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Sammanfattning

Syftet med vår uppsats var att se skillnader i hur revisorer i de största revisionsbyråerna

använder sig av Redovisningsrådets Akutgrupp. Vi avgränsade arbetet genom att vända oss

till de största byråerna i Sverige som vänder sig till kapitalmarknaden. Vi valde att angripa

problemet med en teoretisk breddstudie, genom litteratur på området, och en praktisk

djupstudie, genom intervjuer med revisionsbyråerna BDO, Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers, KPMG och Ernst & Young. I fallstudien var undersökningsuppgiften att ta reda

på hur revisorer använder sig av Akutgruppen. De slutsatser vi drog var att revisorerna har

olika erfarenhet av Akutgruppen beroende på om de reviderar noterade- eller onoterade

bolag, att de tillämpar Akutgruppen genom att vända sig till dem och få tolkning och

vägledning, att tillgången till personerna är av större betydelse än själva Akutgruppen och

att nyttan av Akutgruppen och dess uttalanden är ett bra stöd för personer som arbetar med

redovisningsfrågor.
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1 Introduktion

I detta kapitel ges en introduktion om vad denna studie handlar om. Vi börjar med

problembakgrunden (1.1) och går vidare med studiens forskningsfråga (1.2) för att sedan

komma in på syfte (1.3) och avgränsning (1.4).

1.1 Problembakgrund
Revisorer i Sverige ska följa god redovisningssed vilket är en rättslig standard som

grundats på lag, praxis och rekommendationer. God redovisningssed definieras som en

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga

(FARs Samlingsvolym 2001).  Det innebär att revisorerna ska följa Redovisningsrådets

(RR) och Bokföringsnämndens (BFN) rekommendationer samt lagar och praxis

(Lönnqvist, 2002).

För att kunna göra en riktig revision måste revisorerna följa vissa lagar, så kallade

ramlagar, dessa finns för att revisorer ska veta inom vilka gränser det är tillåtet att redovisa

utifrån. Noterade bolag måste följa RR:s rekommendationer och därmed

årsredovisningslagen (ÅRL), medan onoterade bolag måste följa BFN och dess

bokföringslag (BFL).

Då rekommendationerna kan tolkas på olika sätt kan det uppstå problem. RR har då en

Akutgrupp som revisorerna kan vända sig till för att få förslag på hur problem vid

rekommendationstolkning snabbt kan lösas. Akutgruppen ger då ut uttalanden om hur

rekommendationerna ska tolkas.

Det kanske finns ett bättre sätt att lösa dessa tolkningsproblem på. Varför uppstår

tolkningsproblemen, är inte RR:s rekommendationer tillräckligt bra formulerade eller

räcker de inte till?

Då det inte finns utgivna redovisningsrekommendationer inom det området revisorerna

reviderar använder sig auktoriserade revisorer av praxis, det vill säga sådant som revisorer
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gör men det är inte nerskrivet i någon lag. När det inte finns någon praxis kan revisorerna

vända sig till Akutgruppen.

1.2 Forskningsfråga
Hur löser revisorer redovisningsproblem som inte är praxis?

1.3 Syfte
Syftet är att vi vill se hur revisorer i de största revisionsbyråerna1 löser problem som inte är

praxis, det vill säga att lösningarna till problemen inte finns nedskrivna i

rekommendationer eller i någon lag.

1.4 Avgränsningar
Vi har avgränsat oss till de största redovisningsbyråerna i Sverige, därför att de stora

byråerna vänder sig till börsnoterade bolag, det vill säga till kapitalmarknaden.

Börsnoterade bolag måste använda sig av auktoriserade revisorer och de flesta av dem

finns inom de stora byråerna.
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2 Metod

Detta kapitel inleds med en beskrivning av vilka sökmetoder vi använt oss av (2.1).

Därefter redogör vi för val av datainsamlingsmetod (2.2). Vidare meddelar vi vad vi använt

för intervjuteknik (2.3). Därefter för vi en diskussion kring validiteten (2.4).

Avslutningsvis beskriver vi vår analysmetod (2.5).

