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SAMMANFATTNING

Idag har datorn gjort sitt fullständiga genombrott i samhället och den har påverkat

samhället i stort, inte minst näringslivet. Från att ha varit manuellt skött har

koncernredovisningen alltmer utnyttjat datorns kapacitet och möjligheter. Bokföringen

och redovisningen av koncernens gemensamma förehavanden sker idag med datorns

hjälp.

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur olika koncernredovisningsprogram

hanterar och löser några utvalda koncernredovisningsproblem. Undersökningen har

endast omfattat de leverantörer på den svenska marknaden som enligt deras egen

uppfattning riktar sig till små och/eller medelstora koncerner.

Undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer med åtta leverantörer av

koncernredovisningsprogram. Slutsatser har dragits genom analys av intervjuerna

tillsammans med en teoretisk referensram på forskningsområdet. 

Koncernens önskemål, men framförallt behovet av koncernredovisningsprogram är det

som styr valet av program. Vi fann i vår studie att det finns flera typer av program. Vi

valde att kategorisera dessa utifrån pris samt vilka företag de riktar sig till. Med

anledning av detta föreföll det naturligt för oss att kalla vissa av programmen för

”lågprisgruppen” och andra för ”högprisgruppen”. Detta gjorde vi för att underlätta vårt

skrivande av arbetet och för att möjliggöra en bättre förståelse för läsaren. 

I lågprisgruppen har vi funnit att koncernredovisningsprogrammen är i hög grad

beroende av leverantörens övriga program, för att ge tillfredställande funktonalitet och

möjlighet att bearbeta materialet. 

Högprisgruppens program ger den koncern som är i behov av ett kraftfullt verktyg för

koncernredovisning, de möjligheter som krävs. Koncernsammanställningen är mycket

mer automatiserad, vilket medför att det ges betydligt större möjligheter till analys och

rapportframställning i dessa program.



Datorbaserad koncernredovisning

ABSTRACT

Today the computer has made the complete breakthrough in our society, and has

influenced the society very much, not to mention among the industry. At the beginning

the consolidation accounting had been manually handled, now it has more and more

used the computer’s capacity and possibilities. The bookkeeping and accounting on the

concerns mutual interests are made with the help of the computer.

The purpose of this study has been to examine how different consolidation accounting

programs manage and solve some consolidation accounting problems. The examination

has only covered the suppliers on the Swedish market, who according to their own

opinion address them self to small and middle-sized concerns.

The examination was carried out through telephone interviews with eight suppliers of

consolidation accounting programs. The conclusions have been made by analysing the

interviews together with a theoretical frame of reference on the research area. 

The concerns wishes, but mostly the needs of a consolidation accounting program is

what makes the choice of a program. We found in our study that there are many

different programs. We choosed to categorise these programs after their prices. For this

reason we named   some of the programs the “low price group” and the others the “high

price group”. We did this because we wanted to simplify our writing and make better

understanding for the reader.

In the ”low-price-group”, we have found that consolidation accounting programs are

very dependent of other programs, which are made by the same supplier, to achieve

satisfied functionality, and the possibility to work with the material. 

The programs in the “high-price-group” give the concern a powerful tool to

consolidation accounting, and the possibilities which are required. Consolidation

accounting is much more automatic, which gives much better possibilities for analysis

and making reports in this category
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1 INLEDNING

I uppsatsens inledande kapitel ges en allmän information inom ämnet och en förståelse

för problemframställningen. Vidare redogörs för undersökningens syfte och dess

avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Under de senaste 20 åren har datorn påverkat samhället mer än någon annan produkt.

Den har satt sina spår inom nästan alla områden i det dagliga livet, så även inom

redovisningen. Detta har lett till att flera företag etablerats som producenter av mjukvara

och tjänster för att tillgodose behov av effektiva, snabba och tillförlitliga system för

bokföringen, så även inom koncernredovisningen. Nästan alla koncerner har idag någon

form av datoriserat koncernrapporteringssystem.

Vi ville i vårt skrivande få en anknytning till ett företag som kunde få nytta av vad vi

kom fram till i uppsatsen. Därför tog vi kontakt med Mattssonföretagen i Uddevalla

eftersom de har visat intresse, och ville visa upp sig för studenterna på HTU vid en

mässa i Trollhättan. Vid den diskussion med Christer Utgren, som är ekonomidirektör

hos Mattssonföretagen i Uddevalla, kom önskemål fram om att se över den svenska

marknaden av koncernredovisningsprogram. Eftersom vi tycker att koncernredovisning

är ett intressant ämne, samtyckte vi till hans idé och använde det som utgångspunkt för

vårt arbete. 

1.2 Problemanalys

En viktig förutsättning för styrelsen och ledningens möjligheter att löpande följa

företagets ekonomiska utveckling, är att det finns ett ekonomi- och rapporteringssystem

av hög klass. Ekonomisystemet skall vara upplagt så att ledning och styrelse får

erforderligt beslutsunderlag. Det skall möjliggöra snabb och frekvent rapportering till

styrelse och ledning, normalt i form av månatliga rapporter. Ekonomisystemet måste

medge snabbt framtagande av tillförlitliga delårsrapporter och bokslutskommunikéer.

Det måste även finnas personell kapacitet att analysera materialet så att bl.a.
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vinstutvecklingen i den externa rapporteringen kan kommenteras på ett  relevant sätt.

Redovisningen skall också upprättas enligt god redovisningssed, och med tillämpning

av Redovisningsrådets rekommendationer. (Ljungberg, 1993)

En koncern är en benämning på ett antal företag som samarbetar under ledning av ett av

dem. Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över koncernens övriga företag,

som kallas dotterbolag. Moderbolaget kan tvinga fram beslut och åtgärder i dessa som

kan vara skadliga för dotterbolagens övriga ägare och andra som är beroende av dem.

Därför finns det lagregler som syftar till att i möjligaste mån motverka sådana skadliga

verkningar. Regler om koncerner finns i bl.a. Aktiebolagslagen, Lagen om ekonomiska

föreningar och Lagen om årsredovisning m.m. i vissa företag. (www.ne.se)

1.2.1 Hur bildas en koncern 

Definitionen på en koncern är att moderbolaget äger mer än hälften av aktierna i

dotterbolaget. Den transaktion som skapar en koncern är alltså att moderbolaget

använder sina tillgångar för att köpa aktier i dotterbolaget. Detta kan ske genom att

moderbolaget bildar ett nytt aktiebolag och själv tecknar aktierna i detta bolag eller

genom att moderbolaget köper aktier från de nuvarande ägarna i ett bolag som redan

bedriver verksamhet. (Lönnqvist, 1999)

1.2.2 Koncernens motiv till bildning

Rubrikens fråga går att besvara ur många aspekter. Vi koncentrerar oss på en snävare

tolkning av frågan och läser rubriken som Varför stannar man vid en koncern istället

för att genomföra en fullständig fusion? Frågan är relevant eftersom det finns vissa

nackdelar med koncernformen. Förutom en revision av räkenskaperna för koncernen

ska varje juridiskt bolag i koncernen ha sin egen revision, vilket ger höga kostnader för

revision. Dessutom ska varje enskilt bolag upprätta ett årsbokslut och lämna in en

deklaration, vilket skapar merarbete jämfört med en situation där allt är fusionerat till ett

enda bolag. (Lönnqvist, 1999)
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Trots nackdelarna är motiven för att fortsätta driva verksamhet i koncernform flera: När

verksamheten är spridd till flera länder kan det vålla juridiska problem att organisera

verksamheten i ett enda bolag.

- Koncernformen öppnar möjligheter att få full kontroll över ett dotterbolag utan att

behöva köpa upp mer än 51 % av aktierna. En fullständig fusion kräver större

kapitalinsats eftersom man då måste köpa upp 100 % av aktierna. 

- Om en division eller ett affärsområde i ett bolag visar dålig lönsamhet eller får

likvidationsproblem kan inte övriga enheter skyddas, utan problemen drabbar hela

bolaget.

-  I en koncern kan riskerna för konkurs och likvidation isoleras till de olika enskilda

dotterbolagen. (ibid.)

1.2.3 Ökade krav på snabbare rapportering

Under de senaste åren har frågan om företagens informationsgivning debatterats flitigt.

En av de frågor som diskuterats i flera olika forum är snabbheten. Det har hävdats att

det måste gå ännu fortare att få fram de offentliga redovisningarna, och hela tiden pekar

man på situationen i USA som ett exempel på att det går att få fram rapporterna

snabbare, där stora och komplicerade koncerner får fram sina bokslut betydligt

effektivare än i Sverige. (Balans, 4/2000) 

Debatten pågår på många olika håll och i England var det en häftig debatt om att

förkorta inlämningstiden för årsredovisningar. Man kom i ICAEW (Institute of

Chartered Accountants in England and Wales) fram till att man skulle ändra från tio till

sju månader för inlämningstiden. (Balans, 2/2001)

KPMG gjorde en undersökning av ett antal europeiska börsbolags rapportering i Fast

Close – European Benchmark Survey. I undersökningen ingick företag från

Sverige,Finland, Tyskland, Holland, Schweiz och England. I denna undersökning visade

det sig att företagen från Sverige och Finland hade den snabbaste rapportering och att

trenden går mot snabbare rapportering. Det är dock inga dramatiska förändringar.

(Balans, 4/2000) 
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Deltagarna ombads att lista orsakerna till varför processen bör bli snabbare. De flesta

nämnde värdet för aktieägarna, styrelsen och ledningens behov av snabbare intern-

information och behovet av att visa att man är en professionell organisation. Eftersom

rapportering inte enbart handlar om att räkna samman siffror, frågade man i

undersökningen vilka faktorer som man trodde utgjorde det största hindren för att korta

tiden. Det visade sig att de flesta – som t.ex. svenskarna – anser att de största hindren är

dålig kvalitet på rapporterna från enheterna i koncernen. Det går åt mycket tid att

korrigera och jämka ihop. Andra viktiga frågor var dåliga datasystem, oförutsedda

händelser och för många nivåer. (ibid.)

Avslutningsvis slår undersökningen fast att även om det yttre trycket ökar på en

snabbare rapportering och även om trenden därför också går åt det hållet, så går det inte

fort. En del problem har redovisats ovan, andra är t.ex. alltför många konsoliderings-

nivåer eller alltför många konton och kostnadsställen. Men det krävs mer än att bara

rätta till enskilda problem. Hela organisationen och dess anställda måste vara beredda

att ta itu med alla de problem som kan hindra en snabbare rapportering. Bland de

företag som lyckades bäst i undersökningen fanns denna helhetssyn på koncern-

redovisningen och dess rapportering. (ibid.)

Delårsrapporterna är en annan viktig bit i företagens information till marknaden. RR 20

från Redovisningsrådet anger de minimikrav som ställs för att investerare och

kreditgivare och andra skall kunna grunda sina beslut på tillförlitliga uppgifter. Det är

inte längre ovanligt att de börsnoterade bolagen redovisar sina delårsrapporter direkt via

e-post och via företagets hemsida. Detta leder till att de krav som marknaden ställer på

bolagen om snabbare redovisning blir bättre uppfyllt, eftersom man inte behöver vänta

på tryckning och distributionen av materialet till de intresserade. (Balans, 2/2001)

Från årsskiftet 2001/2002 gäller euron i alla EMU-länder vilket får stor betydelse även

för många svenska företag. Det blev tillåtet för svenska bolag att från 1 januari 2001 ha

sin redovisning i euro vilket underlättar sammanställningen av bokslut och rapporter för

de bolag som har många affärer i EMU-länderna. (ibid.) 

Enligt Europeiska kommissionen bör alla företag i EU som är noterade på en reglerad
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marknad bli skyldiga att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med International

Accounting Standards (IAS). Syftet är att undanröja hinder för handel med värdepapper.

På detta sätt blir företagens bokföring öppnare och mer jämförbar mellan olika länder.

(ibid.)

1.2.4 Koncerninterna förhållanden

Koncernens soliditet, räntabilitet och likviditet kan bedömas med hjälp av informations-

innehållet i koncernens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och

förädlingsanalys. Huvudprincipen för koncernredovisningen är att denna skall visa

koncernens ställning och resultat som om koncernen vore en enda juridisk person.

Därför måste fordringar och skulder mellan koncernföretagen elimineras (kvittas ut mot

varandra) vid utarbetandet av koncernbalansräkningen, eftersom man annars skulle få

en dubbelräkning. (Kedner/Svenberg, 2000) 

Försäljning från ett koncernföretag till ett annat måste likaså elimineras för att man skall

komma fram till en korrekt omsättningssiffra för koncernen. Elimineringar måste också

ske av andra koncerninterna intäkter och koncerninterna kostnader, t. ex. räntor mellan

koncernföretagen. (ibid.)

1.2.5 Valuta

När ett utländskt företag köps upp eller när det startas upp i ett annat land kommer man

i de flesta fall idag att få valutaproblem. Eftersom det sedan årsskiftet 2000/2001 är

tillåtet att redovisa i euro i svenska företag, och man inte behöver redovisa i svenska

kronor kan man undvika detta problem, d.v.s. om bolaget arbetar inom området där man

använder euron som valuta. (Balans 2/2001)

Men för alla andra företag kommer problemet med att en valuta alltid förändras över

tiden. Man kan genom s.k. hedging, d.v.s. att i förväg bestämma priset på de valutor

man jobbar med för att veta vilket pris man skall betala. Detta kan man göra om man
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bara har affärer med utlandet, men har man ett dotterbolag i utlandet måste man

redovisa vad detta företag tillför koncernen som helhet. I beräkningen av valutan i

koncernen har man två metoder att tillgå, nämligen MIM-metoden och

dagskursmetoden. Detta ger olika resultat i koncernens siffror, eftersom man i den

förstnämnda metoden räknar med bokslutsdagens kurs, medan man i den senare räknar

med den genomsnittliga kursen under året. Detta gör att det lätt blir kursdifferenser som

kommer att påverka koncernen, antingen med ett tillskott eller en förlust. (Lönnqvist,

1999)

1.2.6 Centralisering av ekonomifunktioner

Under senare år har det vuxit fram ett behov av att se över hur administrationen är

organiserad. Inte minst har det på många håll blivit nödvändigt att skära i kostnader. Till

detta kommer också de senaste årens genomslag för processtänkande. Den tekniska

utvecklingen gör det möjligt att åstadkomma de här förändringarna genom att de olika

bolagens administration kan samlokaliseras under ett och samma tak - shared service

center. De första shared service center-lösningarna dök inte oväntat upp i USA under

tidigt 90-tal. Inte fullt tio år senare slog idén om gemensam ekonomiservice igenom i

större skala även i Sverige.. (Computer Sweden, 20010914)

Shared service center-lösningar har blivit vanliga. Förklaringen är en lång tid av

decentralisering och en svåröverblickbar ekonomiadministration. Hårdnande

kostnadsklimat och tekniska nydaningar spelar också roll. Shared service center-

lösningar går i motsatt riktning mot de senaste decenniernas decentraliseringsrörelse

inom näringslivet. Kostnadseffektivitet och skalfördelar är argument som har kommit på

modet igen, om än med någon betydelseförskjutning. I grunden ligger naturligtvis den

tekniska utvecklingen. Den gör det möjligt för företagen att skapa en gemensam och

centralekonomiservice. (ibid.)

