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Sammanfattning

Då många svenska företag bedriver en omfattande handel med andra utländska företag medför

det en finansiell risk. För att skydda sig mot denna risk så använder företagen sig av olika

finansiella instrument. De risker företagen kan utsättas för är bland annat förändringar i

valuta- och räntenivåer.

För att synlig göra de finansiella riskerna som företagen tar då de handlar med finansiella

instrument har IASB tagit fram en rekommendation som heter IAS 39, denna

rekommendation behandlar hur företagen skall redovisa de positioner som de har i finansiella

instrument. Det innebär att storleken på de olika åtaganden som företagen har, kommer efter

införandet att synlig göras i balansräkningen under instrumentets livstid.

Med tanke på de förändringar som kommer att ske då IAS 39 införs har vi valt att studera hur

redovisningen av de finansiella instrumenten kommer att påverkas. De största förändringarna

kommer  att ske i redovisning till verkligt värde och säkringsredovisning samt att de

finansiella instrumenten skall redovisas on-balance istället för off-balance.
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Abstract

Due to the trade performed by a number of Swedish corporations with corporations abroad,

they are exposing them self for a financial hazard. This hazard are a risk that corporations

have to take when they are trading, the biggest risk lies in fluctuations in rate and that the

trading currency changes. To prevent them self from this risk they use financial instruments.

To visualise the financial risks that corporations make when trading with financial

instruments, International Accounting Standards Board have come up with a recommendation

called IAS 39. This recommendation contains standards for how corporations should account

for financial positions taken by the company. It includes that the size and the value of taken

positions are recognised in the balance sheet constantly during their life time.

Considering the changes that will occur when IAS 39 is implemented in the regulations, we

have chosen to study the changes in how the accounting of financial instruments are inflicted

by IAS 39. The most significant changes will be in accounting to fair-value and hedge

accounting. On-balance accounting are the fare most biggest alteration in the balance sheet,

this compared to that financial instruments are accounted for as an off-balance post today.
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1 Problem, forskningsfråga och syfte

1.1 Inledning
Uppsatsen kommer att behandla redovisning av finansiella instrument och vad som händer

med dem vid införandet av IAS 39. Rekommendationen är mycket omdiskuterade, då den är

dynamisk och är under förändring hela tiden.

1.2 Problemanalys
Då många svenska företag bedriver en omfattande handel med andra utländska företag,

medför det en finansiell risk. För att skydda sig mot denna risk så använder företagen sig av

olika finansiella instrument. De risker företagen kan utsätts för är bland annat förändringar i

valuta- och räntenivåer.

De finansiella instrument som används är olika former av finansiella derivat, så som optioner,

terminer. Instrumenten kan bära med sig en väsentlig risk för eventuella förluster, som den

riskaverte kan skydda sig emot. Det gör att företagens finansiella ställning och riskprofil kan

komma att ändras över en natt (Europeiska Kommissionen 2001/0044). Genom att tillämpa

dagens redovisningslagar och rekommendationer synliggörs inte riskerna i årsredovisningen

på ett bra sätt för de intressenter som företaget har (Ds 2002:42).

Mot bakgrund av detta har IASB (International Accounting Standards Board) tagit fram

IAS 39 som innebär att finansiella instrumenten skall värderas till verkligt värde och samtliga

skall erkännas i balansräkningen. I dagsläget så redovisas derivaten som noter i

årsredovisningen, de är såkallade ”off-balance-sheet” transaktioner.

IAS 39 ”Financial Instruments: Recognition and Mesurment” innehåller principer för

redovisning, värdering och uppgiftslämnande avseende finansiella instrument. IASB

definierar ett finansiellt instrument som varje form av avtal som ger upphov till en finansiell

tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag

(Ds 2002:42).
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Svenska börsnoterade företag som år 2005 kommer att tillämpa IAS 39, ska börja med att

upprätta sin balansräkning vid utgången av år 2003 enligt IAS 39 (Öhlings PriceWaterHouse

Coopers, 2002). Detta för att få tillstånd en jämförelse mellan årsredovisningen. I och med

införandet av IAS 39 skall samtliga finansiella tillgångar och skulder, inklusive derivat

instrument, redovisas i balansräkningen. Den stora förändringen är att instrumenten skall

värderas till verkligt värde som i första hand härleds från marknadsvärdet på samma eller

liknande finansiella instrument (Ds 2002:42).

1.3 Forskningsfråga
Hur kommer redovisningen av de finansiella instrumenten att påverkas vid införandet av

IAS 39.

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att identifiera den påverkan som kommer att ske i redovisningen

av företagens finansiella instrument vid implementerandet av IAS 39.

1.5 Avgränsningar
Vi kommer endast att beröra IAS 39s rekommendationer och de svenska lagar och

rekommendationer, som är tillämpbara på finansiella instrument. De finansiella instrumenten

vi har valt att ta upp är terminer och optioner, då dessa är de viktigaste för valuta- och

räntesäkringar för företagen.
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2 Metod

2.1 Inledning
I detta kapitel kommer vi att föra en kort metod diskussion, där vi presentera vilken metod vi

valt att använda oss utav. Här kommer även vårat egna tillvägagångssätt att redogöras och

förklaras, samt en trovärdighetsdisskusion kommer att föras.

2.2 Metod diskussion
Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett

förstående syfte (Mange & Solvang, 1997). Det är hårddata som samlas in i den kvalitativa

metoden och här har vi även en närhet till vår informationskälla. Om en studie görs ur en

kvalitativ ansats har den som syfte att titta på vilken karaktär en företeelse har, och hur den

ska identifieras. Den kvalitativa metoden innebär att enstaka eller några få

undersökningsenheter skall studeras för att få en djupare insikt och förståelse för de problem

som man valt att behandla. I denna metod inriktar man sig på att enbart titta på några få

enheter. Det kan leda till att metoden inte blir representativ och då går det inte att göra några

generella och allmängiltiga slutsatser ifrån det materialet som finns att tillgå. Forskare som

anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor

upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys (Bell, 2000). Den

information som har samlats in kan inte omvandlas till siffror, det är forskarens uppfattning

och tolkning av problemet som är det väsentliga. Vid användandet av den kvalitativa metoden

kräver det att forskaren är öppen och flexibel gentemot den information han har samlat in och

att han försöker se till helheten.

För att få en bred ansatsbas så har vi valt att använda oss av den kvalitativa modellen, utifrån

detta perspektiv kommer vi att göra intervjuer med eliten inom den svenska revision och

redovisnings kunskapen. Den kvalitativa modellen ger oss möjlighet till en närhet till våra

respondenter, då möjligheten finns för fortsatt kontakt om det uppstår frågor rörande ämnet.
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Primärdata är den data som man själv samlar in för ett bestämt ändamål, den är även

obearbetad ur forskningssynpunkt. När ny data skall samlas in kan man antingen göra en

direkt observation, intervju eller ett experiment.

Sekundärdata är data som redan har samlats in av en annan användare vid ett tidigare tillfälle

för att använda dem för ett annat syfte.

För att vi ska kunna få klarhet och förhoppningsvis svar på våra frågor har vi valt att använda

oss av både primär- och sekundär data. Vi kommer i förstahand att använda oss av sekundär

data, eftersom tillgången på sekundär information är större och att det är lättare att få tillgång

till då informationen redan är insamlad. Primära data kommer inhämtas genom intervjuer, att

använda sig av intervjuer gör att den information vi får, inte förvrängs eller vinklas av andras

åsikter.

2.3 Trovärdighetsdiskussion
En studies reliabilitet innebär att mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag.

Reliabilitet är alltså ett mått på hur tillförlitliga undersökningsresultaten är. Det innebär att

resultaten skall vara stabila så att en annan forskare vid ett senare tillfälle kan komma fram till

samma resultat (Eriksson & Wiedersheim, 1997).

Med validitet definieras ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas. Mäts

tex effektivitet så ska utredningen ge besked om det. Validitet är det viktigaste kravet på ett

mätinstrument. Om instrumentet inte mäter det som avses spelar det ingen roll om själva

mätningen är bra (Eriksson & Wiedersheim, 1997).

Vi som författare vill att våran uppsats skall vara objektiv, därför har vi strävat efter att

undersökningen har hållits så objektiv som möjligt. Men vi är mycket medvetna om att

respondenternas svar kan var subjektiva/objektiva så vi förväntar oss ej total objektivitet i

uppsatsen. Genom att vi kommer att skicka ut intervjufrågorna i förväg, försöker vi undvika

att respondenten skall missuppfatta dessa. Respondenten har även givits möjlighet att be om

förtydligande om det är något som är oklart i frågeställningarna. I denna uppsats har vi strävat

efter att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. För att uppnå en så hög

validitet gjorde vi noggranna litteraturstudier inom ämnet och kopplade sedan detta till

problemformuleringen för att till slut skriva intervjufrågor. För att uppnå reliabilitet använde
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vi oss av intervjubandspelare och gjorde anteckningar vid de personliga intervjuerna för att på

så sätt undvika felaktigheter och vid telefonintervjuerna använde vi oss av högtalartelefon och

intervjubandspelare och även här förde vi anteckningar under intervjuns gång.

2.4 Källkritik
För att lyckats komma fram till tillförlitliga slutsatser utifrån det material som finna att tillgå

krävs det ett kritiskt förhållningssätt till de använda källorna. Kritisk granskning av

källuppgifter gäller givetvis alla källor: intervjuer, statistik, arkivhandlingar etc. I snävare

bemärkelse brukar man dock med ”källkritik” syfta på granskning av dokument (Eriksson &

Wiedersheim, 1997). Källkritik är en urvalsmetod för den som skriver, där man bedömer det

material som har samlats in. Det som inte är bra rensas bort och behåller det som är

acceptabelt.