2.1 Sökmetoder
För att samla in information har vi sökt i databaserna Sofia, Gunda, Google och

mediearkivet. De sökord vi har använt oss av är: Akutgruppen, Redovisningsrådet, IASB,

IASC, SIC, IAS, Bokföringsnämnden, revisorer, Redovisningsrådets Akutgrupp, normer,

normgivande organ, normbildare, BDO, Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

och KPMG. Vi har inte använt oss av några restriktioner. Vi har även sökt på

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådets hemsidor. Vi har gått igenom Balans alla

nummer tillbaka till 1992.

Vid litteratursökningen har vi även haft personlig kontakt med bibliotekarier på högskolan

i Uddevalla.

2.2 Val av datainsamlingsmetod
För att samla in primär information har vi gjort personliga intervjuer med auktoriserade

revisorer verksamma inom de största redovisningsbyråerna i Sverige. Vi skickade frågorna

i förväg via email (bilaga 1). Eftersom de flesta av revisorerna ville vara anonyma så har vi

valt att inte nämna någons namn. De revisorerna vi har intervjuat reviderar både noterade-

och onoterade bolag. Ett av de största bolagen, Deloitte & Touche var inte villiga att ställa

upp på grund av tidsbrist. En av revisorerna hänvisade oss till en redovisningsspecialist

inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gunnar Hjalmarsson. Hjalmarsson har tidigare

varit auktoriserad revisor och arbetade då främst med noterade bolag. Nu arbetar

Hjalmarsson som redovisningsspecialist både mot kunder och internt med stöd i

redovisningsfrågor. Frågorna vi hade till honom fick vi svar på via email (bilaga 1).
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Vi hade även tänkt att göra intervjuer med Redovisningsrådets Akutgrupp och BFN via

email. Men detta utan framgång då BFN hänvisade till sin hemsida, medan RR inte svarade

över huvud taget trots flera påtryckningar. På grund av att de inte svarade så har vi inte fått

svar på alla frågor vi hade. Detta gjorde att den information vi fått ihop om dem kommer

ifrån deras hemsidor och från andra källor. Detta gör att vi också kan ha fått ett förvrängt

resultat.

Sekundär data har vi förvärvat genom litteratur på området och Internet. Vi har använt oss

av högskolebiblioteket i Uddevallas sökverktyg för att inhämta relevant litteratur. Viss

litteratur fick dock beställas från andra bibliotek och resterande har bestått av vår egen

kurslitteratur. Vi har inte använt oss av engelsk litteratur då vi ansåg att den informationen

vi fann i svenska böcker var fullt tillräcklig och relevant. Internet har använts för att

komplettera med information om de olika revisionsbolagen.

Utöver intervjuerna med revisorerna så har även några av revisorerna hjälpt oss med

informationssökning på FAR Komplett som vi inte hade kunnat komma åt annars.

2.3 Intervjuteknik
Vi tog kontakt med våra intervjuobjekt genom att kontakta ett antal utvalda

revisionsbyråer, de största i Sverige, via telefon. Intervjuerna med respondenterna

genomfördes via personliga intervjuer 20, 21 och 28 november samt 3 december 2003.

Vi ansåg att personliga intervjuer var det bästa då vi får möjlighet att ställa följdfrågor och

göra förtydligande i vissa fall så att vi undviker att få fel svar. Vi vet även att det är rätt

person som svarar och att vi får en personlig kontakt. Nackdelar med personliga intervjuer

kan vara att vi får snabba svar som inte är genomtänkta vilket gör att revisorerna ger ett

svar som de annars kanske inte hade givit. Dessa nackdelar kan minskas genom att vi har

skickat frågorna till revisorerna i förväg så att de hinner tänka igenom svaren.

Vi tog hjälp av en bandspelare då det är svårt att hinna med att anteckna under tiden

intervjuobjektet talar och vi kunde då lättare följa med. I och med att vi har använt oss av

bandspelare blir det mer trovärdigt då vi kan gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen om

något är oklart.
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Vi ansåg att email intervju var en lämplig intervjuteknik för BFN och Redovisningsrådets

Akutgrupp, bland annat eftersom vi inte hade möjlighet att ta oss till dem på grund av

avståndet samt kostnaden. Fördelar med email är att det är en snabb intervjuteknik, längre

betänketid som medför genomtänkta svar, men innebär samtidigt en rad nackdelar så som

att man vet inte vem som svarar, att vi inte kan ställa följdfrågor samt tolkningsproblem

kan uppstå med frågorna.

