS 38. Vi anser 
dock att utsläppsrätterna, med hänvisning till ovanstående resonemang, skiljer sig från de 
immateriella tillgångar som IAS 38 kan tänkas vara skriven för. Därför borde omvärderingen 
kunna ske i resultaträkningen för att motsvara skulden, vilket kräver en omarbetning av 
rekommendationen kring immateriella tillgångar, IAS 38.  
 
Våra slutsatser bygger på att det föreligger en aktiv marknad såsom förutsätts i IAS 38. Huruvida 
detta är ett faktum i nuläget är osäkert, men då handelssystemet i framtiden ska komma att 
omfatta fler branscher och anläggningar är utsikterna goda för att en ökad konkurrens på 
marknaden. 
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Utifrån de regler och rekommendationer som gäller idag bör utsläppsrätterna enligt vår åsikt 
redovisas enligt följande, vilket exemplifieras i bilaga 4: 
 

1) Vid tilldelandet bokas en immateriell tillgång upp till verkligt värde samtidigt som en 
förutbetald intäkt motkonteras. 

2) Då utsläpp görs intäktsförs den förutbetalda intäkten samtidigt som en kostnad redovisas 
i resultaträkningen mot en skuld/upplupen kostnad. Kostnaden och intäkten redovisas till 
samma värde, det vill säga det initialt bokförda värdet. 

3) Vid kvotpliktsregleringen bokas den immateriella tillgången och skulden bort. Dessa 
uppgår då till överensstämmande värden och inget resultat uppstår. 
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7 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
Här följer en avslutande diskussion kring vår uppsats och en del förslag till vidare forskning på 
området. 
 
Då utsläppsrätter är ett nytt fenomen och inte förekommit i redovisningarna tidigare, har det inte 
gått att jämföra mellan olika år hos företagen. När det gäller hur resultaten påverkats för 
företagen vi valt att studera, med avseende på olika tillämpbara redovisningsförfaranden, har 
inga väsentliga resultateffekter framkommit, då utsläppsrätter utgör en så liten del av företagens 
balansräkning. Om vi hade valt att studera andra företag, där utsläppsrätterna utgjort en större 
del, hade vi kanske sett en påverkan beroende av val av redovisningsmetod. Om vi även valt 
andra revisorer för intervju hade kanske vår empiri fått annat innehåll och i sin tur påverkat våra 
slutsatser. Vi har använt oss av ett flertal elektroniska källor, men vår bedömning är att kvaliteten 
på dessa är hög och att innehållet kan bedömas som tillfredsställande trovärdigt. 
 
Det finns flera dimensioner av fenomenet utsläppsrätter som kan vara intressant att fördjupa sig 
i, till exempel deras påverkan på elpriserna eller hur aktiv handelsmarknaden egentligen är. Detta 
kan också studeras med utgångspunkt i den aktuella diskussionen som förs kring ett 
auktionssystem av utsläppsrätter i framtiden, istället för att det som i dagsläget delas ut som 
statligt bidrag.  
 
Idag finns varningstecknen som visar på att handelssystemet inte fungerar fullt ut på grund av att 
det finns ett överskott av utsläppsrätter på marknaden. Det kan leda till att det ekonomiska 
incitamentet för en miljövänlig produktion går upp i rök, med följden att företag med möjlighet 
att öka sina utsläpp kan förvärva utsläppsrätter till ett billigt pris. Kontentan blir då att det 
överskott som till en början ser bra ut för miljön, i slutändan ger negativa konsekvenser ur 
miljösynpunkt. En fråga som då kan ställas är vilka konsekvenser en sådan avsaknad av en aktiv 
marknad får för redovisningen av utsläppsrätter, vad gäller klassificering och värdering. 
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Bilaga 1: Frågeformulär till revisorerna 
 
Namn?  
 
Befattning?  
 
Någon speciell inriktning?  
 
Känner revisorer och företag till reglerna kring handel med utsläppsrätter? 
- Hur länge har du haft erfarenhet av revision av utsläppsrätter? 
 
- Vilka typer av branscher som handlar med UR har du jobbat med? 
 
- I vilken omfattning anser du dig vara insatt i de regler och rekommendationer som behandlar 
UR? 
 
- Anser du att du vid handelns början den 1 januari  2005 hade tillräcklig information för att 
arbeta med UR? 
 
- Vem på respektive byrå ansvarar för att revisorerna skall få de rätta förutsättningarna för att 
kunna arbeta med UR? 
 
- Påverkade tillbakadragandet av IFRIC 3 revisionsarbetet för er i någon riktning? 
 
- Hur reagerade företagen (era klienter) på tillbakadragandet? 
 
Är redovisningsreglerna tillräckligt tydliga på området utsläppsrätter? 
- Är rekommendationerna tillräckligt tydliga på området utsläppsrätter? 
 
- Hur skall utsläppsrätter redovisas för att överensstämma med nuvarande regler och 
rekommendationer? 
 
- Föreligger det några oklarheter vad gäller redovisningen och hanteringen av utsläppsrätter 
anser du?  
 
- Följer de berörda företagen nu gällande standard? 
 
- Om inte, varför? 
 
- Kan eventuella oklarheter medföra betydande olikheter i balans- och resultaträkningen mellan 
olika företag? 
 
- Hur ser du på begreppet ”god redovisningssed” när det kommer till  redovisning av 
utsläppsrätter? 
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Vilken redovisningprincip anser du är den bästa att tillämpa på svenska företag och varför? 
- Är nu gällande rekommendationer lätta att tillämpa? 
 
- Är dessa nödvändiga? 
 
