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Förord
Intresset för de nya redovisningsreglerna väcktes under den första delkursen i

företagsekonomi C, externredovisning. Anledningen till att vi valde RR29/IAS19

berodde på att vi läste en tidningsartikel om att dessa regler hade stor påverkan

på redovisning av pensioner i några banker. Vi ville ta reda på om det gällde fler

branscher.

Det har varit mycket intressant och lärorikt att själva ta fram material och sedan

sammanställa en rapport.

Vi vill tacka vår handledare Gunnar Wahlström, som har varit ett stöd under

arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter, som trots

fullspäckade scheman tog sig tid till att besvara våra frågor och hjälpte oss med

våra funderingar.

Uddevalla 2003-12-11

Monica Frankenberg Cecilia Roos



Sammanfattning

Från januari 2005 skall i princip alla bolag som tidigare använt Redovisningsrådets

rekommendationer upprätta sin koncernredovisning enligt IASB:s standarder. Tanken

med det nya är att få en enhetlig redovisning för lättare jämförelser mellan bolag. En av

de nya reglerna, IAS19 Ersättningar till anställda, behandlar till största delen

pensionsförpliktelser. I Sverige sker övergången till IAS19 via Redovisningsrådets

rekommendation  nummer 29 Ersättning till anställda.

Vårt syfte med uppsatsen var att identifiera om införandet av de nya

redovisningsreglerna för pensioner inneburit problem och möjligheter samt vilka

effekter de fått för några svenska företags koncernredovisningar.

För att uppnå vårt syfte har vi genomfört två undersökningar. I den ena gick vi igenom

företagens årsredovisningar och i den andra intervjuade vi en revisor och fyra

företagsrepresentanter hos företag, som infört rekommendationen januari 2003 eller

tidigare. Slutsatser har dragits genom analys av empirin och litteraturen.

Införandet av de nya redovisningsreglerna för pensioner leder till att företagen erhåller

en enhetligare redovisning med utförligare information i årsredovisningar. I vår

undersökning har vi kommit fram till att det finns problem: det nya sättet att beräkna är

komplicerat, balansräkningen visar inte verkligt värde och det kan vara svårt för en

utomstående att tyda noterna. Vi fann också  möjligheter: redovisningen i olika länder

blir mer lika och när pensionen beräknas tas det hänsyn till framtida löneutveckling.

Vi fann att företagen som införde RR29 fick engångseffekter som ökade deras

pensionsskuld och minskade  det egna kapitalet, men företagens soliditet påverkades

inte nämnvärt av detta.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen och se vad som händer i framtiden, när

fler företag infört de nya reglerna.



Abstract
From January 2005 practically all business enterprises which earlier used the Swedish

Financial Accounting Standards Council’s recommendations1 shall set up their consolidated

financial statements according to IASB’s standards. The thought with the new standards is to

receive a uniform accounting for easier comparison between companies. One of the new

standards, IAS19 Employee Benefits, deals with pension obligations for the most part. In

Sweden the transfer to IAS19 will be done via the Swedish recommendation RR29 Employee

Benefits.

Our purpose with the essay was to identify if the implementation of the new accounting

principles of pensions have caused problems, have given possibilities and which effects this

may have given to a couple of Swedish business enterprises consolidated financial statements.

To accomplish our purpose we have carried through two surveys. We studied the companies’

annual reports in one of them and in the other we interviewed one auditor, and four company

representatives at business enterprises which have implemented the principle in January 2003

or earlier. Conclusions have been drawn through analysing the empiricism and the literature.

The implementation of the new accountingprinciples of pensions lead to that the entities

receive a more uniform accounting with more information in the annual reports. In our studies

we have discovered that there are problems: the new way to calculate is complicated, the

balance sheet does not show true value and it can be difficult for an outsider to understand the

notes. We also found possibilities: the accounting in different countries will become more

uniform and when pensions are calculated future salary trend will be taken into consideration.

We found that the companies which implemented RR29 in January 2003 received effects that

increased their pension debt and decreased their equity, but the entities solvency were not

effected to any appreciable extent.

It will be interesting to follow the future development, when more companies have

implemented the new principles.

1 Redovisningsrådet rekommendationer



Förkortningar
BFN Bokföringsnämnden

EU Europeiska Unionen

EK Eget kapital inklusive minoritetens andel

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer

FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti

HTU Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IASC International Accounting Standards Committee

IFRS International Financial Reporting Standards

ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän

PRI PRI Pensionstjänst AB eller Pensionsregistreringsinstitutet

RR Redovisningsrådet

TK Totalt kapital

US GAAP United States General Accepted Accounting Principles

ÅRL Årsredovisningslagen

Ordlista
aktuariella antaganden försäkringstekniska grunder, se stycke 4.3.4

aktuarie den som beräknar aktuariella antaganden

framework föreställningsramar

förpliktelse  åtagande

förvaltningstillgångar tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse eller motsvarande

reliabilitet tillförlitlighet

soliditet EK/TK, vilket visar hur stabilt ett företag är finansierat

validitet giltighet
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1 Problem och syfte

1.1 Inledning
I detta kapitel redogör vi för det problemområde som ligger till grund för

undersökningen. Först tittar vi på det praktiska problemet där vi har för avsikt att ge

läsaren en introduktion till ämnesområdet. Därefter kommer vår forskningsfråga och

syftet med studien att presenteras.

1.2 Problem
En revolution inom redovisningen är på gång just nu, en revolution, som hittills inte

har uppmärksammats i särskilt hög grad av medierna. (Billing, 2003)

Revolutionen är det nya sätt, som bolagen ska redovisa sina balans- och

resultaträkningar på i framtiden. EU:s ministerråd har antagit den så kallade IAS 2005-

förordningen som innebär att i princip alla bolag från och med 1:e januari 2005 skall

upprätta sin koncernredovisning enligt IASB:s/IFRS:s regler2. De som idag rapporterar

enligt US GAAP kan vänta med införandet till år 2007. (Öhrlings Pricewaterhouse

Coopers, 2003)

Syftet med införandet av IAS-reglerna är att få en gemensam redovisningsstandard

över hela världen. För att kunna jämföra företag över nationsgränserna krävs det att

bolagen tillämpar samma redovisningsregler. (Svenberg, 2003) Förändringarna innebär

för Sveriges del bland annat att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt

värde i balansräkningen. Värdeförändringen skall redovisas löpande i

resultaträkningen. I skrivande stund är dock inte värdering till verkligt värde tillåtet

enligt ÅRL, men en förändring är på gång (Axelman et al,  2003)

De nya reglerna medför att redovisningen i Sverige och EU går ifrån den kontinentala

traditionen där de civilrättsliga reglerna är baserade på nedskrivna lagar. Staten, banker

och familjeintressen har här ofta haft ett avgörande ägarinflytande. Finansiering via

banker har varit vanligare, varför redovisningen mer inriktat sig på försiktig värdering

2 IAS, International Accounting Standards kommer att byta namn till IFRS, International Financial Reporting
Standards. Fortsättningsvis benämns de nya redovisningsreglerna IAS.
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av tillgångar. IAS nya standarder innebär i praktiken att de nya reglerna anpassas till

den anglosaxiska traditionen. Här har företagen i större utsträckning varit börsnoterade

och ägarspridningen större. I denna tradition är det viktigt att ge en rättvisande bild av

verkligheten. (Smith, 2000)

En av IASB:s nya standarder, IAS19 Ersättningar till anställda, behandlar olika

anställningsförmåner och hur de ska värderas och tas upp i redovisningen. IAS19 är en

komplicerad standard och det krävs ett omfattande arbete hos företagen för att

implementera den. Redovisningsrådet har formulerat RR29 Ersättning till anställda,

som träder i kraft 1/1-2004 för att kunna göra en successiv anpassning. Från och med

1/1-2005 ska företagen redovisa enligt IAS19. (Jönsson Lundmark, 2001)

IAS19 och RR29 omfattar fem huvudtyper av anställningsförmåner:

a) Kortfristiga förmåner ( t.ex. löner, sjuk- och semesterersättningar)

b) Förmåner efter avslutad anställning (t.ex. pensioner och sjukvårdsförmåner)

c) Andra långfristiga förmåner (t.ex. belöningar för långvarig anställning, sabbatsår)

d) Avgångsvederlag

e) System för ersättning i form av aktier

Huvuddelen av IAS19 och RR29 behandlar redovisning av ersättningar efter avslutad

anställning, dvs. pensionsförpliktelser. Det nya sättet att redovisa pensioner kommer att

skilja sig väsentligt från tidigare praxis där flera olika metoder var tillåtna, vilket kunde

ge olika resultat i årsredovisningarna. Pensionsskulden kommer att beräknas på ett nytt

sätt och företagen måste ta fram statistik för beräkningarna som underlag. (Jönsson

Lundmark, 2001)

I USA har företagen under många år redovisat enligt den anglosaxiska traditionen med

rättvisande bild. Deras redovisningsregler US GAAP och IAS som EU nu ska redovisa

efter liknar i mycket varandra och projekt pågår för fortsatt harmonisering

(Rundfeldt,2003). Redovisning av pensioner är utförligare i de amerikanska

årsredovisningarna än dagens svenska. Redovisningen sker till verkligt värde vilket gör

att  förluster och vinster visas tydligare, samtidigt som svängningarna beroende på hur
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marknaden går kan variera kraftigt från år till år vilket skapar problem för företagen.

(Blackburn, 2003)

De senaste årens stora nedgång på börserna har kraftigt påverkat tillgångarnas värde i

de amerikanska företagens pensionsplaner och pensionsstiftelser. När börserna gick bra

hjälpte pensionerna till att höja företagens vinst, nu får företagen minska sina

investeringsplaner och utdelningar för att kunna täcka sina pensionsförpliktelser.

Standard & Poor´s index har nedgraderat bland annat GM och Ford’s kreditvärdighet

på grund av deras bristfälligt finansierade pensionsstiftelser. (Blackburn, 2003)

Efter att ha fått en första insyn i de skillnader som de nya rekommendationerna kan

innebära har vi formulerat vår forskningsfråga:

Vilka problem och möjligheter innebär de nya redovisningsreglerna för pensioner samt

vilka effekter får det på några svenska företags koncernredovisningar?

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera om införandet av de nya redovisningsreglerna

för pensioner innebär några problem och möjligheter samt om det får effekter för några

svenska företags koncernredovisningar. För att åstadkomma detta har vi i vårt arbete

valt företag som tidigare har följt redovisningsrådets rekommendationer. SCA införde

IAS19 redan 1999, de andra företagen vi valt införde RR29 januari 2003.
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2 Litteraturgenomgång

2.1 Inledning
Det finns två ansatser för hur redovisning skall utformas: redovisningsprinciper, som

ges ut av Redovisningsrådet, respektive ”conceptual framework”3, som ges ut av IASB

och FASB. Vi kommer bara att kortfattat skriva om FASB här eftersom som vårt

arbete handlar om RR29 och IAS19. I det här avsnittet börjar vi med en historisk

tillbakablick, sedan tar vi upp ansatser och varför litteraturen inte är tillräcklig för att vi

skall kunna uppnå vårt syfte och besvara vår forskningsfråga. Vi avslutar kapitlet med

en kort diskussion om kapitlet.

2.2 Redovisningens nutidshistoria
I stort sett används samma grundläggande teknik över hela världen, nämligen den

italienska dubbla bokföringen. Ändå finns det både emellan och inom nationerna

skillnader i värderingsfrågorna. (Thomasson et al, 1997).

Under redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna uppstod två olika

redovisningstraditioner; den kontinentala respektive den anglosaxiska traditionen.