2.4 Trovärdighet
Med trovärdighet menas att om någon annan skulle ha gjort samma studie som vi gjort,

oberoende av oss, så skulle svaren bli desamma som vi redovisar i vår rapport.

Trovärdigheten i arbetet anser vi vara stor då vi gjort ett noggrant urval bland auktoriserade

revisorer inom de största revisionsbolagen i Sverige. Det hade inte haft någon betydelse

om vi hade gjort fler intervjuer med andra auktoriserade revisorer i och med att svaren vi

fick var så lika då alla gjorde på samma sätt.

2.5 Metod för analys
För att göra vår analys så utgick vi från våran empiri där vi presenterat svaren på våra

intervjufrågor genom att vi har ett antal rubriker som knyter an till frågorna. Under varje

rubrik har vi sammanställt svaren till en flytande text. För att analysera detta så har vi gått

djupare in på varje fråga för att kunna besvara vår forskningsfråga; Vad har revisorer för

nytta av Redovisningsrådets Akutgrupp?

Eftersom vi även kom i kontakt med en redovisningsspecialist, Gunnar Hjalmarsson, så har

vi även kunnat jämföra de som praktiserar Redovisningsrådets Akutgrupps tankar och

åsikter, revisorerna, med redovisningsspecialistens, som har en rådgivarroll, och som inte

reviderar bolag.
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3 Teori

I detta kapitel följer ett avsnitt om normer och normbildare och ett antal underrubriker som

beskriver de olika normbildarna i Sverige. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan

europeiska/amerikanska normer och de svenska samt en beskrivning av ramverk (3.2).

Inledningsvis gör vi dock en kort beskrivning av vad harmonisering innebär (3.1).

3.1 Harmonisering
En internationell harmonisering av regelverken ger större jämförbarhet, bättre

konkurrensmöjligheter för stora företag, lägre kostnader för upprättande av redovisning i

stora globala koncerner och bättre effektivitet i räkenskapsanalyserna (Nilsson, 2002).

Ett första steg mot harmonisering togs redan den 1 januari 1995 genom att

inregistreringskontraktet på börsen förändrades så att företagen blev tvungna att informera

i årsredovisningen om avvikelser från RR:s rekommendationer. Genom detta får RR en

ställning som det normgivande organet (Wahlström, 2002).

1 januari 2005 ska alla börsnoterade bolag inom EU gå över till internationella

redovisningsregler. Orsaken är att EU vill skapa en integrerad och effektiv kapitalmarknad

i Europa. För att marknaden ska fungera krävs bland annat att börsföretagens

årsredovisningar är jämförbara och därför behövs enhetliga regler (www.mediearkivet.se)

3.2 Normer och normbildare

3.2.1 IAS2

Enligt EU ska alla företag få redovisa enligt IAS. IAS-utredningens förslag ger två

möjligheter att redovisa, antingen IAS eller också ÅRL med inslag av IAS-principer3 (FAR

INFO 2003:8).

Enligt IAS-förordningen ska noterade företag från och med 2005 upprätta

koncernredovisning enligt IAS. Förordningen medger att medlemsstaterna tillåter eller
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kräver att noterade företag även utarbetar sina årsredovisningar enligt IAS. Staterna kan

också tillåta eller kräva att icke noterade företag koncernredovisar och/eller årsredovisar

enligt IAS. Utredningen förordnar att svenska företag ska ges ökade möjligheter att

tillämpa IAS och fullständig IAS-utredning i större företag ska underlättas. Utredningen

föreslår att alla företag, både noterade och icke noterade, ska kunna redovisa enligt IAS.

De företag som väljer att gå över till IAS-redovisning måste redovisa enligt IAS fullt ut i

alla avseende. Enligt utredningen kommer RR med all sannolikhet att sluta ge ut

rekommendationer på grund av IAS-förordningen. Detta innebär mer arbete och ökat

resursbehov för BFN och i viss mån också för Finansinspektionen (FI) (FAR INFO

2003:8).