Shared service center handlar om att skapa enhetlighet och att standardisera, utan att

känslan för kunden och lämpliga kundlösningar går förlorade. Det ger också möjligheter

att bära stora och tunga IT-investeringar. Traditionellt har stora företag varit uppbyggda
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i separata enheter eller bolag. Det innebär att varje enhet har haft, eller har, en egen

ekonomiavdelning med ett eget ekonomisystem och specifika rutiner. (ibid.)

Det finns en oklarhet i tolkningen av begreppet shared service center. För vissa betyder

det en ren centralisering av ekonomifunktionen. Andra anser snarare att det är en följd

av IT-genombrottet. När olika bolag sitter på olika ekonomisystem för det med sig

enorma kostnader. Att skapa en gemensam ekonomiservice är ett sätt att hitta enhetliga

lösningar för hur den ekonomiska administrationen ska hanteras. Det handlar om

processförbättringar. Att enbart centralisera löser inte problemet. (ibid.)

Inledningsvis är det vanligt att man tycker sig behöva vara flexibel i allt, men så är det

förstås inte. Det har aldrig varit aktuellt att t. ex. ha en separat IT-lösning per bolag.

Samma princip gäller för ekonomisk information. Transaktioner, löner och

tidrapportering är exempel på sådant som mycket väl kan skötas centralt. Trenden mot

shared service-lösningar kommer att förstärkas. Den tekniska utvecklingen skapar hela

tiden nya möjligheter. Idéerna förfinas. Utvecklingen aktualiserar dessutom frågor om

olika arbetsuppgifters lokalisering. Man behöver inte sitta i Sverige och sköta

leverantörsfakturor. Det går faktiskt lika bra att sitta  på en annan plats. (ibid.)

1.2.7 Decentralisering av ekonomifunktioner 

IT-chefer i svenska storkoncerner vänder sig ifrån stora affärssystem. Kortare projekt

där befintliga system kopplas till kundstöds- och leveranssystem genom mellanvara är i

fokus. Tidigare e-handelssatsningar skapar behovet av detta. En undersökning visar

vilka IT-projekt som är mest intressanta hos svenska IT-chefer. I topp ligger e-affärer.

Storsatsningar, som tidigare var vanligt, på affärssystem som R3 och Baan är inte lika

populärt numera. Istället ligger fokus på att sammanfoga gamla system med mer

moderna. (Computer Sweden, 20010217)

Nyckeln är så kallad mellanvara, det vill säga mjukvara som kopplar ihop systemen och

gör informationen åtkomlig genom ett gemensamt gränssnitt (kontaktyta mellan två

system eller enheter). Vid kontakt med IT-chefer i flera stora bolag som AssiDomän,
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Electrolux IT-solutions och Merita-nordbanken, säger de att gamla system tillsammans

med nya system och mellanvara till dessa skapar bättre avgränsning mellan olika

projekt. Det är effektivare att samman-koppla gamla system på olika marknader och

projekt med mellanvara, än att införa stora system som ersätter det man har idag, (ibid.)

1.2.8 Databaser

I grunden till de olika programmen måste det finnas någon form av databas eller annat

lagringsutrymme för informationen. Detta p.g.a. att informationen måste lagras och för

att kunna ta upp olika typer av data vid framställning av koncernredovisning på ett

effektivt och enkelt sätt.

Med databas menas en mängd data (d.v.s. information). Dessa är ordnade i ett eller flera

dataregister, som är tillräcklig för ett visst syfte eller för ett s.k. databehandlingssystem.

En databas är normalt anordnad så att upprättande och underhåll av databasen samt

uttag av data sker med hjälp av en för ändamålet generell programvara, ett

databashanteringssystem. Informationen i databasen är oberoende av de datorprogram

som utnyttjar dem och då kan användas i olika utföranden. Snabb åtkomst till data i

databasen är ett annat kriterium för databasens effektivitet. (www.ne.se)

Åtkomst till data i databasen kan ske antingen från ett datorprogram eller via direkt-

kommunikation med DBHS (databashanteringssystem) från terminal. Man utnyttjar för

detta s.k. datahanterings-språk. Flera sådana förekommer. SQL (Structured Query

Language) är standard för relationella (sammankopplade) system. Många

databashanteringssystem medger flera alternativ. Åtskilliga programvaror för

administrativa tillämpningar baseras på ett databashanteringssystem, med hjälp av vilka

man snabbt kan utveckla nya tillämpningar. De flesta databashanteringssystem kan

betjäna många användare utan att dessa stör varandra, t.ex. att samma flygresa kan

bokas av olika kontor i ett bokningssystem. Det är också känt att databasens innehåll

kan rekonstrueras efter det att vissa fel inträffat. Metoder mot obehörig åtkomst av data

finns och olika användare kan ges olika privilegier. (ibid.)
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1.2.9 Säkerhetskrav vid överföring av elektronisk information

Eftersom koncernen oftast har bolag spridda över ett stort geografiskt område, behöver

mycket av informationen skickas mellan bolagen inom koncernen. Denna skickas ofta

elektroniskt för att ge en aktuell ekonomisk bild av koncernen så snart som möjligt.

(Balans, 2/2001)

En undersökning från Ernst & Young (1998) visar att det blir allt dyrare med brister i

informationssäkerheten. Dessutom har ytterst få företag ett bra säkerhetsskydd.

Byrån har undersökt ungefär 400 företag och organisationer med upp till 200 anställda.

Dessa var belägna i Sverige. Frågorna besvarades av IT-chef eller motsvarande.

(Balans, 6-7/2000)

Några viktiga slutsatser från den undersökningen är följande:

Nästan alla nyttjar Internet för att överföra ekonomisk och produktionsrelaterad

information. Vidare så blir de ekonomiska skadorna mer och mer omfattande p.g.a. att

svagheter i informationssäkerheten tilltar. Dessutom är enligt undersökningen hot från

s.k. hackers större än väntat. Utländska hackers är de som ligger i toppen. Efter intrång

av hackers leder det i princip alltid till avbrott i de elektroniska systemen, vilket medför

tids- och kostnadsödslande av olika omfattande grad. Nästan 90% av de tillfrågade

anger att ledningen inser att informationssäkerhet är viktig. Trots detta saknar 80% av

organisationerna en plan för hur intrång ska behandlas, samt 40% någon form av

informationspolicy.(ibid.)

Det finns olika konkreta åtgärder för att skydda ett företags nätverk. Exempel på detta är

border router, d.v.s. ”gränsrouter” (växlarna mellan de olika kommunicerande näten). Detta

är lämplig för att bland annat fungera som ett första skydd ut mot Internet. Nästa steg brukar

kallas firewall, d.v.s. brandvägg. Brandväggen skiljer den yttre världen, t. ex. Internet från den

inre världen som kan vara lokalt nätverk med e-post kommunikation etc. (ibid.) 

Det tredje steget kallas demilitarized zone. Meningen med DMZ är att där placerar man

sin mailserver, webbserver etc. som måste vara nåbara från utsidan. Om en hacker

skulle ta över webbservern, befinner han ändå sig utanför brandväggen och kan inte ta
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sig in i det lokala nätverket. (ibid.)

Det finns även ett program som kan användas för att skydda sig mot intrång: Intrusion

Detection System- program. Detta avläser om någon försöker attackera nätverket och

larmar då en administratör via sensorer. Det är en fördel om de finns på fler ställen i

nätverket t.ex. utanför och innanför brandväggen. (ibid.) 

1.2.10 Problemformulering

Kraven på företag och koncerner har hårdnat de senaste årtiondena på grund av större

konkurrens, eftersom marknaden blivit mer global än vad den var tidigare. Man måste

därför idag ge snabba och tillförlitliga rapporter till ett flertal olika intressenter. Den

tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att effektivisera olika processer i företagets

verksamhet men det har samtidigt skapat nya typer av hot.

Kraven på säkerhet mitt i ett klimat som kräver öppenhet, har skapat behov av skydd för

företagets transaktioner t.ex. via Internet som måste lösas i företagen. Vid frågan om

centralisering eller decentralisering görs olika bedömningar bland företagen. En del

väljer att satsa på stora system och centraliserar sina ekonomiska rutiner. Andra

koncerner arbetar åt helt motsatt håll och sammanbinder de olika företagen och olika

projekt med mellanvara så att man kan arbeta med det material och det kunnande som

redan finns inom de olika områdena.

Med ovanstående problemanalys som bakgrund, har vi valt att undersöka följande

frågeställningar:

- Underlättar programmen hantering av koncernsammanställning för användaren.

- Är programmet säkert för överföring av ekonomisk information lokalt och över

Internet.

- Krävs det förändring av programmet när koncernens arbetssätt förändras.

-    Är programmet kompatibelt mellan databaser och andra affärs-eller ekonomisystem.

- Är det lika stor skillnad i funktion som i pris mellan programmen.
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1.3 Syfte

Examensarbetets syfte är att ur ett användarperspektiv studera datorbaserade

koncernredovisningsprogram. Undersökningens syfte är att ta reda på hur programmen

arbetar och löser olika koncernredovisningsmässiga problem samt att se under vilka

organisatoriska förutsättningar programmet kan fungera. 

1.4 Avgränsning

Vi kommer att avgränsa vårt arbete till databaserade hjälpmedel inom koncern-

redovisning. Där kommer vi att se på koncernredovisningsprogram som riktar sig till

små och medelstora koncerner på den svenska marknaden. 

I ”lågprisgruppen” valde vi att ta med samtliga leverantörer som har ett

koncernredovisningsprogram. Bland dessa bolags konkurrenter finns XOR och Jive,

men dessa har inget koncernprogram varför de inte är med i undersökningen. I

högprisgruppen har vi dock gjort en begränsning till de svenskproducerande

programmen vi funnit. Dessa program definierar en lägre nivå på vad en medelstor

koncern är, med hänsyn till omsättning och antalet anställda. Detta i jämförelse med bl.a

SAP och R3. Hyperion, som nämns senare som konkurrent till Aaro och Frango, är ett

amerikanskt bolag som vi därmed uteslutit.

Vår avsikt är att göra en undersökning av ett begränsat antal problemområden som de

olika leverantörerna valt att lösa i sina respektive program. Anledningen till detta är

tidsbegränsning för vårt. examensarbete. 

Dessa punkter tänker vi ta upp:

- Bokslutsdokumentation

- Elimineringar

- Tilläggsupplysningar 

- Analysverktyg
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- Valuta

- Samarbetsmöjligheter med databaser och program

- Skydd i programmet

- Organisatoriska förändringar i koncernen 

1.5 Disposition 

För att läsaren skall få en överblick över den fortsatta framställningen, skall vi nedan

göra en kort presentation över uppsatsens kapitel.

1.Inledning : Här har vi en presentation av vår uppsats samt förklarar syftet med den

2. Metod : Här beskriver vi våra grundläggande antaganden och synsätt på vetenskap.

Vidare redogör vi för undersökningsansats samt beskriver vårt tillvägagångssätt

3. Teori : I detta kapitel beskrivs de teorier som finns runt vårt ämne och den inverkan

dem har på koncernsammanställningen

4. Presentation om företagen : Kort information om leverantörerna

5. Resultat : Tillsammans med de ansatser från teorin görs en analys och tolkning av

empirin

6. Slutdiskussion: Här lyfter vi fram vår slutdiskussion

7. Förslag på vidare studier: Vi ger exempel på framtida forskningsområden
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2 METOD

I detta kapitel redogörs för tankegångar och resonemang i arbetet. Vetenskapssynen

diskuteras för att visa förhållandet till problemställningen. Här belyses hur problemet

angrips och vilken undersökningsansats som använts. Vidare beskrivs ur vilket

perspektiv studien ämnar att genomföras samt vilken förförståelse som influerat arbetet.

Syftet med detta är att försöka ge läsaren förståelse för vårt sätt att lösa problemet och

därmed en möjlighet att bedöma våra ställningsantaganden. 

I inledningsskedet av en C-uppsats är det viktigt att reflektera över vilka olika synsätt

och strategier för kunskapsproduktion det finns för ett vetenskapligt arbete.

Självreflektion och medvetenhet om det egna ställningstagandet hjälper den som skriver

att orientera sig inom ämnesområdet samt förstå den individuella rollen i

sammanhanget. (Arbnor /Bjerke, 1994)

För att reflektera över våra utgångspunkter och ställningstaganden samt att delge denna

insikt med läsaren, beskriver vi i detta kapitel vårt metodval. Vi har valt att

inledningsvis redogöra för våra grundläggande antaganden om vetenskap och kunskap

(2.1). Därefter beskriver vi vår kvalitativa ansats. (2.2).

2.1 Vetenskaplig ansats

Med vetenskaplig ansats avses hur forskaren ser på vetenskaplig forskning och det

förhållningssätt han/hon har till sitt forskningsproblem. Paradigm är något som präglar

forskaren och forskningen inom olika vetenskaper. (Wigblad, 1997) Först återges en

beskrivning av begreppet paradigm.

2.1.1 Paradigm

Ett paradigm är ett allmänt erkänt vetenskapligt förhållningssätt som under en tid ger en

grupp forskare ett klart definierat problem och legitima problemlösningar. Enligt Kuhn,
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som införde begreppet paradigm, ger paradigmet under så kallade normalperioder svar

på vilka frågor som skall ställas och vilka metoder forskarna kan använda sig av för att

erhålla svar.

Under perioder med ”revolutionär vetenskap” bryts gällande regler och ramar vilket

leder till en förskjutning av paradigmet. (Gilje/Grimen, 1993) Detta förklaras av att allt

vetenskapligt arbete är tids- och samhällsberoende. Vad som vid en tidpunkt eller i en

viss social miljö betraktas som god vetenskap kan vid andra tider och andra

samhällssammanhang uppfattas på helt andra sätt. (Andersen, 1994)

Feyerabend menar att vetenskapen inte behöver ”normalvetenskap” utan istället behövs

flera paradigm som konkurrerar med varandra, det vill säga vetenskaplig pluralism.