2.5 Tillvägagångssätt

2.5.1 Litteratursökning

Insamling av den data som behövs inom ämnet har gjorts genom en litteratursökning i de

tillgängliga databaser som finns på Uddevalla högskola, Göteborgs universitet och på internet.

De databaser vi har använt oss av är framförallt Sofia, Gunda och Proquest. Ifrån Sofia och

Gunda har vi tagit fram den litteratur som verkade relevant till vårt problemområde.

Databaserna har givits oss tillgång till ett stort urval av artiklar inom problemområdet, men

många av de artiklar går inte att få ut i fulltext vilket gör att de inte går att använda i arbetet.

De flesta vetenskapliga artiklarna som vi fått fram från databaserna har behandlat ämnet ur

ungefär samma utgångspunkt, vilket kan bero på att ämnet är ett nytt och problematiskt

fenomen med få verkligt insatta personer. Tillföljd av detta så har det varit svårt att få fram

detaljerad och kunskapsstark information. De flesta artiklar vi fått fram i ämnet går inte in på

djupet utan de berör bara ämnet flyktigt. En del informationen som finns på internet har varit

svår att få tillgång till, på grund av att vissa databaser kräver att man har företag eller

betalabonnemang. Ett exempel på detta är IASBs hemsida där inte rekommendationerna finns

tillgängliga utan det krävs ett abonnemang. Informationssökningen har därför blivit mycket

omständlig och tidskrävande. De sökmotorer vi framför allt använt oss av på internet har varit

yahoo, msn och google. Vi har använt oss av en rad olika sökord, så som derivat, derivat
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instrument, finansiella instrument, derivatives och IAS 39 m.fl. för att få fram ett relativt brett

material. De olika revisionsbyråernas hemsidor har vi varit inne och sökt efter information

rörande IAS 39. Vi har även använt oss av propositioner och lagar som har skrivits och givits

ut av justitiedepartementet. Därtill har vi fått en del råd och tips om hur vi skall tänka och

analysera problemet av Vice President, Joakim Lidbark, Bank of America London.

2.5.2 Respondent urval

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att kunna samla in relevant information i ämnet.

Då IAS 39 är en ny och ej ännu implementerad rekommendation finns det få verkligt insatta

personer inom ämnet i Sverige. Därför vände vi oss med förhoppningen att revisorer skulle

vara den grupp av personer som besitter kunskapen inom området. Vi började med att ta

kontakt med de största revisionsbyråerna i Sverige; Ernst & Young, KPMG, Öhrlings

PriceWaterHouse Coopers och Deloitte & Touche. Men det visade sig vara ett mycket

komplext ämne där bara eliten bland de svenska revisorerna har denna kompetens. När vi

började söka efter lämpliga respondenter bland eliten, så visade det sig att personerna var

mycket svår tillgängliga och väldigt upptagna, vilket har medfört att vi har haft avsevärda

problem med att ens få kontakt med respondenterna i fråga och än svårare att få tillstånd

intervjuer med dem. Då det varit svårt att få kontakt med respondenterna, så har vi bara givits

möjlighet att göra intervjuer med KPMG och Öhrlings PriceWaterHouse Coopers. På grund

av detta har vi fått utöka våra respondenter till att även gälla personer som har en

dokumenterad stor kännedom om redovisning av finansiella instrument och införandet av

IAS 39. De personer vi använt oss av utöver revisorer för våra intervjuer är en specialist på

hedging av finansiella instrument och relationen till IAS 39, VP, Joakim Lidbark, Bank of

America London. Auktoriserad revisor Gunvor Pausch vid Bokföringsnämden/EKAD och en

doktorand i finansiella instrument vid Lunds universitet, Fredrik Ericsson.

2.5.3 Intervjumetod

Efter att läst in oss på ämnet och dess problem, så ställde vi upp och formulerade ett antal

intervjufrågor som belyser våran frågeställning. Det första steget mot intervjuer var att boka

tid för antingen telefonintervju eller en personlig intervju med våra respondenter. För att

respondenterna skulle få möjlighet att vara förberedda inför intervjuerna skickade vi ut våra

intervjufrågor till de berörda i förväg. Vid telefonintervjuerna använde vi oss av

högtalartelefon och intervjubandspelare för att vi båda skulle kunna ta del av intervjuerna och
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vid den personliga intervjun använde vi oss av intervjubandspelare. Detta för att vi skulle

kunna gå tillbaka och kunna kontrollera vad respondenten svarat för att undvika felaktigheter.

Sammanlagt har vi genomfört sex stycken intervjuer.

2.6 Disposition
Kapitel 3: Litteraturgenomgång

Det här kapitlet behandlar den litteratur som är väsentlig för vår uppsats. Avsnittet inleds med

en beskrivning av de finansiella instrumenten och de risker som företagen kan utsätta sig för

då de använder sig utav finansiella instrument. Vi kommer här att ta upp terminer och

optioner, samt att beskriva hur de används och vilka följder det får när företagen använder sig

av instrumenten. Terminer och optioner används för valuta- och räntesäkring. De problem

som kan uppstå är om instrumenten skall redovisas off-balance eller inte, samt hur företagen

skall säkringsredovisa och redovisa till verkligt värde.

Kapitel 4: Lagar och rekommendationer

I kapitlet som följer presenteras de svenska lagar och rekommendationer som är relevanta för

ämnet. Här tar vi upp Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens rekommendation nr 7 och

Redovisningsrådets rekommendation nr 27 samt IAS 39. Utifrån rekommendationerna

kommer vi att behandla hur lagstiftarna anger att redovisning av finansiella instrument skall

ske. Därefter kommer vi att introducera läsaren till IAS 39 med en kort sammanfattning av

rekommendationen. Detta för att läsaren skall få en förstålse för hur rekommendationer

fungerar och hur den tillämpas.

Kapitel 5: Intervjuer

Vi kommer här att redovisa de intervjuer som har genomförts med eliten inom revision och

redovisning av finansiella instrument och IAS 39. De respondenter som vi har intervjuat har

varit; Sigvard Heurlin och Johan Rippe från Öhrlings PriceWaterHouse Coopers, Anna-Karin

Holmqvist-Larsson från KPMG, Gunvor Pausch från Bokföringsnämnden, Joakim Lidbark

från Bank of America London och Fredrik Ericsson doktorand vid Lunds universitet. Med

hjälp av intervjuerna vill vi belysa våran frågeställning ur ett fackmässigt perspektiv.
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Kapitel 6: Empiri

Här presenteras uppsatsens resultat utifrån vår litteraturgenomgång och de lagar och

rekommendationer som är tillämpbara inom ämnet, samt respondenternas uppfattning om

finansiella instrument och IAS 39. I IAS 39 så kommer finanasiella tillgångar att klassificeras

i fyra olika kategorier. De finansiella instrumenten kommer att redovisas i balansräkningen,

on-balance. Instrumenten skall då tas upp till verkligt värde som hämtas från marknadsvärdet.

Det kommer även att krävas säkringsredovisning vilket kan komma att medföra volatilitet i

resultatet och i det egna kapitalet.

Kapitel 7: Slutsats

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kunnat dra ur litteraturgenomgången,

intervjuer och empirin. Vi kommer att besvara den uppställda forskningsfrågan. Sedan följer

reflektioner och kritik till eget arbete. Vidare ger vi läsaren förlag till fortsatt forskning inom

området.
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3. Litteraturgenomgång

3.1 Inledning
Det här kapitlet behandlar den litteratur som är väsentlig för vår uppsats. Avsnittet inleds med

en beskrivning av de finansiella instrumenten. I kapitlet presenteras de olika sätten för

redovisning av finansiella instrument.

3.2 Finansiella instrument
Den främsta anledningen till att bolagen använder sig av finansiella instrument är för att säkra

valutor och räntor. När diskussion förs om säkring så innebär det att bolagen försöker att

eliminera eller i vart fall minska de risker som kan uppstå på valuta- och räntemarknaden.

Detta gör dem genom att hedga sina positioner. Från början var derivat handeln ett sätt för

företagen att försäkra sig mot framtida risker. Handeln med derivat har under de senaste åren

stått för en stor del av omsättningen på den finansiella marknaden i Sverige. Termins- och

options marknaderna svarar för större delen av tillväxten. Räntederivat är idag den största

delmarknaden följd av valuta- och aktiederivat (Finanshandboken, 1999). I

litteraturgenomgången sätts fokus på hur redovisningen av finansiella instrument uppfattas i

tidigare studier av ämnet. De finansiella instrument vi har valt att granska är optioner och

terminer, då dessa används för att valuta- och räntesäkra. Vi har då valt att gå vidare med att

studera hur forskare och författare tar upp och behandlar de problem och svårigheter som

finns inom redovisningen av finansiella instrument. De stora problemen som uppstår är

huruvida derivaten skall tas upp off-balance eller inte, samt hur företagen skall

säkringsredovisa och redovisa till verkligt värde.



16

Figur1:Denna illustrerar de valda delar som vi behandlar i litteraturgenomgången.

3.3 Definition av finansiellt instrument
Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett

företag och en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument i ett annat företag.

En finansiell tillgång är varje tillgång i form av kontanter, avtalsenlig rätt att erhålla

kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, avtalsenlig rätt att byta

finansiella instrument med annat företag under villkor som kan komma att visa sig vara

förmånliga eller egetkapitalinstrumet utgivna av annat företag.

En finansiell skuld är varje skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter

eller annan finansiell tillgång till ett annat företag eller att byta finansiella instrument med

annat företag under villkor som kan komma att visa sig oförmånliga (RR 27:5).