Enligt den kontinentala traditionen är en riktig redovisning lika med en redovisning

som stämmer med lagen. För att en redovisning skall vara riktig enligt den

anglosaxiska traditionen krävs att den är ”true and fair”4 (Smith, 2000).

Det redovisningssystem vi har haft i Sverige har utvecklats under lång tid i ett samspel

mellan redovisningspraxis i näringslivet och organ som tolkar praxis ex. FAR och

BFN. Detta redovisningssystem innehåller många kompromisser mellan olika syften

och det har också förändrats över tiden beroende på att olika intressenters inflytande

har ändrats. (Thomasson et al, 1997)

De nya reglerna för redovisning gör att Sverige går från den kontinentala traditionen,

där de civilrättsliga reglerna är baserade på nedskrivna lagar, till den anglosaxiska

3 Föreställningsramar
4 Ger en rättvisande bild
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traditionen som IAS standarder är anpassade efter. Detta innebär att det blir viktigare

att ge en rättvisande bild av verkligheten. (Smith, 2000)

Redovisningsrådets rekommendationer utformas med utgångspunkt från IAS.

Avvikelser härifrån skall endast förekomma om IAS regel inte stämmer överens med

svensk lag eller om det finns andra starka skäl. (Redovisningsrådet, 2003)

2.3 Redovisningsprinciper
Här tar vi upp sex konkreta principer som direkt eller indirekt påverkar all mätning

som görs inom redovisningen. (Kinserdal, 1994)

Transaktionsprincipen

I definitionen av redovisning är registreringsfunktionen inkluderad och den grundar sig

på transaktionen som äger rum. Detta innebär en restriktion för ekonomiska händelser

som tas in i bokföringen. Vid tidpunkten för en transaktion är de data som bokförs

odiskutabla och representerar fakta. Transaktionsprincipen används för alla slags

transaktioner oavsett om det är intäkter, kostnader, investeringar eller finansiering.

(Kinserdal, 1994)

Principen om historisk kostnad

Traditionell affärsredovisning betraktas ofta som historisk-kostnads-bokföring. Indirekt

följer denna princip transaktionsprincipen. Historisk kostnad5 innebär en restriktion av

vad som mäts inom affärsredovisningen. Exempelvis ett markområde införskaffat år

1950 kommer att redovisas till samma värde i redovisningen under alla kommande år.

(Kinserdal, 1994)

Principen om bokföringsmässiga grunder

Bokföringsmässiga grunder innebär att vinsten under en redovisningsperiod mäts i

intäkter och kostnader som tillhör redovisningsperioden. Exempelvis hyra för

november och december, som inte är bokförda före årets slut, skall inkluderas i årets

kostnad. (Kinserdal, 1994)

Matchningsprincipen

Vid mätning av en periods vinst måste intäkterna för perioden ställas mot kostnader

som varit nödvändiga för att skapa intäkterna. (Kinserdal, 1994) I företag där de under

5 Ursprungligt anskaffningsvärde
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flera år har stora utgifter för att utveckla en ny produkt men inte har några intäkter skall

de enligt matchningsprincipen betrakta utgifterna som kostnader först när företaget får

intäkter från försäljningen. (Thomasson et al, 1997)

Försiktighetsprincipen

I redovisning är det grundläggande att tillgångar och intäkter inte övervärderas samt att

skulder och kostnader inte undervärderas. Försiktighetsprincipen får konsekvensen att

belopp som grundas på historisk kostnad måste stämmas av mot dagens värde.

(Kinserdal, 1994)

Jämförbarhetsprincipen

Jämförelseprincipen innebär att lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma

sätt. (Smith, 2000) Det är en förutsättning att redovisningsregler och mätregler är

samma i redovisningsperioderna för att beloppen skall vara jämförbara. Finns inte

information om ändringar måste användaren av redovisningsinformationen ta för givet

att beräkningarna är gjorda på samma sätt. (Kinserdal, 1994)

2.4 Conceptual framework6

2.4.1 IASB

För att investerare skall kunna investera i utländska företag krävs att de förstår de

utländska rapporterna. Företag som söker utländskt kapital behöver underlätta för

investerarna genom att göra rapporterna på ett sådant sätt att de blir förstådda även i

det land där de söker kapital. Sålunda finns det ett behov av att harmonisera

internationella redovisningsstandarder. IASC grundades 1973 för att uppnå detta mål.

Deras uppgifter är:

� Att formulera och publicera redovisningsstandarder, som skall användas vid

presentationen av finansiella rapporter och att främja att reglerna accepteras och

efterlevs världen över.

� Att generellt arbeta för förbättring och harmonisering av regler,

redovisningsstandarder och tillvägagångssätt relaterade till presentationen av

finansiella rapporter.(Schroeder et al, 2001)

 IASB har fr.o.m. mars 2001 övertagit IASC:s uppgifter. (Redovisningsrådet, 2003)

6 Föreställningsramar
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2.4.1.1 Grundläggande antaganden enligt IASB

För att uppnå sitt syfte skall de finansiella rapporterna upprättas enligt

bokföringsmässiga grunder. Detta innebär att transaktioner och händelser bokförs när

de inträffar och redovisas i de finansiella rapporterna i den period de är hänförbara till.

Dessutom skall framtida betalningsåtaganden och rättigheter till framtida inbetalningar

vara med. På så sätt innehåller de finansiella rapporterna information som är intressant

för användare vid beslut i ekonomiska frågor. (Redovisningsrådet, 1995)

Normalt upprättas finansiella rapporter med antagande om företagets fortlevnad. Avser

företaget eller är det tvingat att likvidera eller väsentligt skära ner företagets

verksamhet kan de finansiella rapporterna behöva upprättas på ett annat sätt med

information om detta. (Redovisningsrådet, 1995)

IAS-reglerna ställer större krav på information om tillämpade redovisningsprinciper än

vad vi i Sverige är vana vid. Information om hur redovisningen skall utformas tas upp i

IAS1 (Jönsson Lundmark, 1999) IAS1 Presentation of Financial Statements7 tar upp:

rättvisande bild, redovisningsprinciper, fortlevnadsprincipen, kravet på periodiserad

redovisning, jämförbarhetskravet, väsentlighetsprincipen, kvittningsförbudet och

kravet på jämförelsedata. Dessutom finns minimiregler för strukturen och innehållet i

fyra finansiella dokument beskrivna i IAS1; balansräkningen, resultaträkningen,

kassaflödesanalysen och dokument som visar förändringen av kapital. (IAS1, 2003)

2.4.1.2 Kvalitativa egenskaper

För redovisningens utformning har, med utgångspunkt från användarnas

informationsbehov, formulerats vissa kvalitetskrav. (Smith, 2000) Enligt IASC är de

fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och

jämförbarhet.(Redovisningsrådet, 1995)

Begriplighet

Information lämnad i finansiella rapporter skall vara lättbegriplig för användarna under

förutsättning att användarna har en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och

redovisning samt att de studerar informationen med rimlig noggrannhet. Relevant

7 Redovisning av finansiella rapporter
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information som rör komplicerade frågor får inte utlämnas från de finansiella

rapporterna enbart av skälet att den kan vara för svår för vissa användare att förstå.

(Redovisningsrådet, 1995)

Relevans

För att vara av värde måste informationen vara relevant. Den skall påverka

användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och

framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.

(Redovisningsrådet, 1995)

Tillförlitlighet

Informationen ses som tillförlitlig om den inte är vinklad eller innehåller väsentliga

felaktigheter. Balansräkningen skall på ett korrekt sätt återge transaktioner och

händelser som gett upphov till tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen

uppfyller kriterierna för att tas med. (Redovisningsrådet, 1995) Tillförlitlighet handlar

om redovisningens förmåga att avbilda en ekonomisk verklighet i företaget.

Redovisningen skall ha en hög validitet och verifierbarhet. (Smith, 2000)

Jämförbarhet

Liknande händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt så att informationen,

som ges ut, är jämförbar med tidigare redovisningsperioder och med andra företag

(Smith, 2000). För att detta skall vara möjligt innebär kravet på jämförbarhet bland

annat att användarna skall informeras om de redovisningsprinciper som tillämpas när

den finansiella rapporten upprättas. Användarna skall även informeras om eventuella

ändringar av redovisningsprinciper och effekterna av dessa ändringar. Efterlevnad av

IAS-regler, vilka inkluderar krav på upplysningar om redovisningsprinciperna som

företaget tillämpar, bidrar till att uppnå jämförbarhet. (Redovisningsrådet, 1995)

2.4.2 FASB

IASCs standarder har ingen auktoritet i USA. Där utformar FASB

redovisningsstandarder som benämns US GAAP. Det finns en hel del likheter mellan

US GAAP och IAS, men också skillnader. (Schroeder et al, 2001) FASB och IASB har

ett samarbetsprojekt där de arbetar för att överbrygga klyftorna mellan IAS regler och

US GAAP. (Short-term Convergence, 2003)
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FASB använder sig inte av redovisningsteorier utan av termen ”conceptual

framework”. Enligt dessa skall finansiella rapporter ge information som är användbar

för nuvarande och potentiella investerare, fordringsägare samt andra användare för att

göra rationella investeringar, ge kredit och ta liknande beslut.(Kam, 1990)

2.4.2.1 Grundläggande antaganden enligt FASB

Vi fokuserar på några nyckelbegrepp: En redovisningsenhet är den ekonomiska enhet

som har kontroll över tillgångar, accepterar skulder för att göra och genomföra

åtaganden samt handhar ekonomisk aktivitet. FASB utgår ifrån företagens fortlevnad.

Redovisningen uttrycks i penningmått och periodiseras över perioder, exempelvis år.

(Hendriksen och van Breda, 2001)

2.4.2.2 Kvalitativa egenskaper

De viktigaste kvalitativa egenskaperna enligt FASB är relevans och tillförlitlighet.

Relevans definieras som informationens kapacitet att göra en skillnad för användaren

när han skall fatta ett beslut. Tillförlitlighet definieras som den kvalitativa egenskapen

som försäkrar att informationen är skäligt fri från fel och snedvridningar. (Kam, 1990)

2.5 Kritik mot redovisningsprinciper och föreställningsramar
I ”Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance” drar författarna

slutsatsen, att ingen enskild ledande teori för redovisning är tillräckligt omfattande för

att i full utsträckning effektivt täcka specifika användarförhållanden. Följaktligen

existerar det i litteraturen om redovisning inte en teori om redovisning utan en uppsjö

av teorier som kan ordnas efter skillnaderna i specifika användarförhållanden.

(American accounting association, 1991)

Det är stor risk att teorier blir kontroversiella pga gapet de lämnar i vägledningen till

praktisk tillämpning. Orsaken till att en teori ger praktisk otillfredsställelse kan t.ex.

vara dess saknad av täckning och bredd. En annan orsak kan vara att teorierna inte

alltid tar hänsyn till eller preciserar hur skillnader i omvärlden skall hanteras.

(American accounting association, 1991)
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Redovisningsteorier är bara en kraft som påverkar utformningen av praktisk

redovisning. Politiskt system, ekonomi och lagar är några, bland många, med makt som

kämpar med rent teoretiska beaktande för att skapa praxis. (Hendriksen och van Breda,

2001)

Redovisningsteoretikerna kan inte utifrån en jämförelse mellan teoriernas förmåner och

kostnader försvara en speciell redovisningsteori framför andra. (American accounting

association, 1991)

2.5.1 Kritik mot redovisningsprinciperna

Principen om historisk kostnad

Värdering till historisk kostnad gör att kontona inte avspeglar tillgångarnas värde idag,

vilket innebär en stor avvikelse och konflikt mellan ekonomiskt tänkande och

redovisning. (Kinserdal, 1994)

Principen om bokföringsmässiga grunder

Begreppen intäkt och kostnad kan vara svåra att definiera och kan tolkas olika.