- På vilket sätt skulle du vilja se att utsläppsrätter redovisas? 
 
- Hur ser du generellt på handelssystemet med utsläppsrätter nu och i framtiden? 

 
- Anser du att det föreligger en aktiv marknad för utsläppsrätter? 
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Bilaga 2: Frågeformulär till elbolagen 
 
- Namn:  
 
- Vad är din nuvarande befattning på företaget? 
 
-I vilken omfattning anser du dig vara insatt i de regler och rekommendationer som behandlar 
utsläppsrätter? 
 
- Hur stor del av den svenska elmarknaden har ert företag? 
 
- Hur många utsläppsrätter har ni blivit tilldelade år 2005? 
 
- Hur många har ni förbrukat under år 2005? 
 
- Hur många utsläppsrätter har ni köpt respektive sålt under det gångna året? 
 
- På vilket sätt har ni valt att redovisa era utsläppsrätter? 
 
- Varför tillämpar ni den typ av redovisning som ni gör? 
 
- Anser du att det föreligger några oklarheter vad gäller redovisningen och hanteringen av 
utsläppsrätter?  
 
- Påverkade tillbakadragandet av IFRIC 3 ert sätt att redovisa utsläppsrätter? 
 
- Hur skulle du vilja att rekommendationerna kring redovisningen av utsläppsrätter var 
utformade? 
  
- Hur ser du generellt på handelssystemet med utsläppsrätter nu och i framtiden? 
 
- Anser du att det föreligger en aktiv marknad för utsläppsrätter? 
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Bilaga 3: Redovisningsmodeller utifrån IAS 38 
 
Cost-model (huvudprincipen): 
I exemplet används fiktiva siffror. 
 

1) 1/1, Tilldelning av utsläppsrätter, verkligt värde vid tilldelning. 
2) 30/6 och 31/12, Verkligt värde vid förbrukning, marknadspriset stiger i exemplet. 
= Resultatet påverkas negativt år 1, vilket justeras först år 2. 
 

Tillgångar  Skulder + Eget kapital  Resultat 
        

Immateriella tillgångar  Avsättning  Intäkt 
IB             0    IB                0   30/6     50 
1/1        100    30/6           60   31/12   50 
             100    31/12         70             100 

                    130    
      Kostnad 

  Förutbetald intäkt  30/6        60  
   30/6   50 IB                 0  31/12      70  
   31/12   50 1/1            100  130  
    0    
        
   Eget Kapital    
    IB                 0    
    0    
        
        
       
Balansräkningen    Resultaträkningen 
        
Tillgångar    Intäkter +100 
Immateriella tillgångar  + 100  Kostnader -130 
  100  Årets resultat -30 

        
        

Skulder + EK       
Avsättning +130     
Förutbetald intäkt  0     

        
Eget Kapital  0     
Årets resultat  -30     
   100     
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Revaluation-model (alternativprincip): 
I exemplet används fiktiva siffror. 
 

1) 1/1, Tilldelning av utsläppsrätter, verkligt värde vid tilldelning. 
2) 30/6 och 31/12, Verkligt värde vid förbrukning, marknadspriset stiger i exemplet. 

Omvärdering av tillgången via omvärderingsreserv  
= Resultatet påverkas negativt år 1, vilket justeras år 2. 
 

Tillgångar  Skulder + Eget kapital  Resultat 
        

Immateriella tillgångar  Avsättning  Intäkt 
IB             0    IB                0   30/6     50 
1/1        100    30/6           60   31/12   50 
30/6        20    31/12         70             100 
31/12      10                    130    

130      Kostnad 
              Förutbetald intäkt  30/6        60  
   30/6   50 IB                 0  31/12      70  
   31/12   50 1/1            100  130  
    0    
        
   Eget Kapital    
    IB                 0    
    0    
        
   Omvärderingsreserv    
    IB                 0    
    30/6            20           
    31/12          10    
   30    
       
Balansräkningen    Resultaträkningen 
        
Tillgångar    Intäkter +100 
Immateriella tillgångar  + 130  Kostnader -130 
  130  Årets resultat -30 

        
Skulder + EK       
Avsättningar  +130     
Förutbetald intäkt 0     
       
Eget Kapital  0     
Omvärderingsreserv  +30     
Årets resultat  -30     
   130     
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Bilaga 4: Prefererad redovisningsmodell 
 
Vår modell: 
I exemplet används fiktiva siffror. 
 

1) 1/1, Tilldelning av utsläppsrätter, verkligt värde vid tilldelning. 
2) 30/6 och 31/12, Bokfört värde vid förbrukning, marknadspriset stiger i exemplet. 
= Ingen resultatpåverkan uppkommer. 
 

Tillgångar  Skulder + Eget kapital  Resultat 
        

Immateriella tillgångar  Upplupen kostnad  Intäkt 
IB             0    IB                0   30/6     50 
1/1        100    30/6           50   31/12   50 
             100    31/12         50             100 

                    100    
      Kostnad 

  Förutbetald intäkt  30/6        50  
   30/6   50 IB                 0  31/12      50  
   31/12   50 1/1            100  100  
    0    
        
   Eget Kapital    
    IB                 0    
    0    
        
        
       
Balansräkningen    Resultaträkningen 
        
Tillgångar    Intäkter +100 
Immateriella tillgångar  + 100  Kostnader -100 
  100  Årets resultat 0 

        
        

Skulder + EK       
Upplupen kostnad +100     
Förutbetald intäkt  0     

        
Eget Kapital  0     
Årets resultat  0     
   100     
 
 
 