3.3.1 Derivat

Derivat är ett samlingsnamn för terminer och optioner. Med derivat menas härledning, det vill

säga att ett avtal alltid avser en underliggande egendom. De underliggande egendomarna är

obligationer och valuta. Den derivat marknad som finns har till uppgift att omfördela riskerna

mellan de olika aktörerna baserad på deras riskbenägenhet. Företagen kan därför använda sig

av derivat marknaden för att exakt kunna bestämma vilken risk de är villig att exponera sig

för på marknaden. Ett derivat kan även användas för spekulation i både upp och nedgång på

den underliggande egendomen.
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Säkrings
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IAS 39 har definierat derivat som ett instrument:

� Vars värde ändras utifrån ändringar i det underliggande indexet eller priset.

� Som kräver ytterst liten eller ingen nettoinvestering (med detta menas mindre än vad det

skulle kosta att köpa den underliggande enheten).

� Som har ett bestämt lösendatum i framtiden (IAS 39:10).

3.3.2 Terminer

För att företagen skall kunna skydda sig mot obehagliga överraskningar skapades

terminskontraktet. Terminen är en försäkring mot eventuella prisförändringar. Det utgör en

rättighet och en skyldighet att vid ett framtida tillfälle köpa eller sälja ett finansiellt instrument

till ett idag förutbestämt pris. Det innebär en skyldighet för både säljare och köpare till

skillnad från optionen (se avsnitt om optioner nedan), där det finns en valfrihet att välja om

man vill genomföra affären eller inte. Terminen är med andra ord symmetrisk; innehavaren

har en rättighet till vinst om priset går åt ”rätt” håll men också en skyldighet att ta sin förlust

om priset går åt ”fel” håll (Lybeck & Hagerud, 1996). Terminer i räntebärande papper

infördes i Sverige 1985. Vid ett terminskontrakt på ett räntebärande papper kommer man att

avtala om framtida köp eller försäljning av värdepapperet. Vid affärstillfället bestäms bland

annat pris, kvantitet och likviddag. Priset på terminen brukar i Sverige anges med

räntenoteringar. Den största fördelen med att använda terminskontrakt ligger i att det kan

minska ränterisken i en placering eller skuld. Utifrån företagets behov kan terminskontrakten

skräddarsys. Det finns terminer för bland annat räntor och valutor. Terminer brukar delas in i

futures och forwards. För futures sker en daglig avvräkning av vinster och förluster, medan

forwards avräknas först på slutdagen (Johansson 1998). Dessa beteckningar brukar användas

på de terminer som handlas och clearas (säkras) över börsen eller handlas direkt av en bank.

3.3.3 Optioner

Ett optionsavtal utgör en rättighet eller skyldighet att vid ett framtida tillfälle köpa eller sälja

ett finansiellt instrument till ett idag förutbestämt pris (lösenpris) inom en viss tidsperiod

(löptid). Optioner är med andra ord asymmetrisk. Innehavaren har en rättighet men ingen

skyldighet att köpa eller sälja ett värdepapper (Lybeck & Hagerud, 1996). För att kunna få

denna rättighet har köparen av ett optionsavtal betalat en premie. Den som utfärdar ett

optionskontrakt har en skyldighet att sälja eller köpa ett värdepapper, personen som utfärdat

kontraktet har mottagit en premie för denna skyldighet. Ett optionsavtal är alltså en ensidig
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handling, det är bara innehavaren av optionskontraktet som kan utnyttja denna rättighet och

dra fördel av innehavet. Det finns två olika optionsslag – köpoptioner och säljoptioner.

Köpoptioner ger innehavaren rättigheten men inte skyldigheten att köpa den underliggande

tillgången. Säljoptioner ger på motsvarande sätt innehavaren rättigheter men inte skyldigheten

att sälja den underliggande tillgången (Finanshandboken, 1999). 1986 infördes optioner på

räntebärande papper i Sverige. Optioner används idag för att träffa avtal om räntebärande

instrument och valuta.

3.4 Risker
All finansiell verksamhet är förknippad med ett antal olika risker. För att kunna reducera

dessa risker eller för att helt kunna eliminera dem används derivatinstrumentet. Bilden nedan

ger en överblick över de risker som kan uppstå.

Figur 2: Finanshandboken 1999.

3.4.1 Marknadsrisker

Marknadsrisker är den risk för förändringar av värdet på tillgångsmassan som är förenad med

systematiska faktorer (Finanshandboken, 1999). Denna risk kan man säkra genom s k

hedging, men risken kan inte elimineras bort helt. Vid förvärv av tillgångar eller utställande

av åtagande utsätter sig alla institut för någon form av risk. Detta innebär kortfattat att

marknadsvärdet på de finansiella tillgångarna skiftar snabbt tillföljd av förändringar i
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marknadsräntor och växelkurser. Det som är avgörande för den övergripande marknadsrisken

är bland annat ränterisken och valutarisken.

Ränterisken innebär att marknadsvärdet på en placering i värdepapper sjunker när

marknadsräntan stiger, underförutsättning att den löper med fast ränta. Ränterisken på en

placering blir högre ju längre löptid den har.

Valutarisken är risken för att marknadsvärdet på en placering i utländsk valuta sjunker till

följd av en försvagning i den utländska valutan i förhållande till den svenska kronan.

3.5 Säkringsredovisnig
Genom säkring skyddar sig företagen mot effekter som förändringar i värdet på en tillgång, en

skuld eller ett kassaflöde ger upphov till. Säkringen åstadkoms genom att företaget använder

sig av ett finansiellt instrument som förändras i motsatt riktning från värdet av den säkrade

posten. Tanken är att en värdeförändring som uppstår på den säkrade posten skall motsvaras

av en lika stor motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet. För att nettoresultatet inte

skall påverkas så är det mycket viktigt att den säkrade posten och säkringsinstrumentet

värderas på samma sätt (Ds 2002:42).

Med hjälp av säkringsåtgärder kan alltså företagen skydda sig mot oönskade risker som

annars skulle uppkomma i räntor och valutor, detta bidrar till en resultatutveckling som är

långsiktig och stabil för företagen. Den säkrade positionen och säkringsinstrumentet värderas

enligt samma princip, detta är innebörden av säkringsredovisnig (hedge accounting). Vinster

och förluster på positioner skall redovisas i resultaträkningen vid samma tidpunkt. Ett visst

instrument som företaget använder sig av kan ha som enda syfte att säkra mot risk i ett annat

finansiellt instrument. En effektiv valutasäkring kan förekomma, då aktier i utländska

dotterbolag eller utländska fastigheter finansieras med lån i lokal valuta. (Ernst & Young,

1997). Företagen skyddar ofta sina tillgångar och skulder till följd av ändrade valutakurser,

räntor m.m. Man gör detta genom att ta en motsatt position i ett finansiellt instrument

(säkringsinstrument). Tanken är att en värdeförändring på exempelvis en tillgång ska

motsvaras av en lika stor motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet. Förändringarna tar

därmed ut varandra. Enligt en promemoria från justitiedepartementet så får säkrade poster

värderas enligt samma principer som säkringsinstrument (Nytt från Revisorn, 2002-10-14).
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3.5.1 Förutsättningar för säkringsredovisning

För att ett innehav av derivat skall få betraktas som en säkring, och därmed bli föremål för

säkringsredovisning, bör innehavet uppfylla följande fyra förutsättningar:

� Positionen som skall säkras är exponerad mot en ränterisk eller en valutarisk som

medför att positionens verkliga värde kan komma att gå ned.

� Den säkrade och den säkrade positionen består av individuellt eller gruppvis

identifierande poster. Någon oklarhet får inte finnas om en enskild tillgång eller skuld

i eller utanför balansräkningen omfattas av säkringsredovisning eller ej.

� Säkringen förväntas vara effektiv. Detta innebär att det finns en hög sannolikhet för att

förändringar i verkligt värde för den säkrade och den säkrade positionen kommer att

uppväga varandra, dvs att korrelationen kommer att vara mycket hög.

� Säkringsredovisning bör endast ske vid säkring av tillgång eller skulder eller av i avtal

fixerade framtida betalningsflöden. Säkringsredovisning av budgeterande flöden är

enligt Finansinspektionens uppfattning inte i enlighet med god redovisningssed inom

den finansiella sektorn (Ernst & Young,1997).

Det finns två typer av metoder för säkringsredovisnig av tillgångar och skulder som brukar

benämnas marknadsvärderad säkringsredovisnig och anskaffningsvärderad

säkringsredovisnig. Den först nämnda metoden innebär att de riskutsatta transaktionerna och

säkerhetstransaktionerna värderas till verkligt värde kontinuerligt och under varje period

redovisas förändringen av verkligt värde i resultaträkningen. Det leder till att

resultateffekterna i resultaträkningen utjämnas automatiskt. Den andra metoden innebär att en

riskutsatt transaktions värdeförändring redovisas i resultaträkningen vid ett senare tillfälle när

även säkerhetstransaktionens resultat redovisas.

Värdeförändringar på finansiella instrument skall som huvudregel tas in direkt i

resultaträkningen. Vissa slag av värdeförändringar skall dock föras till en särskild post under

eget kapital (fond för verkligt värde). Detta gäller värdeförändringar på finansiella instrument

som är säkringsinstrument enligt ett system för säkringsredovisnig som tillåter att

värdeförändringar inte tas med i resultaträkningen. Även säkring av nettoinvesteringar i

utländska enheter tillhör denna kategori och omfattas av redovisning direkt i eget kapital.
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Föreskriften återspeglar IASBs principer för redovisning av kassaflödessäkring och säkring av

en nettoinvestering i en utländsk enhet (Nytt från Revisorn, 2002-10-14).