(Schroeder et al, 2001)

Matchningsprincipen

Bokföringslagen och årsredovisningslagen tillåter en viss matchning, men i praktiken

behandlas utgifter för produktutveckling, personalutbildning med mera vanligtvis som

kostnad för den period de uppstår. (Thomasson et al, 1997) Fördelning mellan

tidsperioder samt värdering av tillgångar och skulder är subjektivt: Det påverkas av

redovisarens bedömning. (Schroeder et al, 2001)

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen skall inte tolkas som att försiktigheten skall maximeras. Det

måste finnas realism bakom tillämpning av principen, faktiska alternativ skall jämföras

med varandra. (Kinserdal, 1994)

Jämförbarhetsprincip

Jämförbarhetsprincipen innebär att användarna måste informeras om byte av

redovisningsprincip och vilka konsekvenser detta får för de redovisade siffrorna.

(Kinserdal, 1994)
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Ledningen kan med val av redovisningsprinciper medverka till att det blir fel i

företagets offentliga redovisning. Anledning till detta är att ledningen kan utöva sin

handlingsfrihet för att uppnå vissa mål. Exempelvis vid lån i en bank kan banken kräva

speciella åtaganden från företagets sida t.ex. att soliditeten skall hålla en viss nivå.

Dessa åtaganden är reglerade över ett kontrakt och överträdelse av detta kan innebära

kostnader för företaget. Detta ger företagsledningen ett incitament till att tillämpa

redovisningsprinciper och periodiseringar på ett sätt som gör att de kan följa

kontraktet. (Nilsson et al, 2002 )

2.5.2 Kritik mot Conceptual framework

Osäkerhet i redovisningen har två huvudorsaker. För det första utgår redovisningen

generellt sett från redovisningsenheternas fortlevnad. För det andra antas

redovisningsmått ofta representera penninguttryck av välfärd som kräver en

uppskattning av osäkra framtida belopp. Redovisning i pengar har sina begränsningar

som metod för att delge information. Svårigheter uppstår när det finns växelkurser att

ta hänsyn till. (Hendriksen och van Breda, 2001)

Faran med att utgå från att mycket information är bättre än lite information:

� Fysiologiska överväganden

Den som skall fatta ett beslut kan bara ta till sig en viss mängd information. Får

personen för mycket information är det omöjligt att överblicka all data och att fatta ett

korrekt beslut.

� Kunskapsmässig begränsning

Beslutsfattaren återgår till en mer konkret begreppsmässig nivå i ett försök att klara av

de nya mer komplicerade förhållandena. Detta minskar effektiviteten i att fatta beslut.

� Ekonomiska konsekvenser

Mer information kan ge signaler om ytterligare ekonomiska aspekter. Skapar dessa

osäkerhet, kan informationen vara skadlig för företaget. Det är inte heller säkert att

informationen är positiv för personer i omvärlden även om den är gratis. (American

accounting association, 1991)



2 Litteraturgenomgång

-12-

2.5.2.1 Kritik mot de kvalitativa egenskaperna

Problem med kvalitativa egenskaper exempelvis relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet

och begriplighet är att de refererar till egenskaper som i sig själva är väsentliga för

redovisningen. De drar inte slutsatser från vad som är bäst att välja vid individuell

användning av redovisningsinformationen. Om vi antar att ett redovisningssystem skall

vara designat för att t.ex. maximera förväntad nytta för användaren av

redovisningsdata, kommer informationen som väljs för att den passar de kvalitativa

egenskaperna inte automatiskt att leda till maximal nytta för användaren av

informationen. (American accounting association, 1991)

2.6 Diskussion
Redovisningsteorin är ofullständig det finns ett gap mellan teorin och praktisk

tillämpning. Företagen kan själva påverka hur de tillämpar redovisningsprinciperna,

vilket leder till olika redovisning hos företagen. Conceptual framework går inte att

använda i praktiken då den bygger på antaganden om hur den ekonomiska verkligheten

ser ut. Den ekonomiska verkligheten existerar oberoende av redovisningspraxis.

Redovisningsinformation kommer ofta från ungefärliga snarare än exakta värden.

Eftersom det inte går att hitta svaren i litteraturen behövde vi ut i verkligheten och

undersöka hur företagen anpassat sig till RR29/IAS19 redovisning av pensioner. För att

uppnå vårt syfte och få svar på vår forskningsfråga har vi genomfört intervjuer med

företag samt granskat deras årsredovisningar från 2002.
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3 Metoddiskussion och metodval

3.1 Inledning
Syftet med det här kapitlet är att redogöra för det tillvägagångssätt som valts för att

identifiera hur företagen hanterar förändringen av redovisningsreglerna för pensioner. I

kapitlet tar vi även upp alternativa tillvägagångssätt. Vidare diskuteras

undersökningens validitet och reliabilitet.

Vi har i vårt arbete koncentrerat oss på pensionsförpliktelser och då studerat hur

förpliktelserna kommer att redovisas på stora företag som tidigare redovisat enligt

Redovisningsrådets rekommendationer. Flera av dem har redan i januari 2003 börjat

redovisa enligt RR29 vilket gör dem intressanta för en undersökning redan nu.

Dessutom är de stora företagen ofta förebilder för mindre bolag, vilka följer efter i de

större företagens spår.

3.2 Metodval
Eftersom litteraturen om redovisningsteorier och conceptual framework är ofullständig

och inte kan hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga samt uppnå vårt syfte har vi ett

teoretiskt problem. Detta medför att vi valt att göra en fallstudie av de nya

pensionsreglerna hos fyra svenska företag. Tyngdpunkten ligger på den kvalitativa

analysen, som kompletterats med en kvantitativ analys i vilken vi granskat företagens

årsredovisningar, se figur 1. Vi har valt denna metod för att på bästa sätt kunna

identifiera problemen, möjligheterna och effekterna, som de nya redovisningsreglerna

för pensioner innebär.

Kvalitativ undersökning Kvantitativ undersökning

Intervjuer med en revisor och fyra personer,

som är väl insatta i arbetet med RR29/IAS19.

För att vi ska kunna identifiera problemen,

möjligheterna och effekterna som de nya

redovisningsreglerna för pensioner innebär för

deras företag.

Analys av företagens årsredovisningar

för att få information om företagen och

engångseffekterna av de nya

redovisningsreglerna för pensioner.

Figur 1. Metoderna vi använt för att lösa vårt teoretiska problem
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3.2.1 Primärdata

Vid fältundersökningar finns det i huvudsak två tekniker för insamling av primärdata:

intervjuer och enkäter. Vilken form som används beror bl a på tillgängliga resurser och

problemets karaktär. Det finns olika typer av intervjuer: besöks-, internet- och

telefonintervjuer. För tabellen nedan av för- och nackdelar med besöks- och

telefonintervjuer har vi utgått från Wiedersheim-Paul och Eriksson (2001). Till

internetintervjun har vi använt oss av Lekvall och Wahlbin (2001).

Besöksintervju Telefonintervju Internetintervju
+ Kontrollerad intervjusituation

+ Kan ställa följdfrågor

+ Kan utnyttja kroppsspråk för

 ytterligare nyanser i svaret.

- Intervjuaren kan påverka

- Höga kostnader (ev. resor)

- Svårt få intervjutid

+ Går fort att genomföra

+ Låg kostnad per intervju

+ Kan ställa följdfrågor

- Risk för misstolkningar

- Intervjuaren kan påverka

+ Går fort att genomföra

+ Låg kostnad per intervju

+ Kan ställa följdfrågor

- Risk för bortfall

- Risk för misstolkningar

   Figur 2. Jämförelse mellan besöksintervju, telefonintervju och internetintervju

Till vår insamling av data har valts både besöks- och telefonintervjuer. Vi har enbart

genomfört telefonintervjuer med företagen på grund av stora geografiska avstånd.

Anledningen till de stora geografiska avstånden är att vi valt företag utifrån när de

införde RR29/IAS19. Ett av företagen införde de nya redovisningsreglerna redan 1999,

de andra bolagen införde RR29 januari 2003. Vårt val av respondenter har varit

personer på företagen som är direkt involverade i arbetet med RR29/IAS19.

Innan själva intervjun ägt rum har frågeformuläret skickats till respondenterna. Vi har

använt oss av högtalartelefon under telefonintervjuerna så att båda har kunnat ställa

frågor och lyssna på svaren. Dessutom har, när respondenterna gett sitt medgivande,

samtalen spelats in på band för att inte förlora viktig information. Varje intervju har

tagit ca 30 minuter att genomföra och intervjuerna har skrivits ut efteråt och skickats

till respektive respondent för godkännande. Valet att göra korta intervjuer med få

frågor beror på att det varit telefonintervjuer. Enligt Lekvall & Wahlbin, (2001), kan

det vara svårt att hålla intresset vid liv under en längre tid över telefon, för intressanta

ämnen kan en telefonintervju vara upp till en halvtimme. Dessutom tycker vi det är

bättre att få fylliga svar på ett fåtal frågor än att få korta svar på många frågor. Detta
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har gjort att våra respondenter tagit sig tid att förklara och komplettera med

information.

Vi har även intervjuat en revisor, dels för att ytterligare öka våra kunskaper om

RR29/IAS19 och dels för att få reda på om det finns några generella problem med

införandet av de nya pensionsreglerna. Intervjun med revisorn var en besöksintervju,

vilket gav oss möjlighet till en något längre intervju. Även här spelades samtalet in.

Intervjufrågorna, se bilagor 1-3, har varit olika till företagen beroende på att de infört

de nya redovisningsreglerna vid olika tidpunkter.

För att göra så bra intervjuer som möjligt har vi läst Mats Ekholms och Anders

Franssons bok ”Praktisk intervjuteknik”.

3.2.2 Sekundärdata

Det finns en del artiklar och rapporter om ämnet och ytterligare information går att

hämta i böcker, årsredovisningar, RR:s rekommendationer samt IASB:s ramverk.

Internet har varit en viktig informationskälla eftersom den mest aktuella informationen

om ämnet finns tillgänglig där. Vi har gjort litteratursökningar via Sofia och använt oss

av de databaser som finns på biblioteket på HTU och Handelshögskolan i Göteborg,

bland annat Artikelarkivet, Affärsdata företagsfakta och Academic Search Elite. De

begrepp vi använt oss av vid sökningen är EU, FASB, IAS19, IASB, IFRS, RR29,

pensioner och pension plans. Vi har inte funnit någon tidigare svensk forskning som

berör vår fråga. Ett fåtal uppsatser på Handelshögskolan i Göteborg finns inom ämnet

pensioner. En handlar om värdering av pensionsstiftelser och en om IAS19 som skrevs

redan 2001. Den behandlar inte effekterna på resultat- och balansräkningarna och ger

ingen direkt information om problemen/möjligheterna vid införandet av RR29/IAS19.

3.2.3 Validitet och reliabilitet

Med utgångspunkt från Erikssons och Wiederheim-Pauls bok för vi här en diskussion

om hur vår undersökning har fått hög validitet och reliabilitet. Validitet innebär

mätinstrumentens förmåga att mäta det vi avser att mäta. Med reliabilitet avses att

resultatet skall vara tillförlitligt och stabilt.
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Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Mäter inte mätinstrumentet det

som avses att mätas spelar det ju mindre roll om själva mätningen är bra. För att

försäkra oss om en god validitet har vi använt oss av metoder och källor som är

lämpliga för ämnet. Mätinstrumenten som vi använt är ett urval av intervjuer, litteratur

och övriga publikationer samt frågeformulär som används vid intervjuerna.