IAS-2005 förordningen kommer att verka direkt, det kommer inte att behövas någon

ändring i årsredovisningen. Det är nu rättsligt fastställt att i Europa har företagen skyldighet

att använda IAS (www.pwcglobal.com).

Enligt ett beslut i EU-parlamentet ska bolag vars aktier eller skuldebrev är noterade på en

börs, upprätta sin externa redovisning enligt IAS/IFRS senast år 2005. Syftet med

IAS/IFRS är att de noterade företagen i sin finansiella rapportering ska tillämpa

internationella regler som följer samma kvalitetskrav och tillgodoser den internationella

kapitalmarknadens behov. Detta främjar jämförelser mellan de olika länderna inom EU och

ökar möjligheten att hitta finansiärer utomlands (www.ey.com).

3.2.2 Normer i Sverige

Normerna och normbildningarna på redovisningsområdet har under senare åren förändrats

allt snabbare. De stora företagens årsredovisningar utformas i allt högre grad för en

internationell publik. Notering av svenska företag på andra börser än Stockholmsbörsen är

nu mycket vanligt och kurssättning styrs ofta från New York eller andra handelsplatser.

Kraven på den finansiella informationen blir därmed allt mera likartad (Nilsson, 2002).

Flera nya normbildande organ har tillkommit i Sverige och lagstiftarna har varit

synnerligen aktiva. Det har framkommit klara spänningar mellan olika synsätt beträffande

hur redovisningen ska regleras. På grund av kapitalmarknadernas behov av att kunna
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jämföra ekonomisk information från företag som verkar i olika länder, har de

internationella normgivande organisationerna växt sig allt starkare (Nilsson, 2002).

Det behövs ett eller flera normgivande organ som kan identifiera de normer som bör

användas när lagens regler fylls ut. De kvalificerade normgivande organen på

redovisningsområdet är idag BFN och RR och när det gäller de finansiella företagen så är

det FI (FARs Samlingsvolym 2003 - del 1).

Redovisningsrekommendationer produceras av många olika organ, såsom RR, BFN,

Föreningen auktoriserade revisorer FAR och IASB. Det är inte givet att synsätten är

desamma på samma problem i olika normgivares rekommendationer och uttalanden. Det

saknas dessutom ofta en tydlig inbördes rangordning eller uppgiftsfördelning mellan de

olika normgivarna och de konkurrerar i viss mån inbördes om att vara tongivande. Där till

är organen både nationella och internationella, statliga, privata och/eller partssammansatta i

olika grader och kombinationer. De många olika normgivarna bidrar till att göra

rättskälleläran särpräglad och kan ge upphov till tolkningsproblem. Under de senaste åren

har dock IASB vunnit allt större global acceptans (Nilsson, 2002).

I Sverige består redovisningsnormerna i vid mening av många olika delar på olika nivåer.

Denna splittring är speciell för redovisningsområdet och beror bland annat på att

utvecklingen inom området går fort och ren lagstiftning kan ha svårt att hinna med att

beakta allt. RR och BFN anvisningar är allmänt sett redovisningsnormer av juridiskt sett

lägre dignitet än lagarna men är trots detta en del av vad som kallas gällande rätt. Den

angloamerikanska traditionen betonar starkt betydelsen av självreglering, där viktiga

intressentgrupper frivilligt via starka privata organisationer deltar i normgivningen vid

sidan av de statliga organen (Nilsson, 2002).

BFN och RR är i dag de viktigaste kvalificerade normgivande organen på

redovisningsområdet. De har däremot inte normgivningsmakt i regeringsformens mening.

RR arbetar med att anpassa IAS till svenska förhållanden, medan BFN har det primära

ansvaret för den löpande bokföringen, arkiveringsfrågorna för samtliga företag. De har

också ett särskilt ansvar för årsboksluten i onoterade företag samt redovisningsfrågor

beträffande bokföringsskyldiga som inte ingår i RR:s målgrupp, främst då de mindre och

medelstora företagen samt stiftelserna och föreningarna. Nämnden uttalar sig också i
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vilken omfattning RR:s rekommendationer enligt god redovisningssed4 ska tillämpas också

av andra kategorier av bokföringsskyldiga (småföretagare) (www.bfn.se).