IAS 39 tillhandahåller riktlinjer för säkringsredovisnig för kassaflöde och verkligt värde

säkringar. Dessa rekommendationer innehåller strikta krav för hedge dokumentering och

tillvägagångsätt och de metoder som är nödvändiga för att visa effektivitet både på dåtida-

och framtida nivå. Transaktion för transaktion är tids krävande och reflekterar för det mesta

inte portfölj hedgingen som används av risk managers (Togher, aug 2003).

De säkringar som finns under IAS 39 är klassificerade enligt följande: säkring av verkligt

värde, kassaflödessäkring och säkring av nettoinvesteringen i utlandet (IAS 39:137).

Figur 3: Normala typer av säkringar.

För att det skall klassificeras som en säkring så måste samtliga kriterier vara uppfyllda enligt

IAS 39:

� Vid ingången av säkringen måste det finnas dokumentation om säkringsrelationen och

företagets risk management policy för att ingå transaktionen. Dokumentationen måste

innehålla information om det säkrade objektet, vilken risk som föreligger och hur

effektiviteten i transaktionen ser ut.

Säkring av
kassaflöde

Säkring av
verkligt
värde

Säkring av
nettoinvestering
i utländsk enhet

-Tillgång med rörligränta
-Skulder med rörligränta
förväntade framtida
transaktioner
-Fasta avtal

Planerade transaktioner och
skulder i utländsk valuta

Investeringar i
utländska enheter

Fast förräntade värdepapper
i utländsk valuta

-Fast förräntade tillgångar
-Fast förräntade skulder



22

� Säkringen måste vara högst effektiv och kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Med

högst effektiv menas att förändringar av marknadsvärde eller kassaflöde i princip ska

matcha varandra och att effektiviteten ska röra sig inom 80-125 %. När matchningen

inte blir perfekt kan det bero på att det underliggande instrumentet och det säkrade

objektet är i olika valutor eller räntor.

� För att säkra ett kassaflöde som är planerat i framtiden måste det vara högst troligt att

flödet kommer att inträffa (Moore, 2002).

3.6 Off-balance redovisning
Derivatinstrument så som terminer, optioner och andra transaktioner som är off-balance

poster skall normalt inte redovisas i balansräkningen under den tid de ”lever”. På

likviditetsdagen resultatförs slutligen dessa off-balance transaktioner. De poster som är av

denna karaktär skall idag redovisas i not till balansräkningen. För derivatinstrument som

redovisas off-balance finns till att börja med ingen fordran eller skuld att redovisa. Optioner

brukar normalt sett räknas hit, men de skiljer sig ifrån de övriga derivaten eftersom optioner

har en premie som skall bokföras. Ett terminskontrakt är en typisk off-balance post,

anskaffandet av derivatinstrument innebär en utfästelse att i framtiden prestera något. Vidare

sker ingen in- eller utbetalning i samband med anskaffningen och därmed finns det inget att

bokföra. Mot bakgrund av detta resonemang kan det anses att derivat inte utgör tillgång eller

skuld och således inte skall tas med i balansräkningen (Jonasson, 1999). I den svenska

redovisningen idag så stannar derivatinstrumentet utanför själva balansräkningen, förutom när

det gäller orealiserade förluster av derivaten de blir då on-balance vid tillämpning av lägsta

värdets princip.

3.7 Verkligt värde
Fair-value kan i svenskan översättas till verkligt värde (Mettinger, 1997). Många gånger är

därför verkligt värde synonymt med marknadsvärde. Anders Bäckström och Eva Wadman tar

i sin artikel ”derivatinstrument inte längre off-balance” upp hur verkligt värde skall

bestämmas. Enligt dem skall verkligt värde på derivatinstrument som är marknadsnoterade

bestämmas utifrån noterade köp- och säljkurser. Den förändring som uppstår i verkligt värde

skall redovisas i resultaträkningen eller i det egna kapitalet. Det är inte på något sätt bevisat

att verkligt värde skulle vara överlägset historiska anskaffningsvärden. Paul Chisnall, chef för
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den brittiska bankföreningen, hävdar att redovisning till verkligt värde tar bort fokus från

vinstgenerering i företagen. Då redovisningen inte längre har något större samband med

kontrakterande framtida kassaflöden, utan de kortsiktiga växlingarna på marknaden får istället

ett direkt genomslag på vinsten i företagen (Chisnall, 2001).

Joint Working Group, (JWG) bildades för att ta fram en definitiv rekommendation av

finansiella instrument. Vid en genom gång av de 280 remissvar som har kommit in på förslag

för redovisning av finansiella instrument. Har de kommit fram till att många av användarna av

dessa regler anser att historiska anskaffningsvärden ger en bättre bild än verkligt värde.

Resultat som är baserade på verkligt värde kan inte förutspås lika enkelt som resultat som kan

baseras på historiska anskaffningsvärden (Hauge, 2002). JWGs analys fokuserar på värdering

av verkligt värde i balansräkningen och dess relevans. Den tar inte upp om verkligt värde är

den mest karaktäristiska eller den mest meningsfulla i företags rapporteringen (Wilson, 2001).

De svenska lagstiftarnas uppfattning är att en värdering till verkligt värde ger den mest

rättvisande bilden av företagens innehav av finansiella instrument. Detta medför en större

möjlighet för användarna av redovisningen att på ett bättre sätt kunna göra en värdering av

företagen.

JWGs förslag gällande kraven på verkligt värde av finansiella instrument går betydligt längre

än IAS 39. De föreskriver i sitt utkast att alla finansiella instrument skall värderas till verkligt

värde och att värdeförändringar skall redovisas över resultaträkningen. Undantag från

värdering till verkligt värde är dock aktier i onoterade företag vars verkliga värde inte kan

uppskattas på ett tillförlitligt sätt (JWG, 2000 & Rundfelt, 2001). Eftersom alla finansiella

instrument enligt JWGs förslag skall värderas till verkligt värde bortfaller

säkringsredovisning, alla finansiella instrument är redan redovisade till sitt verkliga värde och

förändringar i värdet på säkringsinstrument och säkringsobjekt rapporteras i resultaträkningen

(JWG, 2000). Slutligen finns det lite bevis som pekar på att värdering till verkligt värde alltid

ger den mest relevanta värderingen av företagets prestationer (Wilson, 2001).

IAS 39 är redovisningens svar på marknadens ökande användande av finansiella instrument

för att kontrollera risk, öka vinsten och  förbättra kapital strukturen. Finansiella instrument är

kraftfulla risk- och kapital verktyg men de kan också vara svåra att kontrollera. En
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internationell arbetsgrupp av rekommendationssättare, arbetar på att harmonisera den

juridiska del av hur risk tas upp i finansiella uttalanden så att informationen är meningsfull för

investerare. Ansträngningen kommer förhoppningsvis att resultera i redovisning av finansiella

instrument till verkligt värde (Bunn, Jun 2002).

3.8 Diskussion
Vi har genom litteraturen ökat vår förståelse för hur terminer och optioner behandlas inom

den finansiella redovisningen och problematiken som följer med redovisningen av

instrumenten. Derivat- och optionskontrakt medför olika finansiella konsekvenser för

företagen, då terminer innebär ett bindande åtagande och i motsats till optioner betalar

företagen en premie och sedan väljer själva om de vill nyttja instrumentet eller ej. Vilket

medför en skillnad i redovisningen. Mot bakgrund av detta kunde vi lättare sätta oss in i off-

balance redovisnigens principer och den problematiken som följer då finansiella instrument

skall redovisas. I den svenska redovisningen skall derivaten inte redovisas i balansräkningen,

utan enbart som tilläggsupplysning i not till årsredovisningen. Vidare har vi insett att det finns

olika uppfattningar om de finansiella instrumenten skall värderas till verkligt värde eller

anskaffnings värde. Många användare anser att det historiska anskaffningsvärdet ger en bättre

bild, samt att det är enklare för företagen att förutspå sitt framtida resultat. Verkligt värde ger

ett mer korrekt resultat för bolagen, då de finansiella instrumentens värde förändras under

löptiden. För de företagen som säkringsredovisar ställs många krav som måste uppfyllas, ännu

svårare kommer det att bli för dem när IAS 39 införs då kriterierna för säkringsredovisning

blir striktare och mer väl definierade.
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4 Lagar och rekommendationer

4.1 Inledning
I kapitlet som följer presenteras de svenska lagar och rekommendationer som är relevanta för

ämnet. Vi kommer att introducera läsaren med en kort sammanfattning av IAS 39, för att

sedan gå in djupare i rekommendationen.

4.2 Införandet av IAS 39
Den 7 juni 2002 antog EUs ministerråd den så kallade IAS 2005- förordningen. Förordningen

kräver att alla noterade bolag år 2005 skall upprätta sin koncernredovisning enligt IAS, IASB

har beslutat att benämna sina standards IFRS, International Financial Reporting Standards,

(www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec.int/ias/index.html, 2003-11-05).

Skyldigheten att använda IAS i Europa är nu rättsligt fastställd. Företagen bör därför ta detta

som en signal att påbörja övergångsprocessen på allvar till IAS 39

(www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec.int/ias/index.html, 2003-11-05). I uppsatsen

kommer standarden att benämnas IAS.

4.3 Årsredovisningslagen
Allmänna bestämmelser: Lagen innehåller bestämmelser om hur företag skall upprätta och

offentliggöra årsredovisningen, koncernredovisning och delårsrapporter. Årsredovisningen

skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed (ÅRL 2:2).