Existensen av många teorier och olika traditioner möjliggör en fruktbar mångfald av

perspektiv. Det kan leda till upptäckten av nya saker och nya problem som många inte

skulle lägga märke till om  det bara finns ett gällande paradigm. Kuhn ser vetenskapliga

teorier och påståenden som beroende av våra erfarenheter och handlingar. (Gilje/

Grimen, 1993)

Enligt Holme/Solvang (1997) präglas det vetenskapliga synsättet av ett flertal faktorer

som exempelvis uppväxt, utbildning och erfarenheter. Vi instämmer i detta då vi anser

att våra studier inom ekonomi och redovisning tillsammans med tidigare erfarenheter

påverkar de reflektioner och slutsatser vi gör. Därför skall vi nedan redogöra för vårt

vetenskapliga förhållningssätt vilket kan sägas vara det paradigm vi arbetar inom.

2.1.2 Vetenskapssyn

Positivism och hermeneutik utgör två huvudinriktningar på hur forskning ska bedrivas.

De två inriktningarna kan uttryckas som ytterligheter på en skala, där en skillnad är att

positivisterna vill förklara och att hermeneutiker vill förstå. (Arbnor/ Bjerke, 1994)

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och strävar efter absolut sanning

genom att kvantifiera resultat insamlat genom empiri eller logik. Hermeneutiken har sitt

ursprung i samhällsvetenskapen och strävar efter kunskap genom introspektion, vilket
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innebär att se in i sig själv för att förstå andras beteenden. Andra människors beteende

tolkas efter den förförståelse och de egna erfarenheter som forskaren har. (Molander,

1988)

I fenomenologi vill man fånga upplevelsen av ett fenomen. Målet är att utan

förvrängning kunna beskriva upplevelsen av ett fenomen så som det visar sig hos

informanterna. I fenomenologi försöker man undvika tolkningar av upplevelserna.

Målet är att presentera livsvärlden sådan den visar sig utan omtolkningar. Ett viktigt

delmoment för att uppnå detta utan tolkningar från forskaren är att han parentessätter sin

egen förförståelse och då kan forskaren se informantens livsvärld

framträda.(www.infovice se)

I vår undersökning har vi ett förhållningssätt som har mer gemensamt med det

fenomenologiska förhållningssättet. Detta återspeglas i att vi genomför en kvalitativ

undersökning där huvudsyftet är att öka förståelsen för hur koncernredovisnings-

program hanterar vissa utvalda koncernredovisningsfrågor.

2.1.3 Vetenskapligt angreppssätt

Induktion innebär att forskaren samlar in fakta och generaliserar utifrån dessa.

Forskningsobjektet studeras utan att en förankring i redan vedertagna teorier har gjorts.

Teorin skapas i efterhand av den insamlade informationen. Forskaren skall arbeta mer

förutsättningslöst än vid deduktion men forskarens förkunskaper och erfarenheter

kommer ofrånkomligen att färga de slutsatser som dras av det insamlade materialet.

(Patel/ Davidson, 1994) 

Vid deduktion utgår forskaren från bestämda premisser och drar utifrån dessa logiska

slutsatser om vad som borde hända. Utifrån teorin formas hypoteser som är testbara

påståenden om verkligheten vilka sedan prövas genom empiriska undersökningar. Den

befintliga teorin talar om vilken information som skall samlas in och hur den skall

tolkas. Resultatet av undersökningen kan förkasta eller erkänna hypotesen. (Andersen,

1994)
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Eftersom vi skall undersöka hur ett koncernredovisningsprogram redovisar och löser

olika uppgifter, anser vi att detta arbete utgår från det induktiva synsättet. 

2.2 Undersökningsansats

Den valda vetenskapliga ansatsen påverkar den fortsatta undersökningen, hur den

utformas och genomförs. Därför redogör vi i denna del för hur vi valt att utforma vår

undersökning.

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Vid en undersökning måste forskaren välja ansats. Det finns tre traditionella ansatser,

nämligen fallstudier där ett enskilt fall studeras på djupet, tvärsnittsansats där

undersökningen görs på bredden vid en viss tidpunkt och tidsserieansats där intresset är

knutet till tidsutvecklingen av en eller flera företeelser. Metoden för en undersökning

klassificeras antingen som kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av båda

metoderna. (Arbnor/ Bjerke, 1994)

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som skall studeras kan mätas

och resultaten presenteras numeriskt. Forskaren uppfattar sitt forskningsfält som ett

objekt som undersöks med avseende på en eller flera variabler. (Andersen, 1994)

Metoden är i större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Utformningen

av undersökningen präglas av ett kontrollerat urval och avstånd i förhållande till

informationskällan. (Holme/ Solvang, 1997) 

Utgångspunkten vid en kvalitativ metod är att varje fenomen som studeras består av en

unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och att de därför inte är mätbara i

samma utsträckning. Fenomenet är inte möjligt att åskådliggöra numeriskt på samma

sätt som vid en kvantitativ metod. En kvalitativ forskning tenderar att ofta bestå av en

tvåvägskommunikation mellan forskaren och det undersökta. (Andersen, 1994) 
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Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering och metoden har primärt ett

syfte att förstå. Det centrala inom denna metod blir att på olika sätt samla in information

för att dels få en djupare förståelse av det problem som studeras, dels kunna beskriva

helheten av det sammanhang den inryms i. Ett kännetecken är att det finns en närhet till

den källa som informationen hämtas från. (Holme/ Solvang, 1997)

I detta arbete vill vi få en djupare förståelse för vad som motiverar det angivna priset på

ett program, alltså den kvalitativa inriktningen. Vi vill dessutom ställa upp de olika

programmen mot varandra, varför en viss inblandning av den kvantitativa metoden

kommer att ingå, dock i en ringa grad.

2.2.2 Validitet och reliabilitet

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget, och reliabilitet avser

att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör därför alltid sträva efter hög validitet och

reliabilitet. Validiteten är giltigheten i undersökningen, dvs. om den mäter det den avser

att mäta. Om mätinstrumentet inte mäter det som avses att mätas spelar det ingen roll

om mätningen är bra. (www.infovoice.se) 

Med reliabilitet menar man att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett

tillförlitligt sätt, att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som försvårar

kunskapsutvecklingen. (ibid.) Oftast menar man att en mätning vid en speciell tidpunkt

skall ge samma resultat vid förnyad mätning. (Trost, 1997) 

Inom kvalitativ forskning kan man inte beskriva tillförlitligheten med siffror. Där

handlar det istället om att kunna beskriva att man har behandlat insamlade data på ett

systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten beskriver man förutsättningarna

inför projektet och hur resultaten under processen har vuxit fram. (www.infovoice.se) 

Vi var i kontakt med ekonomidirektör Christer Utgren på Mattssonföretagen och Per

Schwartzman, som är auktoriserad revisor på Ernst & Young, för att få förslag på några

viktiga områden som de ansåg att vi kunde analysera. Utifrån den information vi fick

http://www.infovoice.se/
http://www.infovoice.se/
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har vi gjort ett urval av de punkter vi ansåg vara intressanta att undersöka. I och med

den informationen vi fick anser vi att validiteten d.v.s. att vi mäter det som är relevant är

hög. Reliabiliteten är mer svårbedömd eftersom vi har gjort telefonintervjuer. Vi tror att

i de flesta fall har vi fått rätt respondent hos respektive leverantör, men respondenten

kan ha varit stressad och kan ha haft för lite kunskap om något område. Vidare kan

respondenten mer eller mindre gissat ett svar eller helt enkelt sagt fel. Dessa faktorer har

vi svårt att kontrollera, vilket gör reliabiliteten svårbedömd.

2.2.3 Undersökningens upplägg

För att få en god kunskap om problemområdet innan intervjuprocessen inleddes gjorde

vi en litteraturstudie. Studien har bidragit till en ökad förståelse för problemområdet och

bidragit till att relevanta intervjuer kunnat fullföljas. Vid intervjuer är det centralt att

formulera frågor som är väsentliga och förståeliga. Helst skall de också ha samma

betydelse för både intervjuaren och respondenten. För att försöka uppfylla detta bad vi

ett par personer läsa igenom frågorna. Det som personerna ansåg vara oklart och

obegripligt ändrades till en bättre formulerad mening.

Examensarbetets hermeneutiska och kvalitativa angreppsätt har föranlett oss till att göra

telefonintervjuer som undersökningsmetod. Detta p.g.a. att vi inte hade möjlighet att

göra ett personligt intervjubesök. De intervjuade leverantörerna var utspridda över

landet. Vi ringde upp leverantören först och tog reda på lämplig respondent. Efter

samtal med denne bestämdes en tidpunkt för en telefonintervju. 

Intervjuerna genomfördes under ca 30 min med respektive leverantör. Samtliga

intervjuer spelades in på band. Detta gjordes för att kunna återge våra respondenternas

svar så korrekt som möjligt och göra en bra analys och dra bra slutsatser. Efter

intervjuerna har bandinspelningen lyssnats av och skrivits ned på dator. 
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2.2.4 Urval

I kvalitativa undersökningar bör intervjuvalet vara mycket litet. Vid alltför många

intervjuer kan materialet bli ohanterligt, det kan då uppstå en risk att materialet blir

svårt att överblicka. Det är viktigare att sträva mot ett fåtal väl utförda intervjuer än ett

flertal mindre väl utförda. Det primära i alla undersökningar är kvalitén. (Trost, 1997) 

Vi har med utgångspunkt från dessa råd valt att i vår studie intervjua åtta stycken

leverantörer av koncernredovisningsprogram.

De urvalsmetoder som används i kvalitativa undersökningar behöver inte efterlikna de

som används i kvantitativa undersökningar, som strävar efter att få ett statistiskt och

representativt urval. Att arbeta efter ett strategiskt urval i en kvalitativ undersökning är

vanligt. Ett strategiskt urval innebär att vissa variabler sätts upp t. ex. kön och ålder. För

att få fram ett strategiskt urval är en vanlig och praktisk metod bekvämlighetsurvalet.

Detta innebär att respondenter väljs ut subjektivt till dess att alla variabler är täckta.

(ibid.) 

Vi valde att titta på program som riktar sig till små och medelstora koncerner. Vi gjorde

ingen definition av begreppen, små och medelstora koncerner, eftersom FAR:s

rekommendation endast begränsar sig till 10/24 (i medeltal 10 anställda och 24 miljoner

i omsättning) för små koncerner och upp till 1000 basbelopp för medelstora koncerner.

Detta skulle göra att vårt urval blev nästintill obefintligt. Orsaken är att 10/24 koncerner

inte behöver göra ett koncernbokslut och koncerner med en omsättning under 37

miljoner kronor ger ett alldeles för låg gräns för att undersökningen skall bli relevant.
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3 TEORI

I följande teorikapitel kommer olika teorier beskrivas och dessa skall stödja studiens

resultat.

3.1 Koncernredovisning

3.1.1 Vad är en koncern

Med en koncern avses en grupp om två eller flera företag. Det typiska för en koncern

kan sägas vara att ett av företagen i gruppen, moderbolaget, har ett bestämmande

inflytande över de andra företagen, dotterföretagen. Det sker oftast genom att

moderbolaget förfogar över en majoritet av rösterna i de andra företagen. En koncern är

inte en egen juridisk person utan var och ett av företagen som ingår i koncernen är

självständiga. (Anderson/Söderquist, 1996)

Enligt aktiebolagslagens (ABL) tidigare definition på vad som avses med koncern,

uppstod en koncern i princip när ett bolag förvärvade mer än hälften av aktierna eller

andelarna i ett företag. Enligt de s.k. sekundärregeln existerade också ett

koncernförhållande om ett bolag ensamt hade ett bestämmande inflytande över ett annat

företag på grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal. I den nya

årsredovisningslagen har huvudregeln enligt ABL överförts i princip i sin helhet.

Sekundärregeln, som visats sig svår att tillämpa i praktiken har däremot ersatts med

beskrivning av tre särskilda situationer då ett koncernförhållande föreligger. Dessa

situationer bör dock sannolikt täcka samma områden som tidigare. (ibid.)

I ÅRL 1 kap. 4§ finner vi definitionen på vad som anses som koncern. Där sägs att ett

bolag är ett moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag, om bolaget

innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar.

Utöver detta kan ett koncernförhållande även uppstå då moderbolaget äger andelar och

på grund av avtal med andra delägare förfogar över mer än hälften av rösterna. Vidare

när moderbolaget har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess

styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller har rätt att ensamt utöva ett
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bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med dotterföretaget eller

föreskrift i t. ex. dess bolagsordning. kan ett koncernförhållande uppkomma. (ibid.)

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderbolaget, om ett annat dotterföretag

till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett/flera andra dotterföretag eller

flera andra dotterföretag tillsammans kan utöva ett inflytande enligt ovan angivna

kriterier. (ibid.) Det bör dock observeras att dotterföretagsförhållanden som inte grundar

sig på röstmajoritet är ovanliga. (Kedner/Svenberg, 2000)

Ett företag, som innehas med en röstandel på mellan 20% -50%, redovisas oftast som ett

intressebolag. Det primära kriteriet är att resultatutvecklingen och den ekonomiska

ställningen i det delägda företaget kan ha väsentlig ekonomisk betydelse för det ägande

företaget. För ägarföretaget gäller särskilda redovisningsregler, bl.a. att aktie- och

andelsinnehav i intressebolag skall uppges, och i vissa fall, redovisas till annat värde än

anskaffningsvärdet i koncernbalansräkningen. Som intäkt i koncernresultaträkning tas in

endast erhållen utdelningsinkomst. Värdeökningar på andelsinnehavet får inte påverka

periodresultatet. De anses som orealiserade från koncernens synpunkt. (Eriksson, 1998)

3.1.2 Koncernens uppkomst och motiv

Enligt Kedner/Svenberg (2000) kan en koncern uppstå genom:

-      Nybildning av dotterföretag

- Förvärv av existerande företag

- Samgående med ett existerande företag (fusion)

Det vanligaste sättet att bilda koncern är förvärv av aktier eller andelar i ett existerande

företag. Syftet för detta kan vara bl.a. expansion eller en ren kapitalplacering (ibid.)

Det finns många orsaker till varför företag bildar koncerner istället för att starta en ny

egen verksamhet. Att starta egen verksamhet medför bl.a. många svårigheter och

kostnader, genom att bilda koncerner kan dessa hinder undvikas. Några av

anledningarna till koncernbildningen kan sammanfattas enligt nedan:
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- -Ett snabbare sätt att expandera och även kunna nå nya marknader

- -Stordriftsfördelar

-     Skattemässiga fördelar

- Diversifiering, dvs. riskspridning

- Nya produkter kan läggas på dotterföretaget och därmed kan man bl.a. sprida risken

(Kam, 1990)

3.1.3 Varför koncernredovisning

Speciellt för de olika intressenterna som aktieägare, kunder, leverantörer, långivare etc.

i koncernföretagen är det av stor vikt att erhålla information om verksamheten och den

ekonomiska ställningen i koncernen. Med anledning av detta har svensk lagstiftning

sedan länge ställt upp krav på att det i koncerner skall upprättas en koncernredovisning.