Under de allra senaste årtiondena har det amerikanska normsystemet kommit att bli mera

vägledande för normbildningen även i Sverige. Redovisningens orientering mot

kapitalmarknaden kan sägas temporärt ha stannat upp i och med Sveriges inträde i EU. EU

närmar sig allt mer det internationella RR:s, IASB:s normbildning. Denna organisation har

stark anknytning till den angloamerikanska redovisningstraditionen. På sikt torde en

internationell harmonisering innebära att vi även i Sverige senare kan behöva svänga

tillbaka till vår ursprungliga rörelseriktning (Nilsson, 2002).

Numera betonas även från EU behovet av harmonisering, liksom betydelse av intima

kontakter mellan EU och IASB. För detta ändamål finns det numera en kontaktkommitté.

På grund av vår litenhet i Sverige kan vi säga att vi är mycket starkt beroende av både

europeiska och andra internationella influenser på området (Nilsson, 2002).

Kopplingen av redovisningen till en övergripande god redovisningssed kan sägas ha som

syfte att göra normbildningen flexibel och mindre stelbent och formell. En viktig orsak till

vissa svårigheter med normgivningen på redovisningsområdet är att det inte finns och har

aldrig funnits någon riktig enighet beträffande synen på redovisningens yttersta syfte.

I och med tillkomsten av RR år 1989 kan man säga att den nuvarande strukturen för

normbildningen på redovisningsområdet i Sverige har grundlagts. Avsikten var att skapa

ordning i normbildningen till en internationell tradition och i första hand en

angloamerikansk (Nilsson, 2002).
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3.2.3 De drivande organen i Sverige

Viktiga normbildare på redovisningsområdet i Sverige (Nilsson, 2002:66).

Den här figuren visar de viktigaste normbildarna samt deras status och normer. Bilden

visar dock inte sambanden mellan normbildarna utan är avsedd att visa deras betydelse på

redovisningsområdet. Den viktigaste utvecklingen av god redovisningssed sker löpande

främst genom dessa organisationer (Nilsson, 2002).

RR har det praktiska ansvaret för företagens offentliga redovisning. Rådets

rekommendationer riktar sig till noterade företag och andra företag av större allmänt

intresse. På grund av detta prövar BFN fortlöpande i vilken utsträckning de

rekommendationer som RR har tagit fram också bör gälla icke noterade företag. De

rekommendationer som har givits ut under de senaste åren är översättningar av IAS. Dessa

är utformade med hänsyn till ÅRL. Om RR drar ner på sin verksamhet kan detta innebära

ökade krav på BFN, bland annat genom att de måste göra egna uttalanden i större

omfattning eftersom de då inte får lika stor hjälp av RR (FAR INFO 2002:9).

Redovisningsrådet
Rekommendationer
Privat organisation

Bokföringsnämnden
Allmänna råd,

BFNAR
Statlig myndighet

FAR
Rekommendationer

Professionell
intresseförening

Riksskatteverket
Anvisningar

(Statligt verk)

Näringslivets
Börskommitté,

NBK
Rekommendationer
Privat organisation

Finansinspektionen
Föreskrifter och

allmanna råd
Statlig myndighet

Finansanalytikernas
Förening, SFF

Rekommendationer
Professionell

intresseförening
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3.2.3.1 Redovisningsrådet

I den normgivning som kompletterar ÅRL har RR en ledande roll. RR:s rekommendationer

är i första hand riktade till de publika bolagen och det kan göra det svårt att avgöra vilken

betydelse dessa rekommendationer bör tillmätas för andra företag och också därmed vad

som är god redovisningssed för dessa. BFN utgår dock i sin normgivning ifrån att RR:s

rekommendationer är lämpliga också för noterade företag och BFN menar att i avvaktan på

normer från BFN kan vägledning hämtas från RR:s rekommendationer (Nilsson, 2002).

I samband med implementering och översättning av internationella rekommendationer till

nationella rekommendationer kan det uppstå problem. RR arbetar med att översätta IAS-

rekommendationer och gör vissa anpassningar i dem för att de ska passa svenska

förhållanden. Härigenom aktualiseras frågan om vad som ska gälla för företagstyper till

vilka RR:s rekommendationer inte riktar sig (SkatteNytt 2003:5).