Respondenterna har valts med utgångspunkt från att de är kunniga inom det aktuella

området och därför kan tillföra vårt arbete relevant information. Genom att välja

besöks- och telefonintervjuer finner vi större möjlighet, jämfört med alternativa

metoder, att förtydliga vissa frågor vid behov samt att ställa följdfrågor. På så sätt har

vi kunnat försäkra oss om att respondenterna tolkar frågorna på det sätt som vi avsett.

Reliabiliteten kan påverkas av fler faktorer t.ex. undersökaren och respondenten. För

att ha hög reliabilitet skall undersökningen om den genomförs igen, med samma syfte

och samma metod, ge samma resultat. Om någon annan utför samma undersökning

som vi nu har gjort borde de få ett liknande resultat. Blir inte resultatet detsamma kan

det bero på intervjuareffekter, dvs att samspelet mellan intervjuaren och respondenten

har påverkat resultaten på ett inte önskvärt sätt. Vi har  i så hög grad som möjligt valt

att basera vår undersökning på källor som vi bedömer har hög tillförlitlighet. Utifrån

intervjuerna har vi dragit egna slutsatser och gjort egna tolkningar, vilket har påverkat

vårt resultat.

3.3 Alternativa sätt att lösa problemet
Ett alternativ är att istället för telefon- och besöksintervjuer använda sig av

internetintervjuer, men eftersom vårt ämne är komplicerat tycker vi att den personliga

kontakten är viktig. Skall respondenten skriva till oss måste han/hon lägga ner mycket

tid på formuleringen så att svaren blir lätta att förstå. Vid telefon- och besöksintervjuer

går det att direkt ställa följdfrågor, vilket underlättar förståelsen.

Ett annat alternativ är att koncentrera sig på företag inom en bransch. Anledningen till

att vi inte koncentrerat oss på en bransch är att det finns företag som inte lämnar ut

vilka effekterna blir på deras redovisning. Från början hade vi valt byggbranschen, men

det var endast ett av företagen som var villig att ge oss önskad information. När vi
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kommit igång med arbetet insåg vi att det var bättre att välja företag som redan infört

rekommendationen.

3.4 Disposition
I vårt arbete har vi valt att lägga litteraturgenomgången före metodavsnittet för att

belysa att teorin inte är tillräcklig för att besvara vår forskningsfråga. Efter metoden

kommer empiri, slutdiskussion och källförteckning. Sist har vi fem bilagor, som består

av våra frågeformulär, underlag till figur 5 samt ett exempel på diskonteringsräntans

betydelse. Vårt empiriavsnitt inleder vi med information om pensionsredovisning som

vi hämtat från skriftliga källor. Därefter kommer intervjun med revisorn, information

från årsredovisningarna samt en sammanställning från intervjuerna med företagens

representanter. I figur 3 tar vi upp dispositionen av kapital 4 och 5.

Kapitel 4 Empiri
4.1 Inledning

Här beskriver vi vad som ingår i kapitlet
4.2 Jämförelse med tidigare pensionsredovisning

Bl.a. en jämförelse mellan IAS19 och FAR4
4.3 RR29 / IAS19

De grundläggande delarna av RR29 / IAS19, som rör redovisning av
pensioner

4.4 Intervju med revisor
Intervjun presenteras under tre olika teman: aktuariella antaganden,
korridorregeln och rättvisande bild

4.5 Information från årsredovisningarna
Vi gör en kort presentation av företagen och vilka engångseffekter de nya
redovisningsreglerna för pensioner får för några av företagen.

4.6 Intervju med företagen
Resultatet från intervjuerna presenteras under olika teman

4.7 Sammanfattning av empirin
Kapitel 5 Slutdiskussion

5.1 Inledning
Kort presentation av vad som ingår i kapitlet

5.2 Forskningsfrågan besvaras
Vi redovisar vilka problem, möjligheter och effekter som vi ser med de
nya redovisningsreglerna för pensioner

5.3 Reflektioner över studiens slutsatser
Här tar vi upp jämförelser mellan företagen, egna reflektioner samt hur vi
skulle gått tillväga om vi gjort om arbetet

5.4 Förslag till fortsatt arbete
Idéer och uppslag för andra studenter, som är intresserade av att skriva
om pensioner.

Figur 3. Disposition av kapitel 4 och 5
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4 Empiri

4.1 Inledning
I detta kapital redogör vi för hur pensionerna har redovisats tidigare och hur de skall

redovisas i koncernredovisningen enligt de nya reglerna. Därefter har vi tagit med

information från intervjun med revisorn. Sedan följer en kort presentation av

respektive företag och sammanställning från intervjuerna med personerna vid de

utvalda företagen. Frågeformulären som vi använt till företagen och revisorn finns

bifogade, se bilagor 1-3. Slutligen ger vi en sammanfattning av kapitlet.

4.2 Jämförelse med tidigare pensionsredovisning
4.2.1 Tidigare redovisning av pensioner

Med de normer och praxis som finns idag redovisas pensionsplaner enligt de principer

som gäller för respektive land. Detta har medfört att företagen haft sämre kontroll på

sina totala pensionsåtaganden och hur de har finansierats. Med införandet av

RR29/IAS19 kommer pensionerna i en koncern att redovisas på ett enhetligt sätt.

(Janzon, 2003)

4.2.2 Balansvärdering  och svensk lagstiftning

IASB bekänner sig inte till någon viss balansvärderingsprincip, men de favoriserar

värdering till marknadsvärden. De balansvärderingsprinciper som förekommer i IAS är

bl.a.: anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, försäljningsvärde för tillgångar,

nuvärde, marknadsvärde, nettoförsäljningsvärde och verkligt värde. (Jönsson

Lundmark, 1999) Finansiella instrument skall enligt IASB:s regelverk värderas till

marknadsvärde. (Smith, 2000)

Det finns förslag om lagändring för värdering av finansiella instrument för icke-

finansiella företag, kreditinstitut och värdepappersbolag. Förslaget innefattar nya

värderingsbestämmelser och krav på tilläggsupplysningar. Regeringen föreslår att

tillämpning av de nya reglerna i icke-finansiella företag sker fr.o.m. 1 januari 2004.

Riksdagen har antagit regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

och lag om ändring i aktiebolagslagen, men ärendet bordlades 1 december 2003.

(Lagutskottets betänkande 2003/04:LU02, 2003)
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4.2.3 Jämförelse mellan IAS 19 och FAR 4

Tidigare har svensk redovisningsstandard varit att redovisa enligt FAR 4 Redovisning

av pensionsskuld och pensionskostnad. I nedanstående tabell visas en komprimerad

jämförelse mellan IAS 19 och FAR 4 på vilka skillnader det är mellan dagens och

framtidens redovisning av pensionsförpliktelser. Tabellen är tagen från Axelman,

Phillips och Wahlquist, 2003.  Vi har tagit med tabellen för att läsaren snabbt ska

kunna bilda sig en uppfattning om skillnaderna. Vissa delar kommer vi att skriva mer

utförligt om senare i kapitlet.

IAS/IFRS
IAS 19

Redovisningsrådets rekommendation
FAR 4

Ovillkorade pensionsförpliktelser skall
redovisas i balansräkningen.

Synnerligen önskvärt att ovillkorade pensions-
förpliktelser redovisas i balansräkningen.

Förmånsbestämda pensionsförpliktelsers
nuvärde beräknas enligt Projected Unit Credit
Method, som beaktar framtida löner.

Förmånsbestämda pensionsförpliktelser
nuvärdesberäknas enligt Finansinspektionens
föreskrifter. Framtida lönehöjningar beaktas
inte.

Beräkningar utgår från aktuariella antaganden
som görs av respektive företag

Beräkningar görs på basis av aktuariella
antaganden som meddelas av
Finansinspektionen.

Ger detaljerade regler för hur vinster och
förluster som uppkommer vid ändrade
aktuariella antaganden redovisas.

Anger att upplysning skall lämnas för
jämförelseändamål när ändrade aktuariella
grunder väsentligt påverkar årsvinsten.

Upplysning skall lämnas om räntedelen av
ökning av pensionsskuld.

Räntedelen bör redovisas som räntekostnad i
resultaträkningen.

Pensionsstiftelsens förmögenhet värderas till
verkligt värde vid beräkning av redovisad
pensionsskuld.

I pensionsstiftelsen redovisat värde används
vid beräkning av redovisad pensionsskuld.

Om eventuell pensionsstiftelses förmögenhet
överstiger nuvärdet av pensionsförpliktelserna
redovisas i vissa fall en tillgång.

Sådan tillgång redovisas inte i
balansräkningen.

Omfattande upplysningskrav bl.a. avseende
aktuariella antaganden.
 Figur 4. Jämförelse mellan IAS19 och FAR 4(Axelman et al, 2003)

4.3 RR29 / IAS19
4.3.1 Skillnader mellan RR29 och IAS19

Redovisningsrådets rekommendation RR29 överensstämmer med IAS19 med undantag

för redovisningen av pensionskostnad och pensionsskuld för juridisk person. RR29

hänvisar till Tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning i
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resultat- och balansräkningen. Däremot gäller upplysningskraven för

pensionsförpliktelser även juridisk person. (Axelman et al, 2003)

4.3.2 Olika former av pensionsplaner

Det finns två huvudformer för pensioneringsplaner enligt RR29/IAS19. En

pensionsplan kan vara antingen avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. Den

avgiftsbestämda pensionsplanen innebär att arbetsgivarföretaget tecknar försäkring för

den anställde och betalar avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald

har arbetsgivarföretaget inget ytterligare ansvar. Det är den anställde som står risken

för den negativa eller positiva värdeutvecklingen  av pensionen. (Jönsson Lundmark,

2001)

Till de förmånsbestämda pensionsplanerna hör den svenska ITP-planen och planer som

liknar denna samt olika former av pensionsstiftelser, både svenska och utländska. För

ITP-planen gäller att arbetsgivaren tar upp sin pensionsskuld under avsatt till pensioner

i balansräkningen. (Kihlström, 1992) Detta innebär att företagen inte belastar sin

likviditet utan kan använda kapitalet i rörelsen, men har kvar ansvaret för att pensionen

blir utbetald. En sådan pensionsplan är försäkrad genom FPG/PRI och själva

administrationen sköts av Alecta8. (Palm, 1998)

Till en pensionsstiftelse kan företagen göra egna avsättningar för att trygga pensionen

för de anställda och stiftelsen utgör då säkerhet för de pensionsutfästelser som företaget

har. Företaget sköter själva utbetalningarna och kan sedan gottgöra sig dessa ur

stiftelsens tillgångar. Det är företaget som till stor del bestämmer hur stiftelsens pengar

ska investeras. (Palm, 1998)

Med förmånsbestämda pensionsplaner erhåller den anställde efter uppnådd

pensionsålder pension, som är relaterad till slutlönen. Reglerna för redovisning av de

förmånsbestämda pensionsplanerna är komplicerade, eftersom varje beräkning av

pensionsskulden måste bygga på speciella antaganden. Vid beräkning av den

förmånsbestämda pensionen ska företaget vid varje beräkningstillfälle använda

8 Tidigare SPP
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förväntad slutlön istället för aktuell lön som tidigare använts. Det intjänade beloppet

nuvärdesberäknas efter aktuell marknadsränta. Det ska även tas hänsyn till livslängd,

framtida löneutveckling och demografiska variabler, exempelvis personalomsättning,

s.k. aktuariella antaganden. Företaget ska själva göra antaganden och en förändring av

en parameter kan medföra att stora förändringar sker vid beräkningarna. (Jönsson

Lundmark, 2001)

Det är framförallt kravet på att beräkningar ska ske efter aktuell marknadsränta

tillsammans med att placeringstillgångar, exempelvis i en pensionsstiftelse, ska

redovisas till verkligt värde som gör att det redovisade beloppet i företagets

balansräkning kan komma att variera kraftigt period för period. (Jönsson Lundmark,

2001)

4.3.3 Värdering

Pensionerna ska enligt IAS 19 värderas till verkligt värde eftersom de bygger på

finansiella instrument. (Axelman et al, 2003) Idag är detta inte tillåtet i Sverige. Enligt

RR29 skall företagen redovisa på följande sätt under noten:

      Beräknat nuvärde av förpliktelsen

- Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

+/- Aktuariella vinster/förluster se avsnitt 4.3.6

+/- Pensionsplan enligt lokala regler

Värdet de får fram från den här beräkningen redovisas som avsättning för pensioner i

företagets balansräkning. (Redovisningsrådet, 2002)

Finansiella instrument ska värderas till marknadsvärde enligt IASB:s rekommendation

nummer 39 Finansiella instrument i stället för till historisk anskaffningskostnad.