Företagens årsredovisningar skall visa en rättvisande bild. För att göra det måste

balansräkning, resultaträkning och noter upprättas som en helhet för att ge en rättvisande bild

av bolagets ställning och resultat. För att kunna uppfylla kriteriet kan bolagen ibland behöva

lämna tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller

rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och skälen för

avvikelsen lämnas i en not (ÅRL 2:3). Även andra principer återfinns i ÅRL. En av dem är

värdering av olika poster och delposter som skall göras med iakttagelse med viss försiktighet.

Det innebär bland annat att endast under räkenskapsåret konstaterande intäkter får tas med i

resultaträkningen (ÅRL 2:4). I förvaltningsberättelsen som återfinns i företagets

årsredovisning skall det finnas en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets
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verksamhet, ställning och resultat. Det som inte skall redovisas i balansräkningen,

resultaträkningen eller noter, men som är av största vikt vid bedömningen av företagets

ställning och resultat skall lämnas som upplysningar i noterna. Även händelser som är av

väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut

skall det lämnas upplysningar om (ÅRL 6:1).

Klassificering av finansiella instrument: En tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk

eller innehas i verksamheten under en längre tidsperiod är en anläggningstillgång. Med

omsättningstillgång avses annan tillgång som innehavs kortsiktigt t.ex. för handelsändamål.

Olika regler tillämpas sedan beroende på vilken kategori tillgången tillhör och vilken

intention företaget har med innehavet (ÅRL 4:1).

Värdering av finansiella instrument: Frågan om själva värderingen av tillgången uppstår

efter företaget har konstaterat om tillgången skall klassificeras som anläggningstillgång eller

omsättningstillgång. En anläggningstillgång skall tas upp till anskaffningsvärdet, dvs

utgifterna för tillgångens förvärv (ÅRL 4:3). Om en tillgång klassificeras som en finansiell

omsättningstillgång sker värderingen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet

på balansdagen, vilket ger uttryck för lägsta värdets princip (ÅRL 4:9). I de fall som

omsättningstillgångarna överstiger anskaffningsvärdet (sk marknadsvärdering) skall de

värderas till verkligt värde.

4.4 Rekommendationer

4.4.1 Bokföringsnämnden (BFN)

Bokföringsnämndens uppgift är att främja utvecklingen av godredovisningssed hos de

bokföringsskyldiga. BFN bevakar praxis inom redovisningen och ger ut rekommendationer.

Bokföringsnämnden har i sin rekommendation 7 som behandlar värdering av fordringar och

skulder i utländsk valuta avvikit från huvudregeln om lägsta värdets princip för

omsättningstillgångar. De tillåter här att fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till

balansdagens kurs, även om denna är högre än anskaffningskursen avseende

omsättningstillgångar (Ernst & Young, 1997). De risker som är förknippade med förändringar

i valutakurser skyddar sig företagen mot genom att valutasäkra sig. Genom att flödessäkra
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fastställer företaget till vilken valutakurs som ett beräknat flöde kommer att flyta in till

företaget eller utbetalas. Vid effektiv valutasäkring så skall inte förändringar i växelkursen

påverka det bokförda värdet. Om företaget använder sig av terminskontrakt för valutasäkring

så skall dagskursen den dagen valutasäkringen görs användas vid värdering av den

underliggande fordran eller skulden som säkras. Skillnaden mellan terminskursen och

dagskursen vid kontraktets ingående kallas för premie och den skall periodiseras över

kontraktets löptid. För att en valutasäkring skall anses föreligga måste företaget haft för avsikt

att säkra valutan vid transaktionstidpunkten. Företaget skall även i årsredovisningen lämna

upplysningar om vilka poster som är säkrade (FAR, 2002. s. 713ff).

4.4.2Redovisningsrådets rekommendationer

Redovisningsrådets rekommendation nr 27 infördes den 1 januari 2003. Den tar upp hur

finansiella instrument skall klassificeras i balansräkningen. Med hjälp av denna

rekommendation skall läsare av finansiella rapporter lättare kunna förstå hur finansiella

instrument påverkar resultatet och ställningen i företaget. Rekommendationen kräver att

företagen lämnar upplysningar. Hur finansiella instrument skall värderas står det ingenting

om. Den tar heller inte upp när ett finansiellt instrument skall tas in i balansräkningen eller när

det inte längre skall redovisas i balansräkningen. Alla finansiella instrument som finns

omfattas av RR 27, oberoende av om dem skall tas upp i balansräkningen eller inte (FAR

2003, s. 1029).

4.5 IAS 39

4.5.1 Kort sammanfattning av IAS 39

IAS 39 behandlar värderingen och redovisningen av finansiella instrument. Huvudprincipen i

rekommendationen är att finansiella instrument skall redovisas till verkligt värde, vilket i

första hand härleds från marknadsvärdet för samma eller liknande finansiella instrument. Vid

införandet av IAS 39 kommer derivaten som tidigare var off-balance att tas upp i

balansräkningen. Den stora skillnaden från dagens redovisning blir att värdeförändringar på

tillgångar och skulder kommer att ingå i det redovisade resultatet, trots att företaget ännu inte

har realiserat dessa vinster eller förluster genom avyttring. Värdeförändringar på

derivatinstrumenten såväl orealiserade vinster som förluster skall som huvudregel redovisas i
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resultaträkningen. KPMGs IAS 39 Conversion Group menar att implementeringen av IAS 39

sannolikt är det viktigaste redovisningsprojektet någonsin för svenska multinationella företag.

4.5.2 Kvalitativa egenskaper i IAS 39

Vi har valt att ta upp de delar av IAS 39 som berör det området vi skriver om. Därför så

kommer vi att relatera till de delar av regelverket som är relevant för våran frågeställning.

Då alla företag kommer att följa samma redovisningsprinciper från och med 2005 har vi valt

att ta upp de egenskaper som ställs på de finansiella rapporterna.

Det finns tre viktiga kvalitativa egenskaper i den information som ges i de finansiella

rapporterna, denna information gör rapporterna mer användbara för användaren. De tre som

diskuteras här är relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.

För att informationen skall vara av värde för användaren så måste den vara relevant som

beslutsunderlag. Om informationen påverkar investerarens bedömning eller beslut av

händelser som har skett, pågående händelser eller framtida händelser då kan informationen

anses vara relevant. Informationen kan även vara relevant om den korrigerar eller bekräftar

bedömningar som gjorts i ett tidigare skede.

Tillförlitlighet får informationen när den har ett värde. Om informationen skall vara

tillförlitlig så får den inte vara vinklad eller innehålla väsentliga felaktigheter. Den som

använder informationen måste kunna lita på att det på ett korrekt sätt visar vad som görs

gällande eller vad som rimligen kan antas att den utvisar. Informationen måste på ett korrekt

sätt återge transaktioner och andra händelser på det sätt som görs gällande, för att på så vis

visa en korrekt bild eller åtminstone en bild som kan förväntas vara rättvisande och tillförlitlig

(Redovisningsrådet).

Jämförbarhet innebär att användaren ska kunna bilda sig en uppfattning om trender i

företagets resultat och ställning genom att under en längre tid jämföra finansiella rapporter

som företaget har gett ut. De skall också kunna jämföra olika företags finansiella rapporter.

Det är därför viktigt att värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade

transaktioner redovisas på liknande sätt dels i ett företag under en längre tid, dels i olika
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företag. Kravet på jämförbarhet innebär att bland annat att företaget skall informera om vilka

redovisningsprinciper som har använts (Redovisningsrådet).

4.6 Redovisning och värdering av finansiella tillgångar enligt IAS 39.

4.6.1 Verkligt värde

IAS 39 Financial Instruments Recognition and Mesurement innhåller principer för hur

finansiella instrument skall redovisas, värderas samt vilka uppgifter som bolaget skall lämna.

De finansiella instrument som företaget innehar skall redovisas till verkligt värde eller

marknadsvärde om detta inte går så skall de redovisas till ett värde som är en god

uppskattning av det verkliga värdet. Om inte marknadsvärdet kan bestämmas för instrumentet

så kan värdet tas fram genom att använda marknadsvärdet av instrumentets beståndsdelar.

Värdering kan även ske med allmänt accepterade värderingsmetoder som ger en god

uppskattning av marknadsvärdet. Kan inte värdet bestämmas utifrån detta på ett tillförlitligt

sätt så måste de sedvanliga regler användas dvs värderingsregler som gäller för anläggnings-

och omsättningstillgångar.

Vid säkring av verkligt värde skall säkringsinstrumentet värderas till verkligt värde och vinst

eller förlust skall tas upp i resultaträkningen. Vinsten eller förlusten på den säkrade posten

skall justera det bokförda värdet och tas upp i resultaträkningen (IAS 39:153).

4.6.2 Säkringsredovisning

Vid kassaflödessäkring redovisas den del av vinsten eller förlusten som är effektiv i eget

kapital och den ineffektiva delen tas upp i resultaträkningen om säkringsinstrumentet är ett

derivat. Om det är ett icke derivat kan företaget välja att bokföra i eget kapital eller

resultaträkningen (IAS 39:158). Säkring av nettoinvestering skall redovisas likadant som

kassaflödessäkring förutom att den ineffektiva delen av säkringen alltid skall tas upp i

resultaträkningen (IAS 39:163).

4.7 Finansiella skulder och tillgångar
Ett bolag skall erkänna en finansiell tillgång i balansräkningen när de blivit part i ett avtal som

avser ett finansiellt instrument (IAS 39:27). De finansiella instrumenten skall erkännas
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antingen på avtalsdagen eller på transaktionsdagen. Metoden som används skall användas

konsekvent (IAS 39:30). De finansiella instrumenten skall initialt tas upp till

anskaffningsvärde inklusive de transaktionskostnader som har tillkommit (IAS 39:66).