(Anderson/Söderquist, 1996)

Ett annat krav på koncernredovisning är de särskilda begränsningar som gäller för

aktiebolag ifråga om möjligheten att dela ut vinst till delägarna (ibid.)

I 12 kap. 2§ ABL sägs att vinstutdelningen i moderbolaget är underkastad en dubbel

begränsning. Denna begränsning innebär att ett moderbolag inte får dela ut mer än vad

som är utdelningsbart i vinst enligt bolagets balansräkning. En sådan regel hindrar dock

inte att bolaget kan dela ut vinst trots att själva koncernen gått med förlust.

Moderbolagets maktställning inom koncernen kan i dessa fall medföra risker för

missbruk. Detta genom att skapa vinst via inbördes transaktioner mellan sig självt och

dotterföretagen, som inte motsvaras av koncernen som helhet. Om detta skulle göras

framgår moderbolagets vinstutveckling alltför positiv och bolaget kunde då dela ut en

fiktiv vinst. På grund av detta får inte moderbolaget dela ut större belopp än vad som är

utdelningsbar vinst enligt koncernbalansräkningen. (Kedner/Svenberg, 2000) Företaget

skall även ta hänsyn till konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. (Eriksson,

1998)

Vid beräkningen av koncernens ställda säkerheter (se 5 kap 11 § ÅRL) skall säkerheter



Datorbaserad koncernredovisning

27

som ett koncernföretag ställt till ett annat koncernföretag inte medtagas. Däremot skall

en säkerhet som ett koncernföretag ställt till ett utomstående företag för ett annat

koncernföretags förpliktelser tas med, eftersom en sådan säkerhet representerar ett

åtagande även ur koncernens synpunkt. (ibid.)

Av särskild betydelse är elimineringen av koncerninterna vinster. Därmed avses vinst

vid överlåtelsen av en tillgång inom koncernen, i den utsträckning tillgången inte före

utgången av bokslutsperioden sålts vidare utanför koncernen. Utan en sådan eliminering

skulle nämligen koncernens vinst komma att innehålla internvinster, vilka ännu inte

realiserats ur koncernens synpunkt. (ibid.) 

3.2 Extern och intern redovisning

3.2.1 Koncernbokslut

Antalet dotterföretag och/eller antalet nödvändiga justeringar och elimineringar är ofta

så stort, att man inte kan ställa upp koncernrapporterna direkt utan man måste använda

speciella arbetsblad för ändamålet. Arbetsgången vid koncernbokslutet kan delas upp i

två faser, nämligen den kritiska genomgången av de skilda koncernföretagens bokslut

och den egentliga sammanfattningen Den kritiska genomgången har till syfte att

granska de interna transaktionerna mellan koncernföretagen och vid behov görs

justeringar. Sådana kan komma i fråga om två koncernföretag bokfört en inbördes

transaktion inkonsekvent sett ur koncernens synvinkel. Justeringarna genomförs i regel

endast på arbetsbladet för koncernbokslut och inte i de enskilda företagens böcker

(Eriksson, 1998) 

Den egentliga sammanfattningen (konsolideringen) består av en summering av de olika

koncernföretagens justerade bokslutsposter. Eftersom endast poster avseende

koncernens omvärld skall räknas med, elimineras alla interna mellanhavanden. Vidare

avskiljs minoritetsintressets andel av koncernens förmögenhet och resultat. (ibid.)

Koncernbokslutet underlättas om samtliga koncernföretag använder likformiga

kontoplaner och arbetar efter samma konteringsföreskrifter. Om detta genomförs blir
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affärshändelser konsekvent bokförda. Årsredovisningslagens uppställningsformer för

balans- och resultaträkning skapar förutsättningar för bl.a. en viss likformighet i

rubriksättningen. Det påverkar även poster som rör interna mellanhavanden.

(Eriksson,1998) 

3.2.2 Koncernredovisningens delar

Huvudregeln enligt ÅRL är att ett moderbolag är skyldigt att upprätta koncern-

redovisning för varje räkenskapsår. Ett viktigt undantag är att om moderbolaget självt är

dotterföretag till ett moderbolag i Sverige eller annan stat inom EES -området behöver

det förstnämnda moderbolaget i regel ínte upprätta någon koncernredovisning. Detta

förutsätter att det sistnämnda moderbolaget upprättar koncernredovisning enligt

lagstiftning i den stat det har sitt säte. (Kedner/Svenberg, 2000)

Koncernredovisningen skall enligt 7 kap. 5§ ÅRL omfatta samtliga dotterföretag.

Undantag ges om:

- ett dotterföretag är obetydligt för den rättvisande bilden

- betydande och varaktiga hinder begränsar moderbolagets möjligheter att utöva sitt

inflytande över dotterföretag t ex krig, politisk oro eller naturkatastrof

- nödvändig information inte kan fås till rimlig kostnad/inom rimlig tid

- aktierna i dotterföretaget innehas tillfälligt och i avsikt att säljas vidare (Sandin,

1996)

Koncernredovisningen skall enligt ÅRL till det yttre ha samma struktur som en

årsredovisning. Den skall med andra ord bestå av en koncernbalansräkning,

koncernresultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Om moderbolaget är skyldigt

att utse auktoriserad revisor skall koncernredovisningen även innehålla en

finansieringsanalys. (Kedner/Svenberg, 2000)
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3.2.3 Minoritetsintressets redovisning

Ofta förhåller det sig så att moderbolaget inte äger samtliga andelar i dotterföretaget

utan att vissa andelar ägs av utomstående. Naturligtvis måste det få betydelse för

koncernredovisningens innehåll. (Andersson/Söderquist, 1996)

Enligt konventionell konsolideringsmetod (full konsolidering) medtas i koncernen ett

dotterföretags totala intäkter och kostnader och även tillgångar och skulder. Detta även

om företaget inte skulle vara helägt. (Eriksson, 1998)

Detta sker genom att man i koncernresultaträkningen, omedelbart före nettoresultatet,

redovisar en avdragspost, minoritetens andel i resultatet, vilken utgör minoritetens andel

av dotterföretagens nettovinst/nettoförlust. I koncernbalansräkningen kallas

minoritetens andel i egna kapitalet minoritetskapital (minoritetsintresse).

(Kedner/Svenberg, 2000)

3.2.4 Koncernens egna kapital

Eget kapital i koncernbalansräkningen uppdelas på bundet och fritt eget kapital. Fritt

eget kapital utgör enligt 12 kap. 2§ ABL en av flera restriktioner för ett moderbolags

vinstutdelning och måste därför framgå av koncernbalansräkningen. Beräkningen av

koncernens fria egna kapital sker med utgångspunkt från fritt eget kapital enligt ett

dotterföretags officiella balansräkning. Fritt eget kapital skall kunna redovisas i

koncernen om det kan utdelas till moderbolaget utan att orsaka ett behov av

nedskrivning av dotterföretagsandelarna i moderbolaget. (RR 1:00)

Principen för värdering av dotterföretagets tillgångar och skulder i koncern-

balansräkningen samt den använda metoden för eliminering av moderbolagets

redovisade värde på dotterföretagsandelarna, har betydelse vid beräkningen. Dels av det

belopp som ett dotterföretag bidrar till koncernens totala egna kapital, dels för

beräkningen av hur detta belopp skall fördelas mellan bundet och fritt eget kapital.

(ibid.)
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Vid förvärvsmetoden värderas dotterföretagens tillgångar och skulder i balansräkningen

med utgångspunkt från de koncernmässiga anskaffningsvärdena. Moderbolagets

redovisade värde på dotterföretagen elimineras i sin helhet mot moderbolagets andel av

dotterföretagets egna kapital. Det totala egna kapitalet i ett dotterföretag, positivt eller

negativt, som återstår efter elimineringen utgör det högsta belopp till vilket fritt eget

kapital i dotterföretaget kan redovisas i koncernbalansräkningen. Detta innebär att

endast sådana vinster i dotterföretaget som intjänats under den tid bolaget ingått i

koncernen inräknas i fritt eget kapital. (ibid.)

3.2.5 Valuta

I samband med etablering utomlands eller mycket handel med utlandet kan flera frågor

om valutahantering uppstå. Det kan vara bl.a. angående beräkning av genomsnittskursen

under ett år och hur man skall beräkna värdet på ett dotterbolags vinst eller förlust i ett

land med hög inflation. Det finns olika sätt att fastställa genomsnittskursen. Det enklaste

är att ta genomsnittet av kurserna vid årets början respektive slut. Det går bra att hantera

problemet på detta sätt om under förutsättning att resultatet genereras relativt konstant

över året samt att kursförändringen skett i jämn takt. (Ljungberg, 1993) 

Sker huvuddelen av försäljningen under vissa säsonger bör genomsnittskursen vägas i

förhållande till när i tiden resultatet genererades. Om ett företag har t.ex. 40 % av sitt

resultat under april-juni skall genomsnittskursen vägas så att dessa månader får 40 %

och de övriga nio månaderna 60 %. Används dagskursmetoden, dvs. att man använder

balansdagens kurs, kan dotterbolagets resultat ge en felaktig bild, om det har varit lite

rörelse mellan dotterbolagets och moderbolagets respektive valuta, vilket är negativt

och bör undvikas. (ibid.)

Är dotterföretaget verksamt i ett land med hög inflation finns det ett par sätt att lösa

problemet. Det första är att använda MIM- metoden eftersom denna metod inte värderar

upp anläggningstillgångarna i takt med inflationen. Den andra lösningen är att tillämpa

dagskursmetoden på en inflationskorrigerad redovisning. (ibid.) 
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Vid valutasäkring s.k. hedging, väljer moderbolaget att uppta lån i samma valuta som

investeringen i dotterbolagets aktier sker till. Syftet är att säkra sig mot kursdifferenser

på investeringen i dotterbolaget. Genom detta kommer kursdifferensen på lånet alltid att 

minska omräkningsdifferensen i det egna kapitalet, oavsett om den är positiv eller

negativ. (ibid.)

3.2.6 Förvärv och försäljning av dotterföretag

Enligt förvärvsmetoden får endast sådana vinster i ett dotterföretag som har intjänats

efter förvärvet, inräknas i koncernens eget kapital. Därför skall förvärvat eget kapital

elimineras i koncernboksluten. Om ett dotterföretag har förvärvats genom successivt

förvärv av aktier, skall förvärvat eget kapital beräknas utifrån varje delförvärv för sig.

Avyttras ett dotterföretag, räknas naturligtvis dess tillgångar och skulder bort från

koncernbalansräkningen. Som ersättning blir det vederlaget, t. ex. kassatillgångar.

Resultatet av försäljningen skall ingå i koncernresultaträkningen. (Eriksson, 1998)

3.2.7 Koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen är avsedda att ge information

om hela koncernens ställning och resultat. När koncernbalansräkning och koncern-

resultaträkning upprättas är det naturligt att utgå från de enskilda koncernföretagens

balans- och resultaträkningar. För att få korrekt information är det dock inte tillräckligt

att summera de siffror som förekommer i dessa räkningar av flera anledningar.

(Anderson/Söderquist, 1996) 

För det första påverkas koncernföretagens årsredovisningar av transaktioner som

förekommit mellan koncernföretagen. Följden av sådana interna transaktioner måste

minskas för att koncernens resultat och ställning skall räknas fram på ett korrekt sätt.

För det andra måste hänsyn tas till s.k. minoritetsintressen inom koncernbolagen. Detta

görs genom en justering på koncernredovisningen så att detta blir en egen post. (ibid.)
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För det tredje måste beaktande tas till att moderbolagets balansräkning innehåller de

värden på dess andelar i dotterföretagen samtidigt som dotterföretagens balansräkningar

innehåller de tillgångar, skulder och avsättningar som dessa andelar i moderbolaget

representerar. Att räkna in värdet av både andelarna och av de tillgångar, avsättningar

och skulder som andelarna motsvarar, skulle innebära dubbelräkning och förstås ge ett

felaktigt resultat. Det är därför nödvändigt att räkna in dotterföretagens tillgångar,

skulder och avsättningar i koncernbalansräkning på ett speciellt sätt. De metoder som

därvid används brukar sammanfattas under beteckningen konsolideringsmetoder. Dessa

metoder används under olika förhållanden. Flera av metoderna kan användas i samma

bokslut, allt beroende på hur köpen eller sammanslagningen av dotterbolagen

skett.(ibid.)

3.2.8 Tilläggsupplysningar

Balansräkningen och resultaträkningen är den primära delen i en årsredovisning men

lagen ställer krav på mer information i årsredovisningen än så. Det behövs en

förvaltningsberättelse och ett notsystem med upplysningar samt ibland en

finansieringsanalys. I notsystemet skall ett tiotal områden tas upp enligt

Årsredovisningslagen. Bolaget ska beskriva de principer man använt sig av när

årsbokslutet upprättades samt redogöra för och motivera alla avsteg från vad

normgivande organ rekommenderat. För läsaren av årsredovisningen skall det vara

möjligt att kunna följa hur och varför företagets anläggningstillgångar förändrats.

Därför har lagen relativt detaljerade krav på dessa upplysningar. Uppskrivningsfonden

skall redovisa de förändringar som skett under året. Företaget skall ge upplysning om

omsättning per rörelsegren och vilken geografisk marknad man är på, eftersom det

finns olika typer av risk såsom politisk risk samt affärsområden som är mer

konjunkturkänsliga än andra. (Lönnqvist, 1999) 

Inom koncernen ska man också uppge den inköps- och försäljningshandel som skett

mellan företagen i koncernen. Vidare skall redovisas antalet företag som ingår i

koncernen där moderbolaget äger mer än 20 % av aktierna samt alla skulder,
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omsättningsfodringar och ställda panter. Skulderna och omsättningsfodringarna skall

visa om de förfaller inom ett eller fem år till betalning och panter bolaget ställt skall

kopplas samman med de skulder som panterna avser. Konvertibler skall redovisas samt

villkoren för dessa. Det egna kapitalet skall delas upp i bundet och fritt eget kapital

dessutom skall antalet aktier och deras röstetal redovisas. Latenta skatter, dvs. skatter

där beskattningen är uppskjuten skall ha sin post ibland noterna. Sist men inte minst

skall antalet anställda och deras löner redovisas, de skall delas upp enligt följande: 

- Kvinnor och män

- Varje land där bolaget har verksamhet

- Varje ort eller kommun där bolaget har mer än 20 anställda

- VD: s och företagslednings arvoden och avgångsvederlag (ibid.)