Exempel på finansiella instrument är aktier och fastigheter, dvs en finansiell tillgång,

som är tillgänglig för försäljning och där värdet kan uppskattas på ett nöjaktigt sätt.

(Smith, 2000)

En värdering till marknadsvärde stämmer överens med de kvalitativa egenskaperna

enligt IASB, se avsnitt 2.4.1.2. Kravet på relevans uppfylls bättre då marknadsvärdet är

mer intressant när beslut ska tas om aktier ska säljas eller behållas medan
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anskaffningsvärdet inte är av intresse i en sådan situation. Kravet på jämförbarhet

uppfylls eftersom värdering till anskaffningsvärde av två företags identiska  aktieposter

sker till olika belopp om de inhandlats vid olika tillfällen, medan marknadsvärdering

gör att båda företagen värderar aktieposterna lika. Värderingen blir också tillförlitlig

eftersom den kan verifieras med hjälp av offentliga noteringar, exempelvis

tidningarnas börssidor och börssidor på Internet. (Smith, 2000)

4.3.4 Aktuariella antaganden

Tidigare har Finansinspektionen bestämt vilka ”försäkringstekniska grunder”

(Kihlström, 1992) eller aktuariella antaganden som företagen skall använda vid sina

beräkningar. Nu kan företagen göra en egen bedömning, vilket avgör hur stor

pensionskostnaden och skulden blir. (Redovisningsrådet, 2002) Det ska tas hänsyn till

följande antaganden:

Demografiska antaganden:

� Livslängd, både under och efter anställningen

� Personalomsättning, samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering

� Andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen, som har anhöriga, vilka

kommer att vara berättigade till ersättningar.

� Utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen

Finansiella antaganden:

� Diskonteringsränta

� Framtida löne- och ersättningsnivåer

� Framtida sjukvårdskostnader

� Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

4.3.5 Project Unit Credit Method

Ovanstående aktuariella antaganden ska företagen använda när de gör sina beräkningar

enligt Project Unit Credit Method för att få fram nuvärdet av pensionsförpliktelserna

och relaterade pensionskostnader. (Jönsson Lundmark, 2001) Metoden utgår från att

arbetsgivarens pensionsförpliktelser byggs upp successivt i takt med att den anställde

tjänar in sin rätt till pension. IAS19 beräkningsmetod skiljer sig från svenska principer

främst i två avseenden. För det första skall diskonteringsräntan vara aktuell
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marknadsränta, bestämd med utgångspunkt från högkvalitativa industriobligationer.

Finns det inte en aktiv marknad för sådana obligationer, skall statsobligationsräntan

användas. För det andra behöver inte ändrade aktuariella antaganden belasta resultatet

fullt ut det år de ändras utan här kan företagen använda sig av korridorregeln se avsnitt

4.3.6. (Jönsson Lundmark, 1999)

Beräkningen av den årliga pensionskostnaden består av sex komponenter:

� ”Current service cost”9 – nuvärdet beräknat på den pensionsrätt som arbetstagaren

tjänat in under perioden vilken påverkas av antaganden om livslängd, förväntad

löneökning m.fl.

� Räntekostnad – Ränta på det uppbyggda betalningsåtagandet.

� Förväntad avkastning – bygger på gällande marknadsförväntningar från den

aktuella perioden för hela den tid som pensionsåtagandet gäller.

� Aktuariella vinster och förluster – se avsnitt 4.3.6.

� ”Past service cost”10 – kostnader som tillkommer på grund av retroaktiva

förändringar i pensionsplanen.

� Effekter av nedskärningar eller speciella avtal, exempelvis en fabrik stängs,

innehållet i ett pensionsavtal förändras. Vid dessa tillfällen ska nya beräkningar

göras av pensionskostnaderna. (Epstein, 2003)

4.3.6 Korridorregeln och aktuariella vinster och förluster

Då de nya beräkningsreglerna kan innebära att företagen tvingas redovisa stora

kortfristiga effekter på resultatet har korridorregeln tagits fram. (Jönsson Lundmark,

2001) Syftet med korridoren är att undvika att ”normala” fluktuationer i

marknadsräntan skall påverka den redovisade pensionskostnaden för perioden

respektive den redovisade pensionsförpliktelsen. (Jönsson Lundmark, 1999)

I samband med att företaget gör sina beräkningar av förmånsbestämda pensionsskulder

uppstår det aktuariella vinster och förluster. Detta beror på en ökning eller minskning

av antingen nuvärdet av en förmånsbestämd pensionsförpliktelse eller det verkliga

värdet av eventuella förvaltningstillgångar. Orsaker till aktuariella vinster och förluster

9 Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande år
10 Kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder
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kan exempelvis bero på stora förändringar i personalomsättning, livslängd eller ökning

av löner, justering av diskonteringsräntan eller skillnad mellan verklig och förväntad

avkastning på förvaltningstillgångarna. (Redovisningsrådet, 2002)

Företaget ska som intäkt eller kostnad redovisa den andel av sina aktuariella vinster

eller förluster som faller utanför korridoren. Korridoren motsvarar 10% av det högst av

pensionsåtagandet eller verkliga värdet av förvaltningstillgångarna vid föregående

rapporteringsperiod. De effekter som befinner sig utanför korridoren får periodiseras

över de anställdas fortsatta anställningstid eller kortare tid, förutsatt att vald metod

används konsekvent. Resultateffekter som ligger inom korridoren kan företagen själva

välja om de ska redovisa.  (Jönsson Lundmark, 2001)

IASB har en pågående utredning om att denna regel ska tas bort men beslut har inte

tagits ännu. (IASB, 2003)

4.3.7 Faktisk avkastning

IASB har på förslag att den faktiska avkastningen skall redovisas. Idag finns det olika

utjämningsmekanismer i RR 29 för att förhindra variationer i redovisningens resultat.

Detta innebär att företag som har avsatt medel till pensionsstiftelser får tillgodoräkna

sig normal avkastning oavsett den faktiska avkastningen. Om det då varit ett sämre år

på börsen och tillgångarna minskat med kanske 20-30 procent kan företagen ändå

basera sin redovisning som om avkastningen uppgått till mellan 7 och 10%.

(Rundfeldt, 2003)

4.3.8 Övergångsregeln - First time application

Vid övergången till den nya redovisningen måste företagen fastställa sin ingångsskuld

på sina förmånsbestämda planer per den dag som rekommendationen börjar tillämpas.

(Jönsson Lundmark, 2001) Om ingångsskulden är större än den skuld som skulle ha

redovisats enligt gamla principer kan skillnadsbeloppet redovisas på två sätt enligt

IAS8 ”Net Profit or Loss for the Period”11. (Jönsson Lundmark, 1999) Huvudprincipen

innebär att effekten redovisas mot ingående eget kapital för den första perioden som

11 Netto vinst eller förlust för perioden
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berörs. Den alternativa principen innebär att effekten redovisas i den aktuella periodens

resultaträkning. Detta innebär en skillnad mot RR5, Byte av redovisningsprincip som

bara tillåter IAS8:s huvudprincip. (Axelman et al, 2003) De företag som väljer att i

förtid tillämpa de nya redovisningsreglerna för pensioner kommer att behöva göra två

beräkningar av ingångsskulden. (Svenberg, 2003)

4.3.9 Alecta

Enligt reglerna i IAS 19 skall pensionsskuld hos Alecta räknas som förmånsbestämd

plan. Företagen ska få information från Alecta på sin andel av pensionsförpliktelserna

för att kunna beräkna aktuariella antaganden för att slutligen beräkna sin

pensionsskuld. Idag är detta ett problem, eftersom Alecta inte vet om de kan få fram

rätt underlag till företagen. Får företagen inte rätt information måste de istället redovisa

enligt avgiftsbestämd plan. (Redovisningsrådets Akutgrupp, 2003)

4.4 Intervju med revisor
Intervjun med en revisor har gjorts för att få en redogörelse för hur pensionsskulden

redovisas idag och hur den ska  redovisas i framtiden. Vi behövde även få en

bekräftelse på att det vi tidigare läst hade uppfattats korrekt av oss.

4.4.1 Aktuariella antaganden

Det största problemet för revisorerna är att bedöma alla de aktuariella antaganden som

företagen kan göra. Eftersom det finns ett flertal parametrar, som det går att ändra på,

kan det bli skillnader i beräkningarna, vilket kan åstadkomma effekter på resultatet.

Revisorerna kan bara ta hänsyn till om antaganden verkar rimliga, vilket medför risk

för att bedömningen blir översiktlig och grov. Dock måste redovisningen vara

konsekvent och om företagen gör en förändring i framtiden ska det upplysas om i not.

Vår respondent antar att företagen och revisorerna i framtiden kommer att anlita

experter som är insatta i hur aktuariella antaganden ska beräknas. Idag finns denna

expertis hos försäkringsbolagen, men med fler parametrar att ta hänsyn till kompliceras

beräkningarna.



4 Empiri

-26-

4.4.2 Korridorregeln

Korridorregeln som vi skrivit om i föregående avsnitt anser revisorn är till för de

företag som är osäkra på vad förändringen får för effekter i deras redovisning. Vår

respondent anser dock att företagen ska bortse från regeln och följa kursutvecklingen

och annan utveckling på både tillgångs- och skuldsidan då det är bättre att direkt

redovisa vilka effekterna blir.

4.4.3 Rättvisande bild

Dagens pensionsredovisning baseras på den lön som är anmäld idag, men det finns en

skuld utöver detta som inte syns eftersom framtida löneutveckling inte är medräknad.

Det nya sättet att redovisa pensionerna ger en mer rättvisande bild av vilka åtaganden

som företagen har och vilka förändringar som sker mellan perioderna. Tillgångarnas

värde förändras beroende på om börsen går upp eller ner. Vår respondent anser att det

är rimligt att det visas i redovisningen, något som idag är skymt. Att ta in det verkliga

värdet i balansräkningen faller tillbaka på hur en tillgång definieras. En tillgång är

något som ger framtida ekonomiska fördelar och som är diskonterat till ett nuvärde.

Det nya värdet har litet att göra med den historiska anskaffningskostnaden, vilket ger

ett helt nytt synsätt.