I IAS 39 så klassificeras tillgångar på fyra olika sätt beroende på vad de har för roll,

klassificering är mycket viktigt för den efterföljande värderingen (IAS 39:68).

� Finansiella tillgångar som företaget spekulerar i; Financial assets held for trade.

� Finansiella tillgångar som hålls tillgängliga för försäljning, Available-for-sale financial

assets.

� Tillgångar som hålls till förfall, Held-to-maturity investments.

� Lån och kundfordringar som har sin uppkomst i företaget och som inte används för

spekulation. Loans and receivables orginated by the enterprise and not held for

trading.

4.7.1 Financial assets held for trade

Till denna kategori hör tillgångar som anskaffats för att ge en vinst genom kortsiktiga

fluktuationer i tillgångens pris (IAS 39:10). Tillgångar som är en del av en

förvaltningsportfölj som uppvisar ett mönster av kortsiktig handel skall alltid klassificeras

som en spekulationstillgångar även om syftet med tillgången vid köptillfället var ett annat.

Tillgångarna skall värderas till verkligt värde och förändringar i värdet skall tas upp i

periodens resultat som vinst eller förlust (IAS 39:69,103). Därför så ingår derivat alltid i

denna grupp om de inte används för att säkra företagets tillgångar, säkrings instrument

rapporteras genom säkringsredovisningen.

4.7.2 Available-for-sale financial assets

Till denna kategori förs de finansiella tillgångar som inte passar in i någon av de andra

kategorierna (IAS 39:21). Tillgångar som faller i denna kategori skall värderas till verkligt

värde, dock får företaget välja om värdeförändringen skall tas upp i det redovisade resultatet

eller i en balanspost i eget kapital (IAS 39:103). Redovisas värdeförändringen i eget kapital

skall summan av värdeförändringen över tiden tas upp i det redovisade resultatet när

tillgången avförs från balansräkningen. Företaget måste redovisa värdeförändringar i

tillgångarna som kategoriseras som avaliable-for-sale på ett homogent sätt dvs. antingen
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måste tillgångarnas värdeförändring tas upp i det redovisade resultatet eller som en del av eget

kapital, får inte använda sig av båda metoderna (IAS 39:104).

4.7.3 Held-to-maturity investments

Till denna kategori räknas finansiella tillgångar vars framtida kassaflöde är bestämda,

företaget skall även ha förmågan och intentionen att bibehålla att behålla tillgången till dess

att den löper ut (IAS 39:10). IAS 39 ställer mycket hårda krav på företaget för att de skall få

klassificera finansiella tillgångar som held-to-maturity tillgångar (IAS 39:79-92). Företaget

får bla inte ha avhänt sig några av sina held-to-maturity tillgångar innan de förfaller under de

tre senaste åren, i annat än icke materiella mängder. Har företaget utfört försäljningar av held-

to-maturity tillgångar inom treårsperioden får företaget inte klassificera några finansiella

tillgångar som held-to-maturity. Inte heller aktier kan tillhöra denna kategori pga sin eviga

löptid. Tillgångar i held-to-maturity kategorin värderas inte till verkligt värde utan till sitt

upplupna anskaffningsvärde, amortised cost (IAS 39:73). Värdeökningar eller

värdeminskningar i tillgångar som ingår i kategorin held-to-maturity tas upp i

resultaträkningen när tillgången avförs från balansräkningen. Värdering till upplupet

anskaffningsvärde påverkar även resultaträkningen under tiden som instrumentet innehas

(IAS 39:108).

4.7.4 Loans and receivables originated by the enterprise and not held for trading

Till denna kategori av finansiella instrument hör fordringar som har sitt ursprung i företaget

ex. fordringar för tjänster eller varor (IAS 39:9). Dessa tillgångar skall även de, som held-to-

maturity-investments, värderas till sitt upplupna anskaffningsvärde (IAS 39:73). Om

instrumenten inte har någon fast förfallodag så får de värderas till historiskt

anskaffningsvärde.
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4.8 Diskussion
Detta kapitel har givit oss kunskaper om hur den svenska redovisnings lagstiftning och

rekommendationerna behandlar finansiella instrument. I de svenska lagarna och

rekommendationerna finns inga tydliga riktlinjer för hur de finansiella instrumenten skall

redovisas. De finansiella instrumenten kan tas upp på två sätt i den svenska redovisningen,

antingen som en anläggningstillgång eller som en omsättningstillgång. För att instrumentet

skall vara en anläggningstillgång skall det innehavas under en längre period och värderas till

anskaffningsvärde. En omsättningstillgång kan företaget innehava för handelsändamål och

skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. När IAS 39 införs

kommer vi få ett regelverk som på ett väl definierat sätt beskriver hur de finansiella

instrumenten skall tas upp. Grund tanken är att de finansiella instrumenten skall redovisas till

verkligt värde, värdet på instrumentet hämtas ifrån marknadsvärdet. Största förändringen i

redovisningen kommer bli att tillgångar och skulder ingår i det redovisade resultatet även om

företagen inte har realiserat sina vinster eller förluster. Vi har kommit till insikt att IAS 39 är

en väl behövlig rekommendation för att skapa en mer rättvisande bild av bolagets finansiella

ställning.
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5. Intervjuer

5.1 Inledning
Vi kommer här att redovisa de intervjuer som har genomförts med eliten inom revision och

redovisning av finansiella instrument och IAS 39. De respondenter som vi har intervjuat har

varit; Sigvard Heurlin och Johan Rippe från Öhrlings PriceWaterHouse Coopers, Anna-Karin

Holmqvist-Larsson från KPMG, Gunvor Pausch från Bokföringsnämnden, Joakim Lidbark

från Bank of America London och Fredrik Ericsson doktorand vid Lunds universitet.

5.2 Intervjuer med eliten inom revision och redovisning

Hur brukar företag generellt redovisa de finansiella instrumenten?

Icke finansiella företag skall enligt gällande årsredovisningslag ta upp sina finansiella

instrument till lägsta värdets princip, vilket innebär en försiktigare värdering än vad IAS 39

kommer att medföra. Företagen skall enligt RR 27 upplysa om hur de har hanterat sina

exponerade risker i not till årsredovisningen. Där skall det framgå vad de har ingått för

kontrakt och vilket värde dessa kontrakt har, eftersom inte dessa finansiella instrument syns i

balansräkningen utan de är off-balance poster.

Hur kommer företagen att ta upp de finansiella instrumenten efter införandet av

IAS 39?

Huvuddragen i IAS 39 är att det skall värderas till marknadsvärde, vilket innebär att de

finansiella instrumenten värderas till verkligt värde. De derivat företagen är innehavare av

skall tas upp till verkligt värde i balansräkningen. Vilket gör att det kommer att få effekter

över resultaträkningen och även i det egna kapitalet. Detta innebär att det kommer bli en

betydlig mindre försiktig värdering och företagen överger anskaffningsvärdet på de finansiella

tillgångarna.
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Hur fastställer företagen ett korrekt verkligt värde av de finansiella instrumenten enligt

IAS 39?

Enligt IAS 39 finns det en viss hierarkisk ordning att följa, det bästa sättet att fastställa

verkligt värde är att gå på ett marknadsvärde det går i de fall när instrumenten är

marknadsnoterade. Finns det inte något marknadsvärde så skall företagen försöka hitta

approximationer för detta, genom i första hand hämta stöd beträffande värderingen utifrån

likartade instrument vid det aktuella värdet och korrigera för eventuella skillnader. Går det

inte att finna några approximationer så skall företagen använda modeller för att beräkna ett

verkligt värde om den modellen ger ett tillräckligt tillförlitligt värde. En sista utväg att

fastställa ett verkligt värde är att gå på anskaffningsvärdet. Hur företagen kommer att göra är

beroende på vilka typer av instrument företagen har och vilka typer av marknader de befinner

sig på.

Hur kommer IAS 39 att påverka det egna kapitalet och resultatet när de införs och vilka

konsekvenser får detta?

De nya reglerna innebär en trade-off mellan volatilitet i det egna kapitalet och resultatet. Det

beror på vilka branscher som berörs. Frankrike och de franska bankerna har varit väldigt

negativa inställda till IAS 39, de menar att man inför en volatilitet som inte fanns tidigare.

IAS 39 skapar en redovisningsmässig volatilitet detta skulle göra att företagen får stora

svängningar i det egna kapitalet och det menar fransmännen skulle vara negativt för den

finansiella sektorn i stort.

Kommer företagen att välja att ta de finansiella instrumenten över det egna kapitalet

eller kommer de att välja att ta det över resultatet?

När det gäller available-for-sale kategorin, så kommer företagen att ta upp dem över det egna

kapitalet. I den omarbetning som håller på att göras av IAS 39 så skall available-for-sale

komma att tas över det egna kapitalet, eller så kan företagen ta det över resultatet. För

närvarande så gäller att det val som företagen gör, skall sedan följas antingen de tar det över

egna kapitalet eller över resultatet. Det vanligaste är att företagen tar upp instrumenten över

det egna kapitalet, men det lutar åt att i den slutliga versionen av IAS 39 så kommer det

endast att tillåtas att available-for-sale bokförs mot eget kapital. Financial assets held-for-

trading redovisas till verkligt värde och företagen redovisar dessa över resultaträkningen.
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Vad har företagen som berörs av införandet IAS 39 för attityder/inställning?