3.2.9 Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys

I 7 kapitlet 4 § ÅRL krävs att en särskild förvaltningsberättelse upprättas för koncernen.

Förvaltningsberättelsen för en koncern skall upprättas på samma sätt som om det vore

ett vanligt bolag. Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag skall innehålla förslag till

disposition av årets vinst/förlust. (Kedner/Svenberg, 2000)

I de fall aktiebolaget är moderbolag i en koncern påverkas dess utdelningsförmåga inte

bara av dess egen kapitalsituation, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

utan naturligtvis också av dessa faktorer i själva koncernen. Förslaget till

vinstdisposition i moderföretagets förvaltningsberättelse måste därför innehålla

information av både moderföretagets och koncernens fria egna kapital. (ibid.)

Vid utarbetandet av en finansieringsanalys för koncernen bör påpekas att analyserna i

regel utarbetas på ett annat sätt än koncernbalans- och resultaträkningarna. Som tidigare

påpekats utarbetas dessa genom addering av koncernföretagen och sedan görs

erforderliga elimineringar och justeringar. Finansieringsanalysen görs på ett annat sätt,

nämligen genom att man utgår från koncernens balans- och resultaträkningar och

eventuella ytterligare totalsiffror för koncernen. De uppgifter som krävs är främst

följande:
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-    Erhållet belopp vid försäljning av anläggningstillgångar

- Erhållet belopp genom nyemission och andra kapitaltillskott

- Investeringar i aktier och andelar och andra kortfristiga placeringar som inte räknas

som likvida medel

-    Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar

- Utdelning till aktieägarna i  moderföretaget och till minoritetsägare i dotterföretag

I övrigt erhålls beloppen i finansieringsanalysen dels från koncernresultaträkningen,

dels som skillnaden mellan värdena i årets (periodens) och förra årets koncern-

balansräkning. (ibid.)

3.2.10 Förvärvsanalys

I samband med förvärv av ett företag skall en balansräkning vid förvärvsdagen tas fram.

Denna balansräkning utgör i regel en del av köpeavtalet och är även samtidigt ett viktigt

underlag för koncernredovisningen och kallas ofta förvärvsbalansräkning. Denna

balansräkning utformas enligt den förvärvande koncernens redovisningsprinciper. Detta

innebär att dotterföretaget måste byta vissa redovisningsprinciper eller ändra i dess

värdering gällande tillgångar, skulder och avsättningar. Däremot påverkas inte en

eventuell omvärdering av bokslutet av det pris som moderbolaget betalt för aktierna i

dotterföretaget. I koncernbalansräkningen däremot redovisas posterna enligt samma

metod men ur koncernens synvinkel. Med ”anskaffningsvärde ur ett dotterföretags

synvinkel” menas vad dotterföretaget själva betalat för tillgångarna och skulderna. Ur

koncernens synpunkt innebär principen att det koncernmässiga anskaffningsvärdet för

dotterföretagens tillgångar och skulder är bundet av det pris moderbolaget betalt för

aktierna i dotterföretaget. (Kedner/Svenberg, 2000)

För att fastställa skillnaden mellan den koncernmässiga värderingen och värderingen i

dotterföretagen görs vid förvärvet en s. k förvärvsanalys. (ibid.) Förarbetena till ÅRL

lämnar inga specifika riktlinjer om hur det koncernmässiga anskaffningsvärdet skall

beräknas. Det framgår dock att det koncernmässiga anskaffningsvärdet skall fastställas

med hänsyn till det särskilda värde som en tillgång eller skuld har för koncernen.
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(Anderson/Söderquist, 1996) Redovisningsrådets rekommendation är vägledande i

denna fråga. (FAR 2000)

3.2.11 Bokslutsdokumentation

Bokslutsdokumentation innebär att koncernredovisningen utgår från de resultat- och

balansräkningar som skall konsolideras. Därefter görs bokföringstransaktioner som inte

syns i de juridiska enheternas bokföring utan enbart på koncernnivå. Exempel är

eliminering av koncerninterna intäkter och kostnader, fordringar och skulder,

omräkning av obeskattade reserver i de juridiska enheterna till eget kapital och

uppskjuten skatt i koncernen. Vidare kan det vara eliminering av aktier i dotterbolag,

avskrivning på goodwill och andra koncernmässiga värden, andra koncernmässiga

justeringar som t. ex. kostnadsreservering som enbart sker på koncernnivå, justering för

avvikande redovisningsprinciper i juridisk enhet, omräkning av utländska dotterbolag,

hantering av valutakursdifferenser m.m. Dessa transaktioner skall på ett begripligt sätt

dokumenteras så att man i efterhand kan förstå vilka justeringar som gjorts. (Eriksson,

1998)

3.2.12 Enhetliga värderingsprinciper

Enligt ÅRL skall koncernbalans- och resultaträkningen "var för sig utgöra en samman-

ställning av balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och de dotterföretag som

omfattas av koncernredovisningen". Ett moderbolag skall i regel tillämpa likadana

värderingsprinciper i koncernredovisningen som i årsredovisningen. (Eriksson, 1998) 

Koncernredovisningens informationsvärde ökar om de olika företagen använder samma

grunder för värderingen av tillgångar och skulder. BFL och ÅRL:s bestämmelser om

värdering, säger att man för de svenska koncernföretagens del vill åstadkomma en

likformighet i värderingen, och som kan betraktas som tillförlitlig för koncernbokslutet.

(Eriksson, 1998)

3.3 Legal och operativ redovisning
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I redovisningen brukar man skilja mellan intern och extern redovisning. Intern

redovisning är det som används inom företaget, t. ex. av VD eller ekonomichefen. Den

interna redovisningen består av budgetering och annan ekonomisk och administrativ

planering. Det är dessutom ett hjälpmedel för planering, samordning och styrning av

hela verksamheten. (Anderson/Söderquist, 1996) 

Den interna redovisningen kan ha helt andra siffror än den externa. Detta beror på att

man sätter andra priser inom koncernen vid försäljning och köp än till försäljning

utanför koncernen. I den juridiska personen kan det finnas flera verksamhetsområden

som har mer gemensamt med ett annat verksamhetsområde i en annan juridisk person

inom koncernen, kanske i ett annat land, än vad verksamhetsområdena inom den

juridiska personen har med varandra. I koncernen är man intresserad av de

verksamhetsområden som har samma eller liknande verksamhet, men som ligger i olika

juridiska personer. Här blir det den interna redovisning och styrning som skall leda

verksamheten framåt och den skiljer sig från den externa redovisningen. Detta kallas för

den operativa strukturen i koncernen. (Nilsson, 1990)

Extern redovisning, som även kallas den legala strukturen i koncernen, är den andra

typen. Här avses den information som är tillgänglig för intressenterna av företaget.

Detta kan ske genom att den delas ut frivilligt eller orsakat av ett avtal, som tvingar

företaget lämna ut ett dokument som inte är offentligt till t. ex. banken. Dessutom kan

lagstiftning tvinga bolaget att hålla en viss typ av information åtkomlig för

intressenterna. Vidare kan denna typ av redovisning, särskilt i publika företag, innehålla

frivillig information utöver den lagstadgade. (Anderson/Söderquist, 1996)

En koncern kan vara uppbyggd av olika affärsområden. Varje affärsområde kan arbeta

på flera olika marknader, det vill säga oftast i flera olika länder. I varje land har man

därför ett dotterbolag som sköter hanteringen lokalt av detta affärsområde. Inom

koncernen vill man dock ha reda på hur det går med affärsområdet som man ser som en

enhet, vilket kanske i realiteten består av ett flertal olika dotterbolag i flera olika länder.

Därför har man en operativ struktur i koncernen för att kunna se hur ett affärsområde,

som kan vara en produkt eller produktgrupp, utvecklar sig och bidrar till koncernens

ekonomiska ställning. (Törnqvist, 1997)
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Den legala strukturen som är lagstadgad, innebär att de transaktioner och handlingar

som skett i ett dotterbolag rapporteras i detta bolag, allt enligt det landets lagar och

föreskrifter, för att sedan rapporteras upp till moderbolaget. (Sjöholm, 1994)

Figur 1

                              Moderbolag

Dotterbolag 1     Dotterbolag 2      Dotterbolag 3

Matris över hur den legala strukturen i en koncern kan se ut. Dotterbolagen är här

självständiga juridiska personer och kan ligga i flera olika länder. (Författarnas

figurkonstruktion) 

När all verksamhet i en koncern bedrivs via affärsområden, dels via separata bolag för

alla affärsområden, sammanfaller den operativa och den legala koncernstrukturen. Det

vanligaste är ändå att den operativa koncernstrukturen och den legala koncernstrukturen

inte sammanfaller. Inom koncernen kan respektive affärsområdena ha ett globalt ansvar

för utveckling, produktion och försäljning av sina produkter och en egen administration

och ekonomi till detta. (ibid.)

Figur 2
                              Moderbolag

Dotterbolag 1     Dotterbolag 2      Dotterbolag 3

   Affärsområde A Affärsområde B

I den operativa lösningen vill man se vad affärsområde A gett för resultat. Detta

sträcker sig över dotterbolag 1 och dotterbolag 2 vilket är två olika juridiska personer.

(Författarnas figurkonstruktion)

Stora koncerner kan därför ha delat in verksamheten i flera olika affärsområden med

många dotterbolag inom varje affärsområde, som är spridda över hela världen. Varje
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dotterbolag rapporterar direkt till en ansvarig affärsområdeschef eller till ansvarigt

affärsområdesbolag om sådant finns, istället för som när man följer den legala

strukturen, direkt till koncernledningen. I affärsområdesorganisationen utvärderas inte

bolagen i första hand för sig, utan som en delmängd i det totala affärsområdet. Det som

då mäts är bolagens gemensamma produktansvar inom affärsområdet. På den regionala

ledden i matrisen är ansvaret då lokalt indelat per bolag och land. Produktansvaret blir

därmed nedtonat och ansvaret följer den legala strukturen. (ibid.)

Figur 3

                                   Sverige.  Tyskland.  England.  USA.

Affärsområde A

Affärsområde B                  

Affärsområde C           

Affärsområde D           

Affärsområde A har ansvaret för del av företag i Sverige, Tyskland och England (Mörkt

fält). Dettat är den operativa strukturen i koncernen. I Sverige är det ett företag dvs. en

juridisk person, som inom sin verksamhet har affärsområdena A, B och C, vilket är den

legala strukturen i koncernen (Vitt fält). (Sjöholm, 1994)

3.3.1 Budgetuppföljning

Budgetuppföljning görs normalt genom att den hänvisar sig till den operativa strukturen

i en koncern. D.v.s. koncernledningen är intresserad av att veta t. ex. hur ett geografiskt

affärsområdes försäljning är, och då måste man ta beslut om man skall öka eller minska

investeringarna. Anledningen till detta är att försöka hålla sig inom budgetens ram.

Vidare finns det ett annat sätt, att basera budgeten på den legala strukturen, d.v.s. varje

dotterbolag i koncernen. (Bergstrand/Olve, 1996)
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Budgetuppföljning medför att man på flera olika sätt jämför verkligheten med det

budgeterade. Sedan måste man anpassa sitt fortsatta arbete därefter. Det är en av

budgeteringens viktigaste funktioner att ge en jämförelsegrund under och efter den

budgeterade verksamhetens fullföljande. (ibid.)

Jämförelsen utfall- budget  eller avvikelseanalys skall ses som en feedback- information,

som fungerar om den kopplas till en åtgärd av något slag. Den är kontrollinriktad och

endast framtida förbättringar borde inte tas hänsyn till. Denna uppföljning har vissa

syften som skall infrias. Det första är kontrollsyfte. Här vill man se om målen har

uppfyllts. Efter det finns det ett alarmsyfte, d.v.s. .att kontrollera om arbetet fungerar

enligt avsikt. Vidare finns ett diagnossyfte. Här undersöks varför en avvikelse

uppkommit. Nästa område kallas omplaneringssyfte. Man använder diagnosen som bas

för ett eventuellt åtgärdsprogram. Det sista steget kallas för rationaliseringssyfte. Här

granskas om eventuella förbättringar kan användas i framtiden för att effektivisera

arbetet. (ibid.)

Orsaker till avvikelser kan hänföras till budgetvärdet eller till utfallet. Vid budgetvärdet

kan det bero på sakfel i form av felräkning, bortglömda poster, periodiseringsfel etc. En

annan orsak kan vara orealistiska förutsättningar eller beslut som ej uppfyllts vid

uppställandet av budgeten. Skillnaden i utfallet kan även här bero på sakfel. Vidare kan

det ha funnits inverkan av oförutsedda händelser som man inte ville eller ha kunnat

påverka. Ett annat skäl kan vara ökad/minskad effektivitet. (ibid.)

Analysen koncentreras ofta till att bedöma effektiviteten i verksamheten. Då gäller det

att eliminera de andra möjliga orsakerna. Vanliga misstag är ofta lätt att rätta till. I regel

vill man justera budgeten för sådana förhållanden som inte kunnat förutses eller

kontrolleras av den budgetansvarige. (ibid.) 

3.3.2 Nyckeltal

Budgetrapporterna bör omfatta information som kan läggas till grund för analys och

åtgärd. Även information gällande en bild av den allmänna verksamheten borde
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innefattas i rapporterna. Det har funnits en önskan om att komprimera information till

mer enkelt hanterbart. Dessa har fått namnet nyckeltal. Nyckeltal kan ibland ersätta mer

omfattande information, men egentligen har de annat huvudsyfte: de skall vara ett

komplement. Det kan  t. ex. vara en sammanfattande sida i rapporten. (Bergstrand/Olve,

1996)

3.4 Databaserad redovisning

3.4.1 Datakoncernredovisning

Under senare år har datorn blivit ett allt vanligare hjälpmedel i arbetet med koncern-

bokslutet. Datorns större lagrings- och räknekapacitet, jämfört med manuella rutiner,

kan möjliggöra snabbare rapportering och ökad säkerhet i sifferhanteringen genom

inbyggda kontroller i datasystemet. Vidare möjliggörs selektiva urval av rapporter ur

”koncerndatabasen” som skall ge feedback till inrapporterande enheter eller

dotterföretag. (Eriksson, 1998)

Framstegen inom datorområdet har gjort att den operativa koncernredovisningen har

utvecklats mycket snabbt de senaste tjugo åren. Nästan alla större koncerner har idag

någon form av konsoliderad, operativ koncernredovisning. (ibid.)