4.5 Information från årsredovisningarna
4.5.1 Holmen

Holmen AB12 är ett företag inom skogsindustrin som har större delen av sin

tillverkning av tidningspapper, kartong och trävaror i Sverige. Antal anställda var år

2002 ca 5000 personer och omsättningen 16080 Mkr. Skulderna uppgick till 11780

Mkr och eget kapital inklusive minoritetsintressen var 15180 Mkr. (Holmen, 2002)

Holmen införde RR29 2003. Effekterna på balansräkningen blev att skulderna ökade

med 392 Mkr och eget kapital minskade med 274 Mkr. Mellanskillnaden är uppskjuten

skatt. (Holmen, kvartalsrapport nr. 3, 2003)

4.5.2 Sandvik

Sandvik AB har tre affärsområden, Sandvik gruvindustri och konstruktion, Sandvik

verktyg och Sandvik material teknologi. Företaget är en högteknologisk

12 Tidigare MoDo



4 Empiri

-27-

verkstadskoncern med representation i 130 länder. Koncernen har ca 37000 anställda

och en omsättning på ca 50000 Mkr. Skulderna var på 25950 Mkr och eget kapital

inklusive minoritetsintressen var 24170 Mkr. (Sandvik, 2002)

Sandvik AB införde RR29 år 2003, vilket innebar att pensionsskulden ökade med 1600

Mkr och en nettopåverkan, efter avdrag för uppskjuten skatt, på koncernens egna

kapital med 1050 Mkr. Denna effekt har redovisats som en korrigeringspost i ingående

kapital 1 januari 2003. Sandvik har förmånsbaserade pensionsplaner i flertalet av de

länder där verksamheten är betydande. Pensioner och andra ersättningar har tidigare

redovisats enligt varje lands lokala regler. (Sandvik, 2002)

De aktuariella antaganden som gjordes vid balansdagen 1 januari 2003:

� Diskonteringsränta 5,5 %

� Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 6,2 %

� Framtida årliga löneökningar 3,4 %

4.5.3 SCA

SCA är ett av de största bolagen inom svensk skogsindustri. De producerar

hygienprodukter, förpackningar och tryckpapper. Huvudmarknaden är Västeuropa men

även Nordamerika, Asien och Latinamerika. Koncernen har ca 44 000 anställda  i 40-

talet länder och nettoomsättningen 2002 uppgick till 88 000 Mkr. (SCA, 2002)

SCA började redovisa sin pensionsskuld enligt IAS19 redan 1999. Den beräknade

skulden täcktes då av den redovisade pensionsskulden och SCA behövde inte göra

någon justering mot eget kapital. (SCA, 1998)

Huvudsakliga aktuariella antaganden som gjordes till bokslutet 2002:

� Diskonteringsränta 5,6 %

� Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 7,2 %

� Framtida årliga löneökningar 3,1%

4.5.4 Skanska

Skanska AB ska under år 2003 dela upp sin verksamhet i fyra grenar: Byggrelaterade

tjänster och service, Projektutveckling bostäder, Projektutveckling kommersiella
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lokaler samt BOT, Build-Operate-Transfer, som är ett infrastrukturprojekt. Koncernen

har ca 76400 anställda och en omsättning på ca 145600 Mkr. Skulderna var på 63850

Mkr och eget kapital inklusive minoritetsintressen var 14510 Mkr. (Skanska, 2002)

Skanska Införde RR29 år 2003, vilket gav engångseffekterna på balansräkningen.

Skulderna ökade med 1600 Mkr och eget kapital minskade med netto ca 1100 Mkr.

(Skanska, 2002)

4.5.5 Engångseffekterna för företagen som införde RR29 år 2003

Engångseffekterna av införandet av RR29 påverkar företagens skulder och egna

kapital. Vi har med dessa engångseffekter och företagens årsredovisningar från 2002

gjort ett diagram över påverkan på företagens soliditet, se figur 5. Företagens soliditet

påverkades med mellan en och tre procent.

Figur 5.  visar engångseffekternas påverkan på företagens soliditet (se bilaga 4)

4.6 Intervju med företagen
Informationen i det här avsnittet kommer från intervjuerna med företagens

representanter som arbetar med IAS19 respektive RR29. Med hänsyn till våra

respondenter har vi valt att inte skriva vem vi fått informationen från. Vilka vi har

intervjuat framkommer av vår källförteckning. Svaren nedan är framförallt baserade på

redovisning av förmånsbestämda planerna för pensioner, eftersom det är här de stora

skillnaderna mot tidigare finns.
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4.6.1 Problem vid införandet

RR 29 är ett komplicerat regelverk, men företagen har inte haft problem med själva

rekommendationen som sådan. Det största problemet har varit att kartlägga alla olika

lokala regler som finns i varje land där företagen har haft en redovisningsenhet som

påverkats av RR29. Eftersom rekommendationen gäller för koncernen, redovisar

dotterbolagen på ett annat sätt i sin egen bokföring. Dotterbolagens bokföring behöver

ersättas med en beräkning enligt RR29.

Beräkningarna för att räkna ut de aktuariella vinsterna och förlusterna är däremot

komplicerade och kostsamma, men det beror inte på rekommendationen utan på hela

hanteringen av pensioner i stiftelser anser en av våra respondenter. En annan av våra

respondenter anser att det krävs en aktuarie för att göra beräkningarna.

4.6.2 Skillnader mellan olika länder

Det är endast Defined Benifit-plan, förmånsbestämd plan, som påverkas av införandet

av RR29. Ett av företagen har dotterbolag i Norge, England, USA och Hongkong som

tidigare redovisat enligt förmånsbestämda planer. Reglerna, som tidigare fanns i

Norge, USA och Hongkong var snarlika RR29. Därför har det för det företaget varit

störst förändringar i Sverige och England. Vissa länder redovisade enligt Defined

Contribution-plan, avgiftsbestämd plan, och de påverkas inte.

4.6.3 Rättvisande bild

Det är positivt att pensionsåtagandena visas eftersom det är en väsentlig post i många

företag. Det blir lättare att jämföra både internt och externt med andra bolag då

beräkningarna sker på samma sätt. De aktuariella antaganden företagen använder

framkommer av noten. En rekommendation med samma principer i olika länder

medför att det blir mer rättvisande och lättare att förklara för en utomstående.

En av respondenterna tycker det är rätt att ta hänsyn till framtida löneutveckling. PRI

skulden tar inte hänsyn till framtida löneutveckling, vilket gör att den är lägre än vid en

RR29 beräkning.
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Nackdelen är att det är svårt att ta in pensionsåtagandena i bokföringen utan att det får

konsekvenser. Utjämningsmekanismerna som finns idag kan innebära att en tillgång

kan gå till en skuld utan att det kommer fram, se 4.6.4.

4.6.4 Marknadsvärdering, verkligt värde och korridorregeln

Några av företagen är positiva till marknadsvärdering av tillgångarna men ser samtidigt

problem med svängningarna i marknadsvärdet. Idag kan företagen hänföra

svängningar, som de inte räknat med, till aktuariella vinster och förluster, vilket

framgår av noten.

Värdet i balansräkningen är ett beräknat värde. I början av året fastställs parametrarna

för diskonteringsräntan, inflation och beräknad avkastning och företaget får fram en

beräknad pensionskostnad som ligger still under hela redovisningsperioden. Om en

speciell händelse inneträffar, exempelvis en fabrik stängs, förändras den totala

pensionskostnaden, annars ligger den still under redovisningsperioden. Om

diskonteringsräntan vid årets slut är en annan än vid årets början framgår det av noten.

Skillnaden slår igenom vid beräkning av åtaganden och redovisas under oredovisade

aktuariella vinster och förluster. Enligt IAS19 kan företagen dela upp effekterna så att

inte fluktuationerna i marknaden och  förändring av diskonteringsräntan får en

omedelbar effekt på nettot.

Läsaren tror att det verkliga värdet på tillgångarna är det som står i balansräkningen,

men i noten framkommer det, att det är ett beräknat värde. Detta ställer stora krav på

läsarens kunskaper. En av våra respondenter gav ett exempel: Om en intressent vid

förvärv av ett företag bara tittar på balansräkningen och värdet där inte är korrekt blir

det svårt att bedöma substansvärdet.

Värdering till verkligt värde blir problem pga att företagen blir exponerade mot ett

mätögonblick 4 ggr/år både på tillgångs- och skuldsidan. Det här kan skapa stora

svängningar i företagets nettoskuld, vilket korridorregeln ska utjämna. Om företaget

har stora svängningar får förändringen periodiseras över en lång tidsperiod, vilket kan

göra att det företaget redovisar som nettoskuld eller nettotillgång på balansräkningen

kan avvika från det företaget egentligen har. Tidigare övervärden kan ha försvunnit,
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men på grund av korridorregeln behöver inte detta ändras. Nu är det egentligen

undervärden, men i balansräkningen ser det fortfarande ut som om det finns stora

övervärden på grund av denna regel. Användningen av korridorregeln för att parera ett

problem med marknadsvärdering av tillgångar och skulder leder till att

balansräkningen inte återspeglar verkligheten.

Ett exempel på en risk när värderingen sker till marknadsvärde är att tillgångarna

värderas högt vid ett bokslut och därför gör företaget en stor utdelning. Sjunker sedan

värdet på tillgångarna efter utdelningen kan det ge ett negativt eget kapital.

4.6.5 Aktuariella antaganden

Egna bedömningar av aktuariella antaganden kommer att ske till viss del av företagen,

men i vissa fall är de styrda av det lands regler, där pensionsåtagandet är placerat.

Utomlands finns det många fler specialister än i Sverige, som bestämmer vilka

antaganden som ska användas. De flesta företag vi varit i kontakt med har tagit hjälp av

experter för att göra aktuariella antaganden, men diskussioner mellan koncernstaber,

banker och andra internationella storbolag förekommer också.

Enligt en av våra respondenter kommer förändringar av diskonteringsräntan att få stor

påverkan på pensionsskulden. En förändring från exempelvis 5% till 4% innebär att

pensionsskulden ökar med över 20%, se exempel bilaga 5. Även den årliga

pensionskostnaden kommer att öka men inte lika mycket.

Enligt en annan respondent påverkas pensionskostnaden mer av förväntad avkastning

på tillgångsmassan, eftersom det är friare att sätta förväntad avkastning.

Diskonteringsräntan sätts efter långa obligationsräntan och den ändras inte så mycket.

Ett av företagen vi varit i kontakt med nämnde att de försöker få ett bra samband

mellan inflation, diskonteringsränta samt förväntad avkastning och har satt ganska låga

tal för förväntad avkastning 2003 för att slippa obehagliga överraskningar.

I USA har företag gjort antaganden om förväntad avkastning på ca 10 % per år, trots en

verklig negativ avkastning pga nedgång på börsen, vilket lett till underskott i

företagens pensionsstiftelser.
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4.6.6 Minimikrav i finansiella rapporter

Företagen kommer att följa minimikraven men i vissa fall utöka informationen i

årsredovisningen för att förtydliga för intressenterna. Det ifrågasätts dock om all den

information som nu krävs kommer att vara till nytta eller om det kommer att

komplicera förståelsen av årsredovisningarna.

Meningen med noterna är att de ska ge en vettig totalbild av företaget. En av

respondenterna menar att företaget skriver informationen för de som skapat kraven och

de förstår noten.

4.6.7 Om korridorregeln försvinner

Nettoeffekten av att korridorregeln tas bort blir större svängningar i balansräkning och

resultaträkning samt möjligheten att utjämna resultat och balansposter mellan åren

försvinner.