Den största skillnaden är att bolagen inte är homogena vilket gör att de kommer att beröras på

olika sätt, beroende på om företaget har mycket instrument eller inte. Banker både i Sverige

och Europa är mycket kritiska till IAS 39 och det beror framför allt på säkringsredovisningen.

Det finns en stor spännvidd mellan de som är entusiastiska och de som är kritiska, men

generellt sett så är de företag som respondenterna har kontakt med negativt inställda. Johan

Rippe på Öhrlings PriceWaterHouse Coopers uttrycker det kort men koncist så här: ” Det

finns tre faser, förnekelse, ilska när man förstår vilket jobb det blir och sista fasen blir en

konstruktiv lösning”.

Tror Ni att införandet av IAS 39 medför några för- eller nackdelar för företagen, vilka?

I Sverige finns det inga klara regler när det gäller finansiella instrument, därför kommer detta

att innebära en förbättring för företagen. Om företagen har samma intresse som användaren,

nämligen att vissa aspekter av finansiell verksamhet skall belysas på ett bättre sätt, för

svenska företag är det ett steg framåt då standarden införs. Denna ger en bättre belysning och

därför är det till fördel ur ett användarperspektiv och ett företagsperspektiv som är till för att

tillgodo se användarperspektivet. Det kommer att bli krångligare för företagen då IAS 39

införs och det kommer leda till stora implementerings kostnader. Beroende på om det är en

för- eller nackdel för företagen att IAS 39 införs är kopplat till vilken verksamhet som de

bedriver. En nackdel för bolagen är att IAS 39 inte ännu är godkänd av EU, vilket medför att

företagen inte tar åt sig rekommendationen och börjar implementera den i företagen. Detta

innebär att företagen kommer få svårt att införa rekommendationen i tid till år 2005.

Tycker Ni det är bättre att de finansiella instrumenten redovisas off-balance, eller blir

det bättre när IAS 39 införs och on-balance kommer att gälla?

De flesta tillfrågade förespråkar att instrumenten redovisas on-blance, de menar att den tiden

då derivaten gick att gömma undan för aktie ägarna är över så att det inte kan bli fler liknande

skandaler som i Enron fallet. On-balance är bra men det kommer att ställa större krav på

läsarna, det kommer även att ställa större krav på bolagen när de ska presentera sina resultat.

Då det kan vara väldigt stora värdeförändringar och stora negativa positioner i instrumenten

som är off-balance, speciellt i finansiell verksamhet och det kan leda till att resultatet

snedvrids. För att få en överblick över verksamheten så måste företagen ha alla finansiella
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instrument on-balance och de måste värdera instrumenten till verkligt värde. Annars vet

företagen inte vad det handlar om i den verksamheten de bedriver.

Bland respondenterna så finns det en med motsatt uppfattning vad det gäller off-balance

redovisning. Den tillfrågade anser att det är bättre att de finansiella instrumenten redovisa off-

balance, som en tilläggs upplysning i noterna till årsredovisningen. Investerarna kan då själva

värdera instrumenten. Därför anses det var bättre att beskriva vilken typ av instrument

företagen har och vad de innehåller.

5.3 Diskussion
Intervjuerna med respondenterna har givit oss djupare förståelse för problemet och

rekommendationens implementerande. Samt vad det kommer att betyda för bolagen när

standarden införs. Utav intervjuerna har vi lärt oss att ämnet är problematiskt och är mycket

dynamiskt, då reglerna i IAS 39 är svåra att ta åt sig och svåra att tillämpa. Det som gör att

bolagen är tveksamma och kritiska till standarden är att det antagligen kommer att medföra

volatilitet i eget kapital och i resultatet när bolagen säkringsredovisar. De som har

argumenterat emot införandet av IAS 39 är de finansiella institutionerna ute i Europa, då

främst Frankrike. Utifrån detta har vi lärt oss att användarna av regelverket måste ha ett

fortgående lärande för att hålla sig ajour inom ämnet.
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6 Empiri

6.1 Inledning
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån vår litteratur genomgång och de lagar och

rekommendationer som är tillämpbara inom ämnet, samt respondenternas uppfattning om

finansiella instrument och IAS 39.

6.2 Hur redovisningen av finansiella instrument påverkas när IAS 39 införs

6.2.1 Finansiella tillgångar

Enligt redovisnings rådets rekommendation 27 så är en finansiell tillgång en avtalsenlig rätt

att erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, under villkor att byta

ett finansiellt instrument med annat företag som kommer att visa sig vara förmånliga eller

egetkapitalinstrument utgivna av annat företag. De svenska redovisnings rekommendationerna

är förhållandevis ospecificerade för hur finansiella tillgångar skall behandlas. Detta satt i

perspektiv till det mycket strikta och väl definierade rekommendationer som IAS 39 ger för

finansiella tillgångar. Standarden kräver att företagen erkänner en finansiell tillgång när det

blivit part i ett avtal som avser ett finansiellt instrument, erkännandet skall ske på avtalsdagen

eller transaktionsdagen. IAS 39 ställer även krav på att den metod som används kommer att

tillämpas konsekvent.

I den svenska redovisningen gives företagen bara möjlighet att ta upp de finansiella

tillgångarna i antingen anläggnings- eller omsättningstillgångar, detta medför att tillgångarna

inte får samma definitionsstandard som de får vid införandet av IAS 39. I standarden

IAS 39 klassificeras de finansiella tillgångarna på fyra olika sätt beroende på vad de har för

roll, dessa är financial assets held-for-trade, available-for-sale finacial asset, held-to-maturity

och loans ande receivables orginated by the enterprise and not held for trading. När de

finansiella tillgångarna klassificeras som available-for-sale, då hålls de tillgängliga till

försäljning. De skall då redovisas till verkligt värde och över eget kapital, det kan vara svårt

att förstå varför de skall föras över det egna kapitalet. Argumentet för att de finansiella

tillgångarna skall gå över eget kapital istället för över resultatet är att det skulle ge en
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missvisande bild på resultatet då företaget inte har tillgångarna för trading. Om företagen

redovisar held-for-trade till verkligt värde och över resultaträkningen är däremot helt logiskt

pga. att det är en tillgång som inte innehavs för att skapa kortsiktiga vinster.

6.2.2 Off-balance redovisning

De poster som är av off-balance karaktär redovisas idag som en tilläggsupplysning i noterna

till årsredovisningen. Finansiella instrument skall normalt sett inte redovisas i

balansräkningen under den tid de lever, utan på likviditetsdagen resultatförs slutligen dessa

off-balance transaktioner. Detta gäller fram för allt terminer och optioner som är off-balance

poster. De poster som tidigare var off-balance kommer vid införandet av IAS 39 att redovisas

i balansräkningen. I den svenska redovisningen tar företagen upp de orealiserade förluster

som kan uppstå i balansräkningen.

Företagen bör redovisa alla sina finansiella instrument on-balance för att de skall kunna få en

överblick över sin verksamhet. Detta är den generella uppfattningen bland eliten inom

revision och redovisning, men det finns även avvikande åsikter när det gäller upptagandet av

derivaten i redovisning som menar på att det är bättre att de redovisas off-balance.

Investeraren kan då själv värdera instrumentet som företaget har. Det som kan inträffa när de

finansiella instrumenten värderas off-balance istället för on-balance är att företagen kan ha

stora positioner som kan skapa negativa värdeförändringar, detta kan snedvrida hela resultatet

för bolaget. För att investerarna skall få en överblick över verksamheten som företaget

bedriver så måste bolaget redovisa sina finansiella instrument on-balance.

6.2.3 Verkligt värde

I den svenska redovisningen värderas de finansiella instrumenten till anskaffningsvärdet. Vid

införandet av IAS 39 måste företagen värdera sina instrument till verkligt värde eller

marknadsvärde. Detta kan sättas i relation till JWGs remissvar som de fick in när de skulle ta

fram en definitiv rekommendation för redovisning av finansiella instrument. I remissvaren

ansåg majoriteten av de tillfrågande att det historiska anskaffningsvärdet ger en bättre bild än

verkligt värde. Användarna menar på att ett resultat som är grundat på verkligt värde inte kan

förutsägas lika enkelt som ett resultat där företagen använt sig av det historiska

anskaffningsvärdet. De svenska lagstiftarnas bildade uppfattning i ämnet är att värdering till
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verkligt värde ger den mest rättvisande och korrekta bilden av företagens innehav av

finansiella instrumenten.

6.3 Säkringsredovisning
Vid införandet av IAS 39 så kommer redovisningen av säkringar att genomgå en del

förändringar i förhållande till den svenska redovisningen. IAS 39 kommer att innehålla strikta

krav för hur hedge dokumentering och tillvägagångssätt för säkringsredovisning skall gå till.

Det innebär att den nya standarden innehåller betydligt striktare kriterier för hur

säkringsredovisning skall genomföras. För att få säkringsredovisa måste företagen uppfylla

dessa kriterier. Om de uppfyller kriterierna kommer de att få redovisa över det egna kapitalet,

men klarar bolagen inte av att uppfylla kriterierna så kommer de bli tvungna att redovisa över

resultatet vilket kommer att medföra en ökad volatilitet i resultatet. Volatilitet i resultatet är

något som företagen så långt som möjligt försöker undvika, då det är mer gynnsamt att ha

volatiliteten i det egna kapitalet. Det är denna volatilitet som de finansiella företagen både i

Sverige och Europa befarar är det största problemet vid införandet av IAS 39 och därför är de

mycket kritiska till införandet av standarden.