Ett bra datorbaserat koncernrapporteringssystem bör ha följande egenskaper:

-    vara neutralt i relation till redovisningens principer

-    tillåta uttag av fasta och selektiva rapporter på olika nivåer inom koncernen

-    medge förändringar i indata

-    underlätta ordning och reda i justeringar och elimineringar t ex genom

     dubbelbokföring med  underlag i form av bokföringsorder

-    garantera en hög säkerhet vid datorfel

-  medge en hög sekretess vad gäller otillbörlig informationsanvändning (Eriksson,

1998)
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3.4.2 Datasäkerhet

Med datasäkerhet menas allt som rör säkerhet inom databehandling. Man koncentrerar

sig på åtgärder riktade mot data. Den alternativa termen "informationssäkerhet"

fokuserar på den information som data representerar och skyddsbehov från det

perspektivet, medan "IT-säkerhet" alltmer används då man avser nätanknutna

databehandlingsmiljöer. (www.ne.se)

Syftet är dock detsamma, det vill säga att ”rätt data” skall nå rätt person eller utrustning

i rätt tid. ”Rätt data” innefattar att uppgift om avsändare skall vara korrekt och  att data

inte skall vara manipulerade av obehöriga. Motsatsen till datasäkerhet är ”sårbarhet”,

som inrymmer tänkbarheten att olika data försenas, försvinner, når fel person, är

felaktiga eller har för låg kvalitet för den tänkta användningen. De risker som

sammanlagt utgör sårbarheten kan aldrig tas bort helt. Ambitionen med datasäkerhet är

dock att reducera dem så långt som möjligt. Datasäkerhet omfattar hela data-

behandlingsmiljön, d.v.s. datorer, övrig datautrustning, program, lagrade data, data

under bearbetning och transport samt databehandlingens omgivning. (ibid.)

Arbetet med datasäkerhet bör inriktas på tre olika delmål: 

- att säkerställa tillgängligheten för behöriga hos datorlagrad information 

- avstyra att datorlagrad information blir  tillgänglig för obehöriga 

- förebygga att felaktig information accepteras av systemet. (ibid.)

Sårbarhetsanalys och riskanalys används för att lokalisera var åtgärder bör sättas in och

hur mycket man riskerar att förlora om åtgärder inte sätts in. Tillgänglighet hos data kan

dock endast åstadkommas om själva datorutrustningen är intakt och i funktionsdugligt

skick. Därför krävs det skydd mot brand, stöld, åverkan, olämpligt klimat, brister i

strömförsörjningen, elektromagnetiska störningar mm. Detta gäller såväl datorer som

viktiga  kommunikations- länkar, lagringsmedier för data (jfr back-up) eller liknande.

Vidare krävs det lämplig utformning av programvaran, så att eventuella fel orsakar så

marginella störningar som möjligt. (ibid.)
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Skydd mot obehörig användning av data åstadkoms genom behörighetskontrollsystem, 

kryptering och fysiskt skydd för utrustning och databärare. Behörighetskontrollsystem

utgör en del av, eller ett tillägg till datorns vanliga operativsystem. De ansvariga ges

möjlighet att reglera vilka användare som får nå vilka data och vilka operationer som då

får utföras. Detta förutsätter att användarens identitet kan fastställas, s.k. användar-

autenticering, t.ex. genom att användaren matar in ett hemligt lösenord eller med andra

säkrare metoder. (ibid.)

3.4.2.1 Fördelar med bra datasäkerhet

Fördelar med en säker data- och telekommunikation kan vara följande. För det första

undviker man att informationen stjäls, förändras, förstörs eller påverkas på något annat

sätt. Det finns omfattande hot mot datakommunikationer, bl.a. avlyssning, sabotage,

övertagande av linje och hacking. Det finns idag fullt utvecklad teknik och kunnande för

att verkställa dessa hot. (Borgström/Lindborg 1992.)

En annan fördel är färre störningar i driften. Det beror på att obehörig access (tillgång

till intern information) orsakar just detta. Störningarna medför tidslöseri  och stora

kostnader. Vidare kan man utnyttja det effektivaste kommunikationssättet. Förut

skickades det via brev, numera är det med krypterad telefax- och datakommunikation.

En annan positiv fördel kan vara krypterad videokonferens som sparar kostnader för

resor åt företaget. Man får även ett heltäckande informationsskydd. Säkerhetskonsulter

har under lång tid arbetat med fysisk- och ADB säkerhet. Andra exempel är att man

skapar förtroende hos sina samarbetspartners och kunder om man har ett bra

säkerhetsskydd. Detta visar att ledningen har ordning på verksamheten. I vissa fall krävs

att företag har god säkerhet för att ett avtal skall bli av. Ytterligare kan sägas vara

sparad datortid. Om hackers kommer in i datasystemet ökar belastningen på näten,

oftast utan företagens vetskap. (ibid.)
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Den kanske viktigaste fördelen med datasäkerhet är att den skapar trygghet för ledning

och personal. Om man vet att säkerheten är dålig kan det leda till att personalen jobbar

mindre effektivt. (ibid.) 

3.4.2.2 Nackdelar med dålig datasäkerhet

Vad kostar förlorad information att återskapa egentligen? Det beror förstås på vilken typ

av information det handlar om. Men om det rör sig om en viktig bit i företagens

organisation? Informationen kanske inte ens kan återskapas. Om den ändå kan

rekonstrueras kan den vara inaktuell. Vilka kostnader uppstår innan den är återskapad?

Det kan plötsligt bli ett mellanrum i produktionskedjan, p.g.a. att en viktig bit saknas. I

väntan på att den framställs på nytt kommer förmodligen företaget förlora pengar. Nästa

fråga gäller de kostnader som drabbar en organisation vid stöld av information. I detta

fall kan det röra sig om att informationen är förlorad, men även om den kommer till

obehörigas kännedom anses det vara en skada för företaget. (ibid.)

Viktiga frågor som ställs är: hur påverkar det organisationen, vilka administrativa

åtgärder krävs, kan det behövas omläggning av åtgärder, förändrade lång- och

kortsiktiga planer eller krävs det t.o.m. en helt ny marknadsplan? Andra frågor är vad en

tillfredställande säkerhetsnivå kostar, vad priset är för förändrad information. Vad

kostar det att restaurera informationen till ursprunget och hur stora är kostnaderna? Det

blir oerhörda summor. Kostnadsaspekten hör också ihop med mer traditionellt

säkerhetstänkande: Stoppad information. Om informationsflödet står stilla mellan

företag och kund en viss tid, kanske det betyder både förlorad inkomst och en förlorad

kund. På lång sikt kan det medföra förlorat förtroendekapital hos en grupp runt

organisationen, ett förtroende som kan ligga till grund för både expansion och existens.

(ibid.)

3.5 TEORISUMMERING 

Koncernen utmärker sig genom att det är en grupp av två eller flera företag. Det

intressanta är att ett företag, kallat moderbolag, har en dominerande och inflytande

funktion över de andra bolagen, dotterbolagen. Detta räknas normalt när röstinnehavet
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är mer än 50%, intressebolag anses det vara vid 20-50% i röstandel. Vidare är

koncernen inte en juridisk person, utan respektive bolag är självständigt. 

En koncern kan uppstå på flera olika sätt, men det vanligaste är att ett företag förvärvar

aktier i ett annat företag. Fördelar som brukar framhävas med denna bildning är bl.a.

stordriftsfördelar och att man snabbt kommer ut på nya marknader.

Eftersom koncernerna är oftast oerhört stora och sträcker sig över de nationella

gränserna, är det mycket svårt för intressenter, t. ex. aktieägare och banker, att kunna

hålla reda på koncernens struktur. Därför har lagstiftningen krävt att bolagen skall

redovisa sina andelar i en s.k. koncernredovisning. Här skall redovisas dotterbolag,

intressebolag och övriga bolag. Normalt är att balans- och resultaträkning samt övriga

poster visas för koncernen i sin helhet och för själva moderbolaget. Man är dock

tvungen att göra vissa justeringar, bl.a. för interna transaktioner mellan

koncernföretagen. Vidare skall helst företagen ha samma typ av kontoplan, vilket

underlättar koncernbokslutet. Ett annat krav är att de inom koncernen även skall ha

enhetliga värderingsprinciper, om det skiljer sig skall detta anges i koncern-

redovisningen. Andra områden som i koncernredovisningen skall tas upp är bl.a.

förvaltningsberättelse, ett notsystem med tilläggsupplysningar samt en

finansieringsanalys.

Som det beskrevs ovan krävs det mer än 50% av rösterna för att det skall kallas

dotterbolag. Om t. ex. moderbolaget äger 60%, måste övriga 40% redovisas på något

sätt. Detta kallas för minoritetsandelar. Detta skall även tas upp i koncern-

redovisningen.

Ofta måste man skilja mellan den legala och operativa strukturen i en koncern. Den

legala strukturen behandlar det som sker inom varje juridisk enhet. Här kan man se de

olika inbördes transaktionerna och förehavanden inom varje dotterbolag, den är

dessutom lagstadgad. I många större koncerner vill ledningen även undersöka hur

resultatet är för ett geografiskt område eller olika produktgrupper. Då får man ta fram en

annan sammansättning av vad som skett i koncernen, detta brukar kallas den operativa

strukturen.
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I de följande kapitlen skall vi redogöra för vår undersökning. Vi har intervjuat åtta

stycken leverantörer av koncernredovisningsprogram. Vi har analyserat några viktiga

problemområden som kan uppstå vid koncernframställning och undersökt hur

programmen löser dessa. 
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4 PRESENTATION AV FÖRETAGEN

I detta arbete har åtta leverantörer av koncernredovisningsprogram intervjuats. I denna

del redovisas en översikt av vilken marknad man är på, konkurrenter, pris på

programmet samt den respondent vi haft hos respektive leverantör.

4.1 Fakta om de olika programmen och leverantörerna

4.1.1 SoftOne: 

SoftOne grundades 1985 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Antalet anställda är i

nuläget ca 30 stycken. Vår respondent heter Göran Önnerdal, säljare på SoftOne. 

Vilken/vilka marknader: Sverige.

Vem inriktar ni er till: Mindre, medelstora företag. Runt 50 anställda

Konkurrenter: Hogia och Pyramid.

Pris: Programmen kostar mellan 10 000 och 70 000. Koncernredovisningsprogrammet

kostar 4000 kronor.

4.1.2 Pyramid: 

Pyramid tillverkas av bolaget Unikum AB. De etablerades 1982 och huvudkontoret är

beläget i Lund. Vår respondent är Barbro Josefsson, VD på Göteborgskontoret. 

Vilken/vilka marknader: Sverige.

Vem inriktar ni er till: Små och medelstora bolag d.v.s. mellan 10 och 100 anställda.

Konkurrenter: Pyramid ligger i ett mellanskikt, det finns ett antal system som är

mindre och ett som är större. Affärssystem som är mindre är Hogia, SPCS, XOR. Större

system är då Jive.

Pris: En modul i det hela, koncernredovisningen är ett tillägg till Pyramid i övrigt. Ett

enanvändarsystem kostar 4750 kr.  Ett fleranvändarmodulen kostar priset 7100 kr.
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4.1.3 Norstedts

Norstedts & Söner AB, PA grundades 1823, och består av ett antal affärsområden.

Norstedts Juridik AB ingår i Liberkoncernen som i sin tur ägs av ett holländskt

förlagskoncern, Wolthers Kluwer. Vår respondent heter Ulf Nilsson som är

produktansvarig i Norstedts Juridik.

Vilken/vilka marknader: Sverige.

Vem inriktar ni er till: I våra tester har vi läst in ett hundratal dotterbolag till samma

fil. Detta har fungerat utan problem, det finns väl ingen egentlig gräns för hur många

dotterbolag man kan importera till programmet. Däremot kommer programmet

mestadels att användas av mindre och medelstora koncerner, kanske 5-10-15 döttrar. 

Konkurrenter: Hogia och SPCS.

Pris: Koncern, för en enanvändarlicens ligger den på 4450 kronor. Extralicens för 3550

och sedan finns en trappa som går upp till 15 användare, och är man över 15 användare

får man kontakta leverantören för en speciell uppgörelse.

4.1.4 SPCS 

SPCS är förkortning av Scandinavian PC Systems AB. De etablerades 1987. Deras

huvudkontor ligger i Växjö. Vår respondent heter Helene Hardebring, som är

produktansvarig  på SPCS.

Vilken/vilka marknader: Sverige, framförallt mot redovisnings/revisionsbyråer

branschen. Även fristående företag ses som kunder till programmet.

Vem riktar ni er till: I huvudsak mindre och medelstora koncerner. Ej noterade bolag,

ej riktigt stora koncerner p.g.a. att de oftast har egna system, typ Frango och Hyperion.

De har ju mer resurser på företaget i fråga. De är inte vår målgrupp med programmet. 

Konkurrenter: Hogia, Norstedts.

Pris: Priset är idag 3900 kr för enanvändarversion och 5900 för nätversion (3

användare). Då ingår ett års abonnemang och en handbok innehållande programmets
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funktioner, och ett avsnitt som är skrivet av experter på KPMG inom koncern-

redovisning där teori och praktiska exempel varvas på hur koncernredovisningsspecifika

situationer hanteras i programmet, i det priset. Årsabonnemangskostnaden är 2400 kr

för enanvändareversion och 3600 kr för nätversionen. För att få nya uppdateringar av

programmet krävs det att man har abonnemang.

4.1.5 Hogia

Hogia-gruppen etablerades 1980 och består av ett 30-tal företag. Deras huvudkontor

ligger i Stenungsund och antalet anställda är ca 400. Vid intervjutillfället höll Hogia på

och utvecklade ett nytt koncernprogram. Vi ansåg att det kunde vara intressant att fråga

vår respondent om det nya programmet. Dock är vissa svar osäkra p.g.a. det ännu inte

är på marknaden. Vår respondent heter Tomas Jakobsson, som arbetar på

utvecklingsavdelningen.

Vilken /vilka marknader: Sverige.

Vem riktar ni er till: Mindre koncerner, inte de allra största. Antal dotterbolag inte

klart än. Tänkt att säljas på den svenska marknaden. Närmaste konkurrenter är SPCS. 

Konkurrenter: SPCS, Norstedts.

Pris: Vet inte än, det ligger i ett bokslutsprogram. Jag vet inte riktigt om det hänger med

där eller om man skall köpa till en modul. Det är inte riktigt klart där heller. Det

kommer att ligga runt 5000-6000 kr om man skall köpa till som en modul. 

4.1.6 OCRA

Koncernprogrammet OCRA tillverkas av företaget Simple Concepts Scandinavia AB.

Huvudkontoret ligger i Stockholm. Deras vision är att skapa framtidens

koncernrapporteringssystem. De har sedan 1993 inriktat sig mot den framåtriktade

verksamhetsstyrningen. Vår respondent heter Magnus Westerdal som är

försäljningschef på Simple Concepts.