Företag med mindre pensionsåtaganden påverkas inte i någon större grad då

förändringar ändå får periodiseras över 10-15 år. Detta innebär att pensionsåtaganden

måste vara stora för att synas tydligt i redovisningen. Företag med större

pensionsåtaganden är givetvis inte positiva till att regeln försvinner då svängningarna

blir större. En av våra respondenter anser dock att om intressenterna kan tillgodogöra

sig den information som lämnas i exempelvis årsredovisningen på rätt sätt kommer

förändringen inte att påverka intressenternas bedömningar. En annan respondent anser

att det kan vara svårt att prognostisera resultatet utan korridorregeln, men det skulle ge

ett riktigt värde i balansräkningen. En av våra respondenter tycker att korridorregeln är

administrativt krånglig och tycker det skulle underlätta om den försvann av just den

anledningen. Alla våra respondenter kommer att använda korridorregeln i årets bokslut.

4.6.8 Faktisk avkastning

Om faktisk avkastning skulle redovisas istället för normal avkastning, anser en av våra

respondenter att det vore omöjligt att förutse den verkliga avkastningen, eftersom även

räntebärande obligationer ger oväntade utslag i resultaträkningen. Andra respondenter

anser att om faktisk avkastning skulle ingå i beräkningarna skulle det medföra risk för

fluktuationer i redovisningen. Om någon har aktier i sin portfölj och mycket långa
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obligationer, varierar avkastningen på dessa. Är företaget rädd om sin resultaträkning

måste det för att uppnå förväntad avkastning ha korta räntepapper utan risk. En

pensionsstiftelse bygger på långa åtaganden och detta skulle då kunna stimulera till en

sämre placeringsfilosofi, som inte är lämplig för den här typen av åtaganden.

4.6.9 Löpande och framtida effekter

Löpande effekter är förändringarna av pensionsskulden, som  tas upp i redovisnings-

rapporterna. Idag utjämnar korridorregeln dessa effekter. Pensionskostnaderna

kommer, när de redovisas i resultaträkningen, att ingå i administrations- och

försäljningskostnaden. Pensionskostnaden består av årets intjänande, en räntedel samt

förväntad avkastning på tillgångarna.

En av våra respondenter som införde RR29 1/1 2003 och kommer att införa IAS19 1/1

2005 berättade att IAS19 i princip är likadan som RR29, men korridoren skall

nollställas 1/1 2005. Detta innebär att det kommer ytterligare en korrigering av

balansposten med engångseffekter på eget kapital och uppskjuten skatt.

4.7 Sammanfattning av empirin
I det här kapitlet har vi tagit upp vad RR29/IAS19 innebär för redovisning av pensioner

och vilka skillnaderna är mot tidigare. Svensk redovisningsstandard har tidigare varit

att redovisa pensionsskulder och pensionskostnader enligt FAR 4. Från dessa principer

skall företagen senast januari 2004 övergå till att redovisa pensionerna i

koncernredovisningen enligt RR29. Detta ställer nya krav på företagen, bl.a. skall de ta

fram aktuariella antaganden på ett nytt sätt och göra beräkningar enligt Project Unit

Credit Method. Vi har tagit upp vilka engångseffekter detta innebär för företagen vi

granskat som införde RR29 år 2003. Av sammanställningarna från intervjuerna med

revisorn och företagens representanter kan vi se vilka problem/möjligheter och löpande

effekter, som införandet av de nya reglerna inneburit för redovisning av pensioner,

vilket vi tar upp i vår slutdiskussion.
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5 Slutdiskussion

5.1 Inledning
Vi kommer i detta avsnittet att besvara vår forskningsfråga, göra reflektioner över

studiens slutsatser samt ge förslag till fortsatt arbete.

5.2 Forskningsfrågan besvaras
Här besvarar vi vår forskningsfråga: Vilka problem och möjligheter innebär de nya

redovisningsreglerna för pensioner och vilka effekter får det på några svenska företags

koncernredovisning?

Vi har identifierat både problem och möjligheter samt kommit fram till att införandet

av de nya redovisningsreglerna för pensioner har effekter för valda företags

koncernredovisningar, vilket vi diskuterar under respektive rubrik.

5.2.1 Problem med de nya redovisningsreglerna för pensioner

Företagen har haft problem med att kartlägga olika länders lokala regler och identifiera

i vilka länder företagen har en redovisningsenhet som påverkas av RR29.

Aktuariella antaganden är komplicerade att ta fram och beräkningar enligt Project Unit

Credit Method kräver mycket förarbete. Vid införandet av RR29/IAS19 får företagen

spendera mycket tid och pengar för att sätta sig in i detta. Det största problemet för

revisorn är att bedöma om antagandena är rimliga. Vi anser att det finns risk för att

revisorerna inte kan göra en fullgod granskning av pensionsredovisningen förrän de

själva är helt insatta i beräkningarna.

Balansräkningen visar inte verkligt värde, vilket vi anser kan ge problem vid beräkning

av nyckeltal. Företagen skall i sina årsredovisningar precisera hur de räknat ut

nyckeltalen. Tar de inte hänsyn till informationen i noterna kommer dessa inte att vara

jämförbara med andra företags nyckeltal.

Vid redovisning av pensionskostnaden kommer den att ingå i administrations- och

försäljningskostnaden, vilket kan göra det svårt för intressenter att se hur stor den är.
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Skall det överhuvudtaget gå att läsa ut storleken på pensionskostnaden krävs det att

företagen specificerar denna i en not.

Årsredovisningarna kommer att bli betydligt svårare att förstå än tidigare, vilket

kommer att ställa större krav på intressenter. Det räcker inte längre att granska resultat-

och balansräkningen utan det blir allt viktigare att läsa noterna och att förstå dessa.

Minimikraven för lämnande av information är väldigt omfattande både i RR29 och

IAS19, vilket kan försvåra för läsaren. Av vår litteraturgenomgång stycke 2.5.1

framgår att det är viktigt att företagen lämnar ut information, som är begriplig och

tillförlitlig, så att intressenterna kan fatta rationella beslut. Samtidigt är det viktigt att

informationen inte blir för omfattande, då kan den försvåra istället för att underlätta för

läsaren. Innan analytiker och andra intressenter kommit in i det nya sättet att beräkna

och redovisa pensioner finns det en stor risk för att missförstånd kan uppstå, vilket kan

vara skadligt för företaget.

Nettoeffekten av att korridorregeln tas bort blir större fluktuationer i balans- och

resultaträkning, vilket gör företagens redovisning känsligare. Försvinner denna

möjlighet anser vi att det skulle bli lättare för en utomstående intressent att läsa

årsredovisningarna. Samtidigt skulle svängningarna i marknaden få stor påverkan på

företagens resultaträkning, vilket gör att det finns risk att företagen blir försiktiga med

placeringar som påverkas kraftigt av variationer  på börsen. Detta kan ge företagen

problem att i årsredovisningen visa att det rör sig om ett långsiktigt åtagande och

långsiktiga placeringar. Revisorn anser att det är bra om regeln försvinner och att

effekterna av exempelvis kursutveckling redovisas direkt.

5.2.2 Möjligheter

Av vår empiri framgår att tanken med IAS19 och RR29 är att få lika regler i olika

länder och därmed jämförbara redovisningsrapporter. Flera av länderna, som är utanför

EU, exempelvis Norge, USA och Hongkong, har idag liknande regler, vilket framgår

av stycke 4.6.2. Detta tycker vi är en stor fördel då det underlättar för företag som har

dotterbolag i flera länder och för utländska investerare, men det är en nackdel att inte

dotterbolagen skall använda de nya reglerna i sina egna rapporter.
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IAS19/RR29 tar hänsyn till förväntad framtida löneutveckling, vilket innebär att den

anställde efter uppnådd pensionsålder erhåller pension som är relaterad till slutlönen.

Detta tycker vi är positivt. Revisorn anser att det ger en mer rättvisande bild att ta med

framtida löneutveckling i beräkningarna.

Det finns olika utjämningsmekanismer, som ger företagen en möjlighet att slippa

variationer i redovisningens resultat.

Tidigare har noten för pensioner bestått av några få rader, som läsaren i princip inte fått

ut någon information av. Det nya mer omfattande notsystemet ger en mer detaljerad

information, vilket ger en rättvisare bild, under förutsättning att personen kan förstå

noten. Det är positivt att en så väsentlig post som pensionerna visas utförligare i

årsredovisningen.

5.2.3 Effekter

De företag vi har med som införde RR29 1/1 2003, fick engångseffekter vid införandet

av RR29, vilka de valde att redovisa mot eget kapital. Dessa effekter fick olika stor

påverkan på företagens soliditet. För det minsta och det största av företagen var

påverkan drygt 1 procent, men för det medelstora företaget var påverkan på soliditeten

2,6 procent, vilket framgår av figur 5. Skillnaderna kan bero på att det är olika stor del

av företagens pensionsåtaganden som påverkas av införandet av RR29.

Av stycke 4.6.4 framgår att företagen kan välja att göra en hög utdelning till

aktieägarna ett år, när marknadsvärdet för tillgångarna är högt. Väljer ett företag med

låg soliditet att göra detta och marknadsvärdet för tillgångarna sedan sjunker anser vi

att detta kan få ödesdigra konsekvenser för företaget.

Framtida effekter på pensionskostnaderna beror på vilka antaganden som företagen gör

för förväntad avkastning på tillgångsmassan. Det är bra att ha ett samband mellan

inflation, diskonteringsränta och förväntad avkastning för att inte hamna i samma

situation som i USA.
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Förändring av en parameter kan ha stora effekter på företagens pensionsskuld och

påverkar även pensionskostnaden. Skillnaderna mellan beräknade åtaganden vid årets

början och årets slut redovisas under oredovisade aktuariella vinster och förluster i

noten. Vi tycker att detta borde framgå tydligare.

5.3 Reflektioner över studiens slutsatser
5.3.1 Jämförelse mellan företagen

Även om företagen vi har valt är väldigt olika stora, mellan 5000 och drygt 76000

anställda, och verkar inom helt olika branscher, har de haft en hel del gemensamt vid

införandet av de nya redovisningsprinciperna för pensionerna. Detta framgår av

sammanställningen från våra intervjuer.

Företagen är överlag positiva till den nya rekommendationen trots dess komplexitet,

eftersom den ger dem en samlad bild över deras pensionsåtaganden, vilket företagen

tidigare haft problem med.  Alla kommer också att använda korridorregeln, även om

företagens inställning till korridorregelns vara eller icke vara är kluven. Ett av

företagen vill absolut ha den kvar för att inte svängningarna i balans- och

resultaträkningen ska bli för stora. Ett annat företag anser att korridorregeln i princip

kan tas bort. Detta kan ha sin grund i hur företagen, oavsett storlek idag, ser på sättet

pensionerna påverkar bokföringen. Är påverkan stor är korridorregeln viktig, men är

den liten är den av mindre betydelse.

Även om flera av företagen är positiva till marknadsvärdering finns det en oro för vilka

olika konsekvenser detta kan få i framtiden, om värdena i balansräkningen inte

stämmer med ”verkligheten” i noten. Vikten av att företagen är tydliga i sin

redovisning anser vi är mycket väsentligt för att undvika felaktiga tolkningar av

årsredovisningen.

Sandvik och SCA har valt att använda 6,2 % respektive 7,2 % som förväntad

avkastning på förvaltningstillgångar. Denna skillnad kommer att göra att den

förväntade avkastningen får betydligt mycket större påverkan för SCA:s pensionsskuld

än för Sandviks pensionsskuld. Kanske har Sandvik valt att vara försiktiga eftersom
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det är första året som de tillämpar de nya redovisningsreglerna. SCA införde IAS19

redan 1999 och är därför vana användare av detta redovisningssystem.