RR består av nio ledamöter. Verksamheten i RR finansieras av stiftarna tillsammans med

Bankföreningen, Försäkringsförbundet och Stockholms fondbörs. De ekonomiska och

personella resurser som tilldelats RR har varit relativt begränsade jämfört med vad

motsvarande organ i till exempel USA och England disponerat. I och med detta är de

hittills publicerade rekommendationerna begränsade. Utgivningstakten har dock kunnat

höjas eftersom RR:s rekommendationer numera ska grundas på de internationella

IAS/IFRS. Det har framförts kritik mot RR:s klart uttalade målsättning att

rekommendationerna ska överensstämma med IAS. Man har befarat att denna koppling ska

medföra problem på grund av de speciella förhållandena i Sverige. Företrädare för RR har

emellertid tillbakavisat kritiken och framhållit att man alltid avser att ta hänsyn till den

nationella lagstiftningen och särarten (Nilsson, 2002).

Än så länge är RR:s förhållande till BFN något oklart. Av förarbetena till ÅRL framgår det

att BFN ska ha det övergripande ansvaret för normgivningen vid sidan av lagstiftningen.

BFN ska dock kunna delegera en väsentlig del av ansvaret till RR. Efter att FAR i stort sett

har upphört med sin normgivning har RR fått överta dess roll som bevakare av att praxis

blir beaktade. Samtidigt har RR:s anvisningar allt mer fått karaktären av mer eller mindre

bindande anvisningar, och i flera sammanhang har påtalats risker för att den praktiska

tillämpningens krav inte tillgodoses tillräckligt (Nilsson, 2002).
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3.2.3.2 Bokföringsnämnden

BFN verksamhet regleras av en förordning från år 1988. Nämnden är en statlig myndighet

där regeringen utser alla ledamöter och för närvarande är det tio stycken. Ledamöterna

kommer bland annat från FAR, Svenskt Revisorssamfund (SRS), Riksskatteverket (RSV)

och finansdepartementet. Huvuduppgiften enligt förordningen är att "främja utvecklingen

av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning". Nämnden

publicerar löpande dels Allmänna råd och dels vägledningar. De allmänna råden är råd som

BFN själv beslutat om i anslutning till något särskilt avsnitt av BFL eller ÅRL och måste

alltså studeras tillsammans med grundbestämmelserna. BFN ger även separat ut

"Bokföringsnämndens vägledningar". En sådan vägledning är en översikt av alla

redovisningsnormer inklusive BFN:s egna inom ett visst område och är alltså avsedd att

vara heltäckande (Nilsson, 2002:70).

Traditionellt har BFN hittills främst varit inriktade på redovisningsproblem i mindre och

medelstora företag. I egenskap av uttolkare av begreppet god redovisningssed svarar

nämnden på frågor av allmänt intresse kring redovisning från både organisationer,

myndigheter och enskilda företag. Även enskilda fall av principiellt intresse kan på

begäran behandlas av nämnden. Nämndens bedömning kallas då "uttalande" och är alltså

av mera begränsad räckvidd än ett allmänt råd. BFN:s ställningstagande har karaktären

"allmänna råd" för företagen och är inte bindande. Under senare år har nämndens

inflytande stärkts. BFN svarar för reglering av de mindre och medelstora företagens

bokföring och bokslut (Nilsson, 2002:70).

3.2.3.3 Finansinspektionen
Huvudsyftet med FI verksamhet är "att bidra till det finansiella systemets stabilitet och

effektivitet". FI är en statlig myndighet som har tillsynsansvaret för banker,

värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, börser och auktoriserade handelsplatser

för värdepappershandel. FI utfärdar föreskrifter och allmänna råd (Nilsson, 2002:72).

3.2.3.4 Föreningen Auktoriserade Revisorer
FAR bildades år 1923 och föreningen organiserar huvuddelen av de mer än 2000

auktoriserade revisorerna som finns i Sverige. FAR har nu öppnat för medlemskap även för
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godkända revisorer. FAR är Sveriges representant