Vilken/vilka marknader: Just nu fokuseras det på Norden där Sverige är basen.
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Vem riktar ni er till: Det bör vara från 4-5 dotterbolag i en koncern, men det kan ju

även vara ett relativt stort eget företag, med många enheter som vill konsolidera

enheterna på lite olika sätt av sin operativrapportering. Dvs. det kan vara ett aktiebolag,

men flera olika typer av enheter, affärsområden etc, men normalt sett mer än 5 enheter.

Konkurrenter: Framförallt det svenska FRANGO, sedan också AARO business

system. 

Pris: Det beror lite på olika variabler, storlek på företag som använder det osv. och

vilka moduler och sådant man har i systemet. Från grund och botten 95 000 kr är

licensen för grundfunktionalitet, avseende den legala rapporteringen d.v.s. legal

koncernrapportering och även grundstommen för operativ rapportering. Sedan

tillkommer det per användare. 

4.1.7 Aaro Systems AB

Aaro Systems AB grundades 1989 och har i över ett decennium utvecklat olika typer av

redovisningsprogram. Huvudkontoret ligger i Stockholm, tre utvecklingsavdelningar är

belägna i Norrland. Vår respondent är Robert Erlandsson, VD på Aaro.

Vilken /vilka marknader: Sverige.

Vem riktar ni er till: Över 10 dotterbolag i koncernen, men huvudinriktningen är

medelstora och stora koncerner.

Konkurrenter: Frango och Hyperion.

Pris: Det beror väldigt mycket på – men säg från 400 000 och uppåt. Då är det full

leverans, alltså tjänster, utbildning och support.

4.1.8 Frango AB 

Frango AB etablerades 1987. Deras huvudkontor ligger i Stockholm, kontor finns även

i 14 länder och har samarbete med ett flertal återförsäljare. De är även börsnoterade

på O-listan. Vår respondent heter Johannes Westergården, som är produktchef på

Frango.
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Vilken/vilka marknader: Framförallt i Norden. I Europa är det Holland, England,

Frankrike, Belgien, Schweiz, Tyskland. I resten av världen är det Singapore, Hong

Kong och en mycket liten del i USA. 

Vem riktar ni er till: Tittar framförallt på antalet dotterbolag. Under 10 dotterbolag

brukar man inte titta på. Men det beror även på förvärvsstrategin som bolaget har. Även

ett mindre bolag som har en väldigt aggressiv förvärvsstrategi som skall köpa mycket

bolag behöver ett system av denna kaliber. 

Konkurrenter: Framförallt Hyperion.

Pris: Det beror ju på storleken på bolaget osv. Det finns ingen generell prisbild. Det

finns en prislista, men det beror på hur många dotterbolag, hur många användare, typ av

extension som nyttjas i systemet o.s.v., men i alla fall 500 000 kronor och uppåt.
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5 RESULTAT

I detta kapitel analyseras empirin utifrån studiens frågeställningar och syfte. De

ansatser som presenterades i teorin skall tillsammans med frågeställningarna

behandlas utifrån de punkter vi tog upp i avgränsningen. Ett resonemang förs om de

olika programmen.

Vi har funnit att det finns flera program och att dessa kan kategoriseras utifrån pris på

programmet samt vilka företag man riktar sig till. Vi vill dela upp dessa i två kategorier.

I den första gruppen, som vi kallar ”lågprisgruppen”, finns Hogia, SPCS, Norstedts,

Pyramid och Softone. Dessa ligger med ett pris på under 10 000 kronor och har en

enklare form av koncernredovisning där en del arbete får ske vid sidan av programmet. I

nästa grupp, ”högprisgruppen”, ligger OCRA, Aaro och Frango. Bland de olika system

finns det flera alternativ för hur man får tillgång till programvaran. Leverantörerna

säljer sina program under olika förutsättningar för kunden. Programmen säljs antingen

till koncernen, den juridiska personen eller per dator. Dessutom finns olika former av

support och hjälp som ingår i priset. En del behöver kompletteringsköpa den mesta

supporten och hjälpen som finns, medan andra leverantörer har allt med i sitt köp.

5.1 Analys av de olika programmen

5.1.1 Bokslutsdokumentation 

I lågprisgruppen förs in alla siffror som man arbetar med i koncernredovisnings-

programmet från andra program som ingår i leverantörens sortiment. Det betyder att

man i koncernredovisningsprogrammet inte direkt kan ta reda på en kund eller enskild

fakturas härkomst. Istället får man ta reda på varifrån, från vilket dotterbolag
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summeringen i koncernprogrammet kommer ifrån, för att sedan från respektive

dotterbolags system ta reda på siffrornas härkomst. Vi anser att detta är tidskrävande.

I högprisgruppen kan man i koncernredovisningsprogrammet gå ner direkt i den legala

eller operationella strukturen i koncernen. Man kan gå olika vägar ner i koncernens

organisation, exempelvis via dotterbolag, affärsområde eller geografiskt område till de

olika siffrornas ursprung. Detta tycker vi är en bättre genomtänkt lösning. 

5.1.2 Elimineringar

I lågprisprogrammen får man en varning om verifikationen inte balanseras. Man arbetar

på saldonivå i dessa program. I SPCS koncernredovisningsprogram finns en ikon så att

man kan köra en bokslutskontroll och får då en varning om det finns obalanserade

poster i bokslutet. 

Högprisprogrammen har flera olika möjligheter till inställningar för att se poster som

inte tar ut varandra. I Frango bestäms det ett tillgångskonto som skall jämföras med ett

skuldkonto som då är ett internt mellanhavandekonto. Tar inte dessa ut varandra och

beloppet är under en viss nivå, bestämd inom koncernen, bokas detta över till ett i

förväg bestämt konto. Processen blir därmed mer automatiserad. 

I Aaro kan man arbeta dels på operativa nivåer, dvs. affärsområde och bolagsnivå för att

göra sina elimineringar, dessutom kan man gå ner på transaktionsnivå. Här handlar det

alltså om att stämma av en faktura eller ett lån mot motsvarande transaktion i det andra

bolaget inom koncernen. OCRA har samma möjligheter som Aaro att gå ner i

koncernen för att göra sina elimineringar. Dessutom har man en vad man kallar för

nettingmodul. Förenklat innebär det att om en koncern har tiotusen interna fakturor drar

denna modul ner antalet till minsta gemensamma nämnare, helst runt hundra fakturor.

Man lägger ihop summorna som sedan skickas till de olika dotterbolagen. Där letas de

strukna fakturorna upp så att man vet vad man inte skall betala och få betalt för.

Samtidigt som de nya fakturorna för in- eller utbetalning markeras och antalet

transaktioner inom koncernen minimeras.
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5.1.3 Tilläggsupplysningar 

Bland lågprisprogrammen finns flera olika lösningar på tilläggsupplysningarnas och

noternas framtagande. I Softone finns inga boksluts- eller koncernhanteringsfunktioner

utan programmet är en ren agregering av de olika huvudböckerna. Man får istället

använda sig av ett bokslutsprogram. Detsamma gäller även för Norstedts program. I

Pyramid sker det delvis i programmet men det mesta får man lägga in manuellt

efterhand. I Hogia är det länkat till ett Excel-dokument där noterna finns och beloppen

förs automatiskt dit av programmet. I SPCS koncernredovisningsprogram ligger

notapparaten med och programmet ger förslag på en uppställning av dessa.

Bland högprisprogrammen finns möjlighet att redigera i och ta med de noter i bokslutet

man anser sig ha behov av. I OCRA och Aaros program använder man sig av

standardutformade blanketter, som går att bearbeta och förändra i Excel som ligger med

som en klient i programmet. I Frango finns hela årsredovisningen, d.v.s. man kan få alla

notapparater, aktiebolagsregister, styrelsens säte, organisationsnummer etc. i

programmet.

5.1.4 Analysverktyg (Budget/nyckeltal/kassaflödesanalys) 

I Norstedts koncernredovisningsprogram kan man få fram kassaflödesanalys. För övrigt

har man inga möjligheter till kontoanalys eller övriga analysverktyg utan är hänvisad till

Norstedts övriga program. I Hogias program sker kassaflödesanalysen i ett samman-

kopplat blad i Excel. Övriga funktioner sker, även här, hos Hogias övriga program. I

SPCS kan man få fram en kassaflödesanalys och göra en kontoanalys i programmet. I

Pyramid och Softone finns möjlighet till budgetjämförelser och sistnämnda bolag har

även kontoanalysmöjligheter. Nyckeltalsanalys finns i andra program från

leverantörerna. 
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Alla de högprisprogrammen som vi undersökt har standardrapporter att hantera det

bokförda materialet i. Dessutom kan man bygga och konstruera sina egna rapporter och

analysverktyg för att kunna bearbeta informationen. Man kan gå valfri väg ner till

bolagsnivå, gå via affärsområde ner på marknader, produkt och till kund för att göra

analyser av koncernens olika arbetsområden, vilket motsvarar den operativa strukturen.

5.1.5 Eget kapital/dags/vecko/månadsrapporter

Bland lågprisprogrammen använder man sig av s.k. SIE-filer medan

högprisprogrammen har databaslösningar som grund. SIE betyder Standard Import

Export, det är en filtyp som är standard hos de olika koncernredovisningsprogrammen.

Denna skillnad gör att man måste skicka färdiga rapporter från dotterbolagen till

koncernredovisningsprogrammet, som oftast är hos moderbolaget. Dessa färdiga

rapporter måste man ha för att kunna ha tillgång till och möjlighet att jobba med

koncernens egna kapital. Vidare också att kunna se hur utfallet varit i koncernen den

senaste veckan, månaden eller vilken annan tidsvariabel man väljer i koncernen för

inrapportering. Dessa beräkningar sker i koncernredovisningsprogrammet hos Hogia

och SPCS, medan Softone, Pyramid och Norstedts hänvisar till andra program eller

moduler i sitt sortiment. 

Högprisprogrammen som alla jobbar med SQL-databas i grunden, kan ta fram denna

typ av information betydligt enklare. Man får bestämma när och hur ofta man vill ha

informationen. När detta är gjort får man ge programmet den information som behövs

för att ge exempelvis en dags- eller veckorapport för att se hur det ser ut i koncernen.

Programmet skall sedan kunna sköta de beräkningar som behövs för att rapporten skall

ge ställningen i koncernen för vald period med automatik. 

5.1.6 Valuta 
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I lågprisprogrammen kan man ta in ett utländskt dotterbolag i programmet som

omräknas till svenska kronor. Redovisningen kan sedan endast ske i svenska kronor i

dessa program. I OCRA och Aaro väljer man en koncernvaluta och de olika

dotterbolagen rapporterar in sina rapporter i respektive valuta. Man har sedan ett

valutaregister för alla valutor som förekommer i koncernen. Man kan alltså ta fram

rapporter på alla valutor i valutaregistret för alla bolag och enheter som finns i

koncernen. På Frango kan man använda vilken valuta och hur många valutor man vill

samtidigt i koncernredovisningen. 

5.1.7 Databaser/affärsprogram

SPCS, Hogia, Norstedts, Softone, och Pyramid stöder SIE- filformatet vilket betyder att

man kan skicka en fil mellan dessa olika program. Hogia och Softone kan dessutom

jobba mot SQL-databas. Högprisprogrammen jobbar mot SQL-databas. Frango kan

dessutom arbeta med Oracle i grunden istället för SQL-databas. Dessa program kan

jobba mot alla ekonomi- och affärssystem. På Frango säger man att man brukar överföra

all den information som finns från det gamla systemet till Frangos program, för att

därefter lägga ner det andra systemet. 

5.1.8 Säkerhet lokalt och via Internet

I lågprisprogrammen finns inga behörighetssystem i koncernredovisningsprogrammen

utan man har andra program för att lösa behörighetsbiten. Då fungerar det med

användarnamn och lösenord som är kopplat till de funktioner som varje användare får

bruka. När dessa program använder Internet finns inga skydd eller krypteringar av

informationen. Om informationen skall skyddas får man använda sig av andra program

vilket ingen av lågprisleverantörerna kan erbjuda. 

Samtliga högprisprogram har ett avancerat behörighetssystem. Aaro har lagt detta direkt

mot databasen, så oavsett vilket system man går in med i databasen ligger skyddet där.

Skickas informationen via Internet krypterar programmet det som skall skickas. OCRA
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har runt 80% av sina kunder direkt uppkopplade mot Internet dvs. att man inte arbetar

lokalt utan allt arbete sker över Internet. Detta gör att systemet måste ha en extremt hög

säkerhetsnivå eftersom stora delar av all hanterad information skickas via Internet. För

att informationen som har skickats via Internet skall kunna öppnas upp, måste den

mottagande datorn ha OCRA:s klient inlagd. Har inte den mottagande datorn denna

klient kan man alltså inte öppna upp det krypterade meddelandet. Frango har löst sina

säkerhetsfrågor på liknade sätt som OCRA både vad det gäller den lokala säkerheten

och hur man använder Internet. 

5.1.9 Centralisering/decentralisering 

Oavsett tillfrågad leverantör säger man att det inte påverkar koncernredovisnings-

programmet särskilt mycket om man väljer att centralisera eller decentralisera sin

organisation. Om grundinformationen bearbetas i de olika dotterbolagen eller hos

moderbolaget är oväsentligt för koncernredovisningsprogrammet. I många koncerner

sker det ett kontinuerligt förändrande i organisationen, vilket naturligtvis måste

dokumenteras, men har man bestämt var den skall ligga blir det inga svårigheter i

koncernredovisningsprogrammet när organisationen förändras. 

5.1.10 Utbildning

Förutom kunskaper i ekonomi säger lågprisprogrammen att man inte behöver någon

utbildning för att jobba med programmet. Det vanligaste utbildningssättet bland dessa

företag är kurser men även att man åker ut till de olika kunderna för support och

utbildning. SPCS förlitar sig även till en väl utformad handbok och en demo-cd för

kundens utbildning. Högprisprogrammen har sina samtliga utbildningar hos respektive

kund. Detta innebär oftast ett par dagars utbildning på programmet, däremot har man

inga kurser eller utbildningar för ett flertal kunder, alla får sin utbildning i det egna

företagets lokaler. 
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5.1.11 Vad skiljer lågprisgruppen från högprisgruppen 

Bland lågprisbolagen som vi har intervjuat har man liten kunskap om de dyrare

programvarorna. På Pyramid sa man: ”Även om funktionen inte skiljer sig så mycket så

är målgruppen en annan där man kan ha en annan prisnivå". Däremot har man relativt

god kontroll på sina konkurrenter i samma segment. Lågprisprogrammen arbetar endast

med den legala strukturen i koncernen och kan inte hantera den operativa stukturen i

koncernen. Det innebär att man inte t. ex. kan se på olika affärsområden, divisions- eller

produktgrupper i koncernen. Är det många olika transaktioner, förvärv och försäljningar

inom koncernen klarar inte lågprisprogrammen av detta utan mycket måste då bli

sidoordnat arbete d.v.s. utanför programmet. 