6.4 Diskussion
Vi har förstått vikten av att redovisa on-balance, detta är viktigt både för investerare och

bolaget självt för att de skall få en överblick över verksamheten. Detta kommer kanske inte att

underlätta för den oinsatte i redovisning, när den skall göra en jämförelse mellan två bolag i

samma bransch. När de finansiella instrumenten tas upp i balansräkningen under tiden de

löper så kan inte värdet av instrumentet döljas för investerarna. Genom detta slipper

investeraren risken att utsättas för obehagliga överraskningar när företagen realiserar sina

positioner av de finansiella instrumenten. Redovisas inte instrumenten on-balance så kan det

få negativa följder i resultatet för företaget när de realiserar instrumenten. Vi har även insett

fördelen med att uppfylla de krav som ställs för att få säkringsredovisa, om företagen

uppfyller de krav som ställs för säkringsredovisning minskar detta volatiliteten i resultatet för

bolagen och detta skapar en jämnare resultat presentation i årsredovisningen. Det bolagen

eftersträvar är att få volatiliteten i det egna kapitalet för att resultatet då lämnas opåverkat.
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7. Slutsatser

7.1 Inledning
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kunnat dra ur litteratur genomgång,

intervjuer och resultat. Vi kommer att besvara den uppställda forskningsfrågan. Sedan följer

reflektioner och kritik till eget arbete. Vidare ger vi läsaren förlag till fortsatt forskning inom

området.

7.2 Fördelen med IAS 39, jämfört med rådande redovisnings praxis
I dagsläget så saknas det ett detaljerat regelverk för hur de svenska bolagen skall redovisa sina

finansiella instrument. Införandet av IAS 39 kommer därmed att bli ett stort steg framåt för de

svenska bolagen då de kommer få regler att rätta sig efter om hur de finansiella instrumenten

skall redovisas.

Nyttjarna av IAS 39 anser att det är bra att det införlivas ett regelverk för redovisning av de

finansiella instrumenten, men att regelverket är för krångligt att applicera i verkligheten och

riskerna för fel ökar i redovisningen. IASB genomför kontinuerligt förändringar av IAS 39,

det gör den till en mycket dynamisk standard, vilket innebär att det kan bli svårt för företagen

att följa med i förändringarna som sker i rekommendationen. För läsarna av bolagens

årsredovisningar kommer införandet av IAS 39 inte innebära att det blir lättare för dem att

förstå genom att bara läsa bolagens redovisning. Läsarna måste här tänka konceptionellt, hur

bolaget har valt att utforma sin redovisning. Det går inte att jämföra två olika bolag i samma

bransch med varandra pga. att bolagen kan ha använt sig av olika koncept i redovisningen.

Ytterligare en orsak som kan försvåra för företagen är att IAS 39 ännu inte är godkänd av EU,

vilket försenar implementeringen av standarden i de  svenska bolagen. Då den inte är godkänd

kommer bolagen inte anamma principerna i rekommendationen, detta kan medföra en stor och

kostsam omställning när rekommendationen väl blir antagen av EU.



41

7.3 Forskningsfrågan besvaras
När IAS 39 införs kommer redovisningen av de finansiella instrumenten att genom gå en

avsevärd förändring, eftersom standarden har mycket strikta och väl definierade

rekommendationer. Den innefattar att företagen erkänner en finansiell tillgång när den blivit

del av ett avtal som avser ett finansiellt instrument. De största förändringarna i redovisningen

för finansiella instrument kommer att ske i off-balance redovisning, redovisning till verkligt

värde och säkringsredovisning, dessa tre redovisningsätt är av stor betydelse för hur de

finansiella instrument skall tas upp.

Off-balance redovisning innebär i dagsläget att de finansiella instrumenten tas upp i noter i

årsredovisningen, detta ger företagen möjlighet att dölja instrumenten för investerarna i

noterna utan att behöva redovisa värdet av innehavet på de finansiella instrumenten för dem.

Så länge som företagen använder sig av off-balance redovisning kan det förkomma stora

positioner som kan skapa negativa värdeförändringar, följdeffekten av detta kan bli att

företagens resultat kan bli väldigt snedvridet då positionerna realiseras och tas upp i

resultaträkningen. De finansiella instrumenten kommer istället att redovisas on-balance när

IAS 39 införs, vilket betyder att instrumenten tas upp till verkligt värde och redovisas i

balansräkningen. En konsekvens av att instrumenten skall redovisas i balansräkningen är att

det egna kapitalet och resultatet kommer att påverkas under instrumentens löptid. Vilket

kommer att medföra en avsevärd förändring för investerarna då transparensen kommer öka

och ger möjlighet för investerarna att skapa sig en egen uppfattning om företagens finansiella

åtagande, därmed har företagen inte längre möjlighet att undanhålla väsentlig finansiell

information. Företagen bör därför redovisa sina finansiella instrument on-balance för att

själva få en bättre kontroll över den verksamhet de bedriver. Ytterligare en betydande

förändring av redovisningen av de finansiella instrumenten är att de skall tas upp till verkligt

värde, jämfört med dagens redovisning då instrumenten skall tas upp till anskaffningsvärdet.

Redovisning till verkligt värdet kan komma att påverka det egna kapitalet eller resultatet

beroende på om företagen har uppfyllt kraven för säkringsredovisning eller ej.

Säkringsredovisningen kan komma att innebära stora problem för bolagen när IAS 39 införs,

eftersom de måste uppfylla väldigt strikta kriterier för att få använda sig av

säkringsredovisning. De företagen som inte lyckas uppfylla de krav och kriterier som
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rekommendationen ställer för säkringsredovisning kommer innebära en ökad volatilitet i

resultatet, vilket inte är önskvärt för bolagen då de hellre ser att volatiliten ligger i det egna

kapitalet. Sett ur ett företagsperspektiv blir det en negativ effekt, då de eftersträvar en så liten

påverkan av resultatet som möjligt, för att kunna redovisa största möjliga resultat för

investerarna.

7.4 Reflektioner och kritik till eget arbete
Under uppsatsens gång har vi kommit fram till att det finns få verkligt insatta personer i

ämnet, utav de som utger sig för att vara insatta och bevandrade i IAS 39 så skiljer sig

kunskapen och förståelsen markant emellan eliten inom revision och redovisning. Detta har

med tydlighet avspeglat sig i de intervjusvar som vi har fått från våra respondenter. Vid

sammanställandet av intervjufrågorna har det visat sig att de har tolkats på olika sätt bland

repondenterna, tillföljd av detta har det delvis varit problematiskt att kunna dra slutsatser.

Om vi skulle ha påbörjat uppsatsen idag så skulle vi valt ett annat tillvägagångssätt, till att

börja med så skulle vi ha inlett sökandet efter respondenter på ett tidigare stadium. Detta för

att de personer som besitter kunskap i ämnet är mycket upptagna personer och är svåra att få

kontakt med per telefon. När vi väl fått kontakt så har det varit svårt att få tid för intervjuer,

vilket har gjort att intervjutillfällena har kommit väldigt sent i vårt arbete, så om kontakter

knytets vid ett tidigare stadium skulle vi kunnat bearbeta intervjuerna långt tidigare och inte

behövt känna någon tidspress. Då de flesta av eliten sitter i Stockholm har personliga

intervjuer varit uteslutna p.g.a. tidsbrist. Detta har medfört att vi har fått göra telefonintervjuer

med de berörda, vilket inte är att föredra då det är svårt att läsa kroppsspråket och

ansiktsuttrycken på respondenterna därför är personliga intervjuer att föredra.

7.5 Förslag till fortsatt forskning
Ett uppslag till fortsatt forskning skulle vara att se på företagens attityder och inställningar till

införandet av IAS 39 och hur de kommer att implementera rekommendationen i företaget.

Ett annat uppslag skulle kunna vara en fallstudie ur ett företags perspektiv där man ser

förändringarna på det egna kapitalet och resultatet efter att IAS 39 har införts. Ett tredje

förslag är att granska säkrinsredovisningen i de finansiella företagen, och om det kommer att
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leda till en ökad volatilitet, vilken påverkan det kommer att få på det egna kapitalet och

resultatet.
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8 Appendix

8.1 Intervjufrågor angående införandet av IAS 39

1. Vilken utbildning har Ni och vilken befattning har Ni idag?

2. Hur brukar företag generellt redovisa de finansiella instrumenten?

3. Hur kommer företagen att ta upp de finansiella instrumenten efter införandet av
IAS 39?

4. Vilka regler och rekommendationer är bäst tillämpbara på finansiella instrument?

5. Hur kommer IAS 39 att påverka det egna kapitalet och resultatet när de införs och
vilka konsekvenser får detta?

6. Kommer företagen att välja att ta de finansiella instrumenten över det egna kapitalet
eller kommer dem att välja att ta det över resultatet?

7. Hur fastställer företagen ett korrekt verkligt värde av de finansiella instrumenten enligt
IAS 39?

8. Hur bör företagen arbeta för att fastställa verkligt värde och vilka svårigheter kan detta
leda till för företagen?

9. Hur ser Ni på säkringsredovisning?

10. Vad är kraven för att ett bolag ska få redovisa finansiella instrument enligt IAS 39?

11. Vad har företagen som berörs av införandet av IAS 39 för attityder/inställning?

12. Tror Ni att införandet av IAS 39 medför några för- eller nackdelar för företagen,
vilka?

13. En nyhet med IAS 39 är att finansiella instrumenten skall delas upp i fyra olika
kategorier. Dessa kategorier har vi inte i dagsläget i svenska redovisningsregler. Vad
är Er uppfattning om denna nya klassificering?

14. Tycker Ni det är bättre att de finansiella instrumenten redovisas   off-balance, eller blir
det bättre när IAS 39 införs och on-balance kommer att gälla?

15.  Vad anser Ni i övrigt om införandet av IAS 39?