5.3.2 Egna reflektioner

Byte av redovisningsregler till RR29/IAS19 är vad vi förstått något som tar lång tid

både att lära sig att arbeta med och att införa. Tio veckor är alldeles för kort tid att sätta

sig in i ett så här omfattande ämne. Därför har vi valt att lägga oss på en översiktlig

nivå, men vi har ändå fått med alla delar som från början var vår avsikt.

Vi är inte enbart positiva till de nya redovisningssystemet för pensioner, även om

tanken bakom är god. Det är positivt med lika redovisning i olika länder, men blir

standarder så flexibla, att de passar alla länder, normgivare och företag är risken att det

blir ännu svårare att jämföra olika företag. Det är också positivt med en utförligare

redovisning, men den medför ett flertal bieffekter som bidrar till en väldigt

komplicerad redovisning både för företag, revisorer och andra intressenter. Om det ger

en mer rättvisande bild återstår att se.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen och se vad som händer i framtiden, när

svensk lag ändras så det blir tillåtet att redovisa till marknadsvärde samt om IAS19:s

utjämningsmekanismer försvinner och vilka effekter det medför.

5.3.3 Tillvägagångssätt om vi skulle göra om studien

Skulle vi idag göra om studien, hade vi valt att göra på samma sätt, då vi är övertygade

om att detta är det absolut bästa sättet. Det har varit en stor fördel att välja tre företag,

som införde de nya redovisningsreglerna i år. Dels har vi kunnat få information om

problemen runt införandet och dels har vi kunnat räkna på engångseffekterna.

Dessutom har det framgått att olika företag kan ha liknande problem och möjligheter

oavsett storlek och bransch.

5.4 Förslag till fortsatt arbete
Under arbetets gång har det framkommit att det finns en hel del runt redovisning av

pensioner, som hade varit intressant att undersöka.
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Vi gör här en presentation av ämnen, som kan vara intressanta för fortsatt arbete:

� Vilka problem kan tänkas uppstå vid införandet av RR29/IAS19 hos stat och

kommun?

� Göra en jämförelse med företag som tillämpar US GAAP exempelvis Stora Enso

och Volvo (dessa företag har ofta varit föregångare inom redovisningsteorin). Här

kan det också vara intressant att titta på skillnaderna mellan IASB och FASB.

� Fördjupning i revisorernas roll – vad kommer att krävas av dem?

� Följa upp vad som händer när lagen ändras och företagen fr.o.m januari 2005 skall

tillämpa IAS19 fullt ut.

� Kommer årsredovisningarna att vara olika även om företagen tillämpar samma

regler? Pensionsskulden, som redovisas i balansräkningen, motsvarar inte verkligt

värde, utan det verkliga värdet skall anges i not. Hur påverkar detta beräkningen av

nyckeltal? Kommer det i framtiden att bli svårare att jämföra olika företag med

varandra? Kommer det att krävas specialistkunskap för att kunna tolka

årsredovisningarna?
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Bilagor

Bilaga 1. Frågeformulär till revisorn

Syftet med intervjun är att öka våra kunskaper om RR29 och IAS19 Redovisning av
pensioner. I första hand är vi intresserade av förmånsbestämda planer. De frågor vi ställer har
vi tagit fram utifrån den information vi läst om ämnet. Eventuella missuppfattningar på grund
av att ämnet är stort och komplicerat kan förekomma.

1. Vilka lagförändringar krävs för att IAS19 inte ska kollidera med svensk lagstiftning?

2. Vilka är de största problemen som kan tänkas uppstå vid införandet av RR29/IAS19?

3. Vilka problem/risker anser ni kan uppstå pga att tillgångarna skall värderas till
marknadsvärde?

4. Hur skiljer sig ”Projected Unit Credit Method” mot tidigare beräkningar av
pensionsskuld?

5. Företagen ska ta ställning till vilken princip de skall tillämpa för redovisningen av
aktuariella vinster och förluster. Hur anser ni att företagen bör göra?

6. Vilka problem medför det att företagen själva  har möjlighet att påverka
beräkningarna/värderingarna?

7. Det finns förslag på att korridorregeln ska försvinna. Syftet med regeln är ju att utjämna
resultateffekterna från period till period. Vilka konsekvenser kan detta få på företagens
redovisning?

8. Hur kommer att kvalitén på redovisningen av pensioner att påverkas av de nya reglerna?

9. Hur påverkar införandet av de nya reglerna er granskning?

10. Har ni tagit fram någon redovisningshandbok eller liknande inför införandet av IAS19?

11. Är det något ytterligare kring RR29/IAS19, som är viktigt för oss att känna till?
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Bilaga 2. Frågeformulär till företag som införde IAS19 tidigt

1. Hur redovisas pensionskostnaderna i årsredovisningens resultaträkning?

2. Vilka problem/risker anser ni kan uppstå pga. att tillgångarna skall värderas till
marknadsvärde?

3. Får förändringen av en parameter, t.ex. diskonteringsräntan, stor påverkan för
pensionskostnaden?

4. Hur påverkas er redovisning om korridorregeln försvinner?

5. Har ni tidigare använt finansinspektionens försäkringstekniska grunder?

6. Gör ni idag egna bedömningar av aktuariella antaganden?
       I så fall: Vilka är skillnaderna mot finansinspektionens försäkringstekniska grunder?

7. Har ni följt IAS19:s minimikrav vid lämnandet av information i era finansiella rapporter?

8. Är det något ytterligare kring IAS19 som ni tycker är intressant för oss att känna till?

Företagsspecifika frågor:
9. Vet du hur det kommer sig att företaget vid införandet av IAS19 inte behövde göra någon

justering mot EK?

10. Vad beror det på att förväntad avkastning på förvaltningstillgångar inte är samma som
faktisk avkastning på förvaltningstillgångar?

      Exempelvis er Årsredovisning för år 2002 not. 17 (s.61)
      Förväntad avkastning – 862 Mkr, faktisk avkastning – 1 565 Mkr

11. IASB har fattat beslut om att faktisk avkastning skall redovisas, vad innebär det för er
redovisning av pensioner?
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Bilaga 3. Frågeformulär till företagen som införde RR29 år 2003

Syftet med intervjun är att vi skall kunna skriva om problemen/möjligheterna och effekterna,
som de nya reglerna för redovisning av pensioner innebär för några svenska företag.

1) Vilka har varit de största problemen vid införandet av RR29/IAS19?

2) Hur har ni tidigare redovisat pensionerna (i pensionsstiftelser)?

3) Vilka problem/risker anser ni kan uppstå pga. att tillgångarna skall värderas till
marknadsvärde?

4) Vilka effekter får införandet av RR29/IAS19 för redovisning av pensioner:
a) Engångs?
b) Löpande?

5) Använder ni er av korridorregeln?
      I så fall: Hur påverkas er redovisning om korridorregeln försvinner?

6) Gör ni idag egna bedömningar av aktuariella antaganden?
      I så fall: Vilka är skillnaderna mot finansinspektionens försäkringstekniska grunder?

7) Får förändringen av en parameter, t.ex. diskonteringsräntan, stor påverkan för
      pensionskostnaden/pensionsskulden?

8) I dag finns olika utjämningsmekanismer i RR29/IAS19 för att förhindra variationer i
     redovisat resultat mellan åren. En av dessa innebär att företag som satt av medel till
     pensionsstiftelser får tillgodoräkna sig en ”normal” avkastning oavsett den faktiska
    avkastningen. IASB har på förslag om att faktisk avkastning skall redovisas, vad innebär
    det för er redovisning av pensioner?

9) Kommer ni att följa IAS19:s minimikrav vid lämnandet av information i era finansiella
rapporter?

10) Tycker ni att det nya redovisningssystemet för pensioner ger en mer rättvisande bild?

11) Är det något ytterligare kring RR29/IAS19 som ni tycker är intressant för oss att känna
      till?
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Bilaga 4. Underlag till figur 5

Siffror från 2002 års årsredovisning samt engångseffekter hämtade från företagens hemsidor
EK = Eget kapital inklusive minoritetens andel TK = Totalt kapital
Skulderna för Sandvik och Skanska är inklusive avsättningar

BR 2002 Förändring Efter förändringen
Skulder EK TK Skulder EK Skulder EK TK

Holmen 11782 15185 26967 392 -274 12174 14911 27085
Sandvik 25952 24169 50121 1600 -1050 27552 23119 50671
Skanska 63851 14513 78364 1600 -1100 65451 13413 78864

Engångseffekternas
 påverkan på Soliditeten

Före Efter RR29
Holmen 56,3% 55,1%
Sandvik 48,2% 45,6%
Skanska 18,5% 17,0%
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Bilaga 5. Exempel på diskonteringsräntans påverkan på pensionsskulden13

Exempel 1:
Antag att tiden fram till 65 år i genomsnitt är 15 år och att genomsnittspersonen dör på sin
85-årsdag.

Nuvärdet beräknas i två steg. Vi antar att genomsnittspersonens pension vid 65 år är X kronor.
Någon inflationsjustering görs inte, vilket innebär att X kronor skall betalas ut i 20 år. Vi antar
att utbetalningen sker i slutet av varje år. Nuvärdet vid 65 år blir då enligt tabellen ”Vad är
värdet idag av en krona som betalas årligen ett visst antal år i framtiden” vid 20 år, 5% ränta
faktor 12,46.

I andra steget skall nuvärdet av denna förpliktelse räknas fram. Vid diskonteringstid 15 år, 5%
ränta i ”Nuvärdestabell” är faktorn 0,48.
Detta ger ett nuvärde vid 50 år: 0,48 * 12,46 * X eller 5,9808X

Om räntan är 4% blir faktorerna 13,59 respektive 0,56.
Nuvärdet är då 0,56*13,59*X eller 7,6104X

Detta innebär en skillnad på 7,6104 / 5,9808 – 1 � 0,2725 dvs. 27,25 %

Ett nuvärde på 15000 SEK vid 5% ränta ger 5,9808X = 15000  X �� 2508

Vid 4% ränta ger det ett nuvärde på 7,6104 * 2508 � 19087

Skillnaden är 19087 / 15000 – 1 � 0,2725 dvs. 27,25 %

Exempel 2:
Antag att tiden fram till 65 år i genomsnitt är 10 år, i övrigt är antaganden samma som ovan.

Steg 1: Nuvärdet vid 65 år blir då enligt tabellen ”Vad är värdet idag av en krona som betalas
årligen ett visst antal år i framtiden” vid 20 år, 5% ränta faktor 12,46.
Steg 2: Nuvärdet av denna förpliktelse räknas fram. Vid diskonteringstid 10 år, 5% ränta i
”Nuvärdestabell” är faktorn 0,61.

Detta ger ett nuvärde vid 55 år: 0,61 * 12,46 * X eller 7,6006X

Om räntan är 4% blir faktorerna 13,59 respektive 0,68.
Nuvärdet är då 0,68*13,59*X eller 9,2412X

Detta innebär en skillnad på 9,2412 / 7,6006 – 1 � 0,2159 dvs. 21,59 %

Ett nuvärde på 15000 SEK vid 5% ränta ger 7,6006X = 15000  X � 1974

Vid 4% ränta ger det ett nuvärde på 9,2412 * 1974 � 18242
Skillnaden är 18242 / 15000 – 1 � 0,2161 dvs. 21,61 %

13 Beräkningarna är gjorda utifrån information vi fick per email från en av våra respondenter 2004-01-05