Bland högprisbolagen säger man att det är en enorm skillnad mellan dem och

lågprisgruppen. Lågprisgruppens program handlar mer om att summera olika siffror,

säger man. Högprisprogrammen har en väsentligt mycket större kapacitet på alla

områden. Man kan få fram siffror i  både den legala och operationella strukturen i

koncernen. Här ligger den stora och viktiga skillnaden mellan grupperna. Som beskrevs

i teorikapitlet kan det vara stora skillnader mellan ett affärsområde och den juridiska

personen. Att få fram den operationella strukturens redovisning inom koncernen ställer

helt andra krav på programmet, än om man bara skall redovisa koncernens legala

struktur. Denna grupp av program klarar av att hantera detta. Många av de funktioner

som man sköter manuellt i lågprisprogrammen sker automatiskt i dessa program. I och

med att man jobbar med centrala databaslösningar får man större effektivitet i

avstämningar och interna mellanhavanden i koncernen. Detta gör att man kan jobba mer

med analyser, i både de olika dotterbolagen och i koncernen som helhet och på detta sätt

få bättre stöd för framtida beslut. 

5.1.12 Varför köpa ert program

Samtliga bolag i lågprisgruppen anser att deras styrka är det låga priset och att

programmet är enkelt och användarvänligt. SPCS säger att man "ger användaren en

suverän dokumentation på allt man gör och när man skapar nytt redovisningsår kan man
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hämta upp UB som blir till IB, saker hänger ihop”. De säger också att årsredovisningen

kan fås fram i ett och samma program ,och de tror att ingen annan konkurrent kan göra

detta, utan måste ha kompletteringsprogram. 

Hogia poängterar sin användarvänlighet och att det fungerar väldigt bra med deras

övriga program i Hogiakoncernen. Vidare påpekar Norstedts att deras fördelar är

förutom priset och det enkla handhavandet att programmet är logiskt uppbyggt. "De

olika arbetssidorna och blanketterna är sammankopplade i en logisk följd så att det blir

ett arbetsflöde i programmet, automatiskt kan man säga." Man förutsätter dock att man

har Förvärvs- och konsolideringsmodulen samt Norstedts bokslut för att kunna få fram

det nödvändiga materialet för årsbokslutet. På Softone säger man att programmet är

enkelt och billigt men att man inte kan räkna med att få speciellt mycket för 4000

kronor. Trots detta vill man lyfta fram butikskedjan Mekonomen med sjuttio butiker

som användare av deras koncernredovisningsprogram. 

Respondenten på Pyramid vet inte tillräckligt om koncernsystem för att uttala sig men

när det gäller affärssystem finns det en mängd bra skäl till varför man skall välja

Pyramid, säger hon. Hon vill påstå att det är det modernaste systemet på marknaden

idag och att det ständigt utvecklas. ”Det är en mycket stor flexibilitet i systemet, det är

ett standardsystem men man har möjlighet att göra anpassningar både på egen hand och

med konsulthjälp". OCRA anger totalpriset som en stor fördel, "vi ger mycket men vi

kostar lite förhållandevis till totalkostnad och snabb pay-off”. Till sina fördelar vill man

ytterligare poängtera programmets hantering av Internet och hur man där fullt ut utan

några tilläggsprogram eller komprimeringsprogram kan använda Internet som

informationsbärare till alla användare med full säkerhet. 

Aaro säger "om du har tillräckligt många bolag och tillräckligt komplex uppföljning, då

behöver du ett system som verkligen stödjer det så att du slipper ha massa manuella

moment i din hantering utan att få upp effektivitet och kan ägna dig åt annat driftsarbete

så att systemet gör så mycket som möjligt av ditt arbete, så att du slipper dubbelarbete".

Man säger sig ha längst erfarenhet av en central databas och att få bra prestanda i detta.

Jämfört med sina närmaste konkurrenter är man ett mindre bolag och har därför

möjlighet att vara mer flexibel i sitt arbetssätt. De kan arbeta närmare kunderna och
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kombinera deras standardsystem med en del kundanpassade lösningar, vilket de anser

att deras konkurrenter inte klarar av. Detta p.g.a. att konkurrenterna har tusentals kunder

och måste därför ha ett mer standardiserat system än vad Aaro kan ordna fram. 

Frango börjar med att säga att Hogia och SPCS mest handlar om att summera och att

OCRA används mest i små bolag. Den stora skillnaden man vill påpeka är, att man har

en inbyggd intelligens i systemet, som gör att istället för att skapa ett antal journaler/

verifikationer som skall hantera förvärvsvärdena, goodwillavskrivningar och interna

mellanhavanden, görs detta automatiskt i Frango. Man säger sig ha en helt annan

process jämfört med de andra systemen som skyndar på processerna och gör att man

kan arbeta med analys av data istället. Det är en stark produkt vad gäller funktonalitet

och de säger att man köper ett "säkerhetspaket". Det innebär att kunden kan vara säker

på att man från Frangos sida kommer att finnas till hands, hjälpa till med support,

diskutera hur kunden kan förbättra sina rapporter och analyser. "Det är inte bara

produkten, utan även mjuka värden i det här" avslutar man med.
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6 SLUTDISKUSSION

Vi kommer att redogöra för de slutsatser som vi har kommit fram till efter att ha

analyserat de intervjuer vi genomfört. Eftersom vi endast undersökt vissa delar i

programmet och sedan bett respektive respondent ge fördelarna med sitt program, kan

vi bara ge en bild av det som vi undersökt och inte en fullständig information om vad

varje program innehåller 

Vilka funktioner behöver koncernen ha tillgång till och vad behöver vi för hjälp och

support från leverantören, är de frågor som varje koncern måste ställa sig. För de mindre

koncernerna kan man klara sig med ett enklare system med färre funktioner och mindre

support eftersom det inte är så många transaktioner som sker, och att det finns en rimlig

möjlighet att tidsmässigt hantera en del funktioner och operationer i koncernarbetet

manuellt. 

I större koncerner med tusentals transaktioner mellan ett större antal bolag, behöver de

funktioner som kan automatiseras i programvaran, vara automatiserade. Detta för att ge

möjlighet till att jobba mer med de områden som man måste sköta manuellt i koncern-

arbetet. Dessutom ges större möjlighet till analys och budgetering av vad som hänt och

vad man har för fortsatta mål i koncernen. Alla analysverktyg och funktioner som

behövs för analys samt bokslutshanteringen för koncernen är funktioner i programmet

som är värda att betala för.

Att dessutom kunna få den hjälp man behöver, dels med de rent programtekniska

delarna, men också att få expertishjälp med koncernredovisningsproblem när de uppstår.

Detta helst utan några större väntetider i många fall, måste vara en direkt besparing för

koncernen, även om denna tjänst är dyr. Hög säkerhet, att ingen utan tillträde får
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möjlighet att se eller komma över information är också viktigt att se till och att

programmet arbetar utan driftsstörningar. Kraven på program och support ökar

naturligtvis med koncernens storlek, och det är därför inte konstigt att behovet,

villigheten och beredskapen att betala mer för dessa tjänster ökar med storleken på

koncernen. Dessa punkter motiverar oftast ett högre pris: 

- Hög automatisering.

- Hög säkerhet.

- Många funktioner och valmöjligheter att bearbeta materialet samt att kunna få fram

färdigt årsbokslut.

- Att programmet är tillförlitligt och arbetar utan driftsstörningar och andra liknande

problem.

- Snabb och duktig support från leverantörerna.

När det gäller krav på snabbare rapportering är ofta möjligheterna att effektivisera upp

processen begränsade av dålig organisation och planering i koncernen. Som exempel

kan nämnas: dålig kvalitet på rapporterna från enheterna, som med vilket system eller

program skulle kunna struktureras upp och göras enhetlig inom koncernen. Detsamma

gäller problemen med alltför många konsolideringsnivåer, konton och kostnadsställen.

Detta är naturligtvis mycket viktiga områden som måste fungera i koncernen, för att

arbetet skall göras så kostnadseffektivt som möjligt, men det är delar som ligger utanför

vårt undersökningsområde. 

Lågprisgruppen är fokuserad på vilka funktioner kunden vill ha. Detta eftersom

koncernredovisningsprogrammen är relativt begränsade och att man i samtliga fall är i

behov av något annat program som komplement för att kunna jobba mer effektivt. Hur

bokslutsdokumentation och elimineringar sker är så gott som likvärdigt i dessa program.

Det handlar mest om summering av olika saldon som är inskickade från de respektive

dotterbolagen och att programmet ger en varning om verifikationen inte balanseras. När

man sedan börjar titta på de olika analysverktyg och funktioner som kan vara bra att ha

är det sparsam utdelning i samtliga program. Här är man beroende av leverantörens

andra program i stor utsträckning. I Pyramid har man ett antal olika rapporter som man

kan skriva ut med jämförelse mot budget och föregående år. 
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I Softone kan göras jämförelse mot budget i programmet, annars är man hänvisad till

andra program för övriga funktioner även hos dem. SPCS har kontoanalysfunktion,

kassaflödesanalys och kontroll av att summan i en not stämmer med vad som står i

resultat- eller balansräkningen. Hogia har kassaflödesanalys och hjälp i programmet för

att räkna ut det egna kapitalet. Norstedts har möjlighet till kassaflödesanalys. Andra

programfunktioner som valutahanteringen, hanteringen av säkerheten i programmet,

både lokalt och via Internet och sättet att hantera utbildning av programmet ligger också

på ungefär samma nivå hos de olika programmen/leverantörerna. Hogia och Softone

kan jobba mot SQL-server, förutom SIE-fil formatet vilket ger dessa program en fördel

mot övriga konkurrenter i lågprisgruppen.

Programmen i högprisgruppen har hög säkerhet. Det gäller både lokal säkerhet och via

Internet. Det är endast de som är behöriga till att hantera informationen som har tillgång

till den. Programmen har egna inbyggda säkerhetsfunktioner och informationen som

behöver skickas mellan enheterna i koncernen, är skyddad av programmets kryptering.

Eftersom man jobbar med SQL-databas i grunden, eller Oracle på Frango, ger detta

goda möjligheter att hämta information från andra databaser som är uppbyggda på

samma sätt. Samtliga program i denna grupp kan arbeta mot de affärs- och

ekonomisystem som finns på den svenska marknaden idag. Vi anser att programmen i

denna grupp är mer avancerade, vilket underlättar arbetet med koncernsamman-

ställningen. Eftersom koncernernas organisation är olika, är det dock inte lämpligt att

rekommendera dessa omfattande program för alla.

Hos samtliga leverantörer i både högprisgruppen och lågprisgruppen säger man att det

inte spelar någon roll hur koncernen är uppbyggd. För koncernredovisnings-

programmets del spelar det ingen roll om koncernen arbetar utifrån ett centraliserat eller

decentraliserat perspektiv. Programmet måste följa med och ”leva med” när nya

transaktioner bokas upp i arbetet. I en del koncerner innebär det att nya projekt startas

upp så gott som varje vecka och förändrar koncernens struktur och organisation. Detta

genererar marginella eller inga förändringar i koncernredovisningsprogrammets

funktion eller struktur. I lågprisgruppen hanterar programmen den legala stukturen men
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man kan inte hantera någon form av operationell struktur i koncernen. Högpris-

programmen hanterar däremot detta fullt ut. Det här är en av de vikigaste större

skillnaderna mellan grupperna som vi hittat.

Vi har kommit fram till att när det gäller pris och funktion är skillnaden mycket

svårbedömd inom respektive undersökt grupp. Utifrån de punkter vi undersökt är det

inte möjligt att rangordna programmen och resonera om det ena programmet i en grupp

är bättre än ett annat program i samma grupp. Detta eftersom varje koncern har sina

egna behov och önskemål som man vill få tillgodosedda. Om vi däremot jämför

lågprisgruppen med högprisgruppen, kan vi ge funktion mot pris förhållandet en

uppfattning. Vår bedömning är att  om koncernen behöver ett program som motsvarar

de krav som högprisgruppens program ger, är priset välmotiverat p.g.a. att  programmen

ger en mycket högre automatisering, har fler funktioner och större säkerhet jämfört med

lågprisgruppens program. Utbildning och support ligger på samma höga nivå. 

De program som räknas till högprisgruppen ger en bild av mervärdet, vilket saknas hos

lågprisgruppen. Vilken variant man än väljer är upp till företagen själva, men man borde

prioritera inte bara nuläget, utan också tänka på framtida expanderingar. 

Slutligen kan vi konstatera att datoriseringen i företagen förenklar och effektiviserar

arbetet med koncernsammanställningen, om man jämför med när det sköttes manuellt.

7 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER

I detta kapitel ges förslag på framtida studier. De ges med utgångspunkt från det som vi

har analyserat fram under vår undersökning. 

Som rekommendationer till framtida forskning kan vi ge några förslag.

Att i respektive grupp göra en djupare analys av de olika programmens funktioner.

Detta för att ge en mer detaljerad bild av vad respektive program kan hantera och att

kunna utse de funktioner som kunder till respektive kategori anser vara viktigaste. Detta

för att få en bild av vad kunderna efterfrågar inom respektive kategori samt att ge
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leverantören av programmet möjlighet att göra förändringar som underlättar arbetet ute

bland företagen.

Ett annat förslag är att göra en studie av några andra viktiga områden och jämföra

grupperna mot varandra.
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BILAGA 1

Intervjufrågor:

Inledande frågor om programmet

Vem riktar Ni er till (ca antal dotterbolag och/eller omsättning)

Vilken/Vilka marknad/er är ni på

Pris på programmet

Frågor om koncernredovisningstekniska områden

Bokslutsdokumentation – dokumentation av bokföringsorder

Eliminering av interna mellanhavande – hur identifieras poster som inte tar ut varandra

Tilläggsupplysningar – alla data som krävs för att årsredovisningens notapparater skall

vara fullständiga

Analysverktyg – vad finns för analysverktyg vad gäller kontoanalyser,

avvikelseanalyser, budgetuppföljning mm.

Vilka databaser/program kan ert koncernredovisningsprogram jobba mot?

Finns möjlighet att räkna i euron eller annan valuta istället för SEK i programmet?  
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Finns det någon funktion för att snabbt få fram eget kapital, kassaflödesanalys och

dags/vecko/månadsrapporter?

Frågor om säkerheten i programmet

Vad finns det för möjligheter att stoppa obehörigas intrång/insyn i programmet? 

Finns det någon funktion för att säkra informationen som inkommer eller måste skickas

via Internet?

Fråga om organisatoriska förändringar

Om koncernen decentraliserar eller centraliserar sin organisation, behöver man göra

större förändringar i programmet?
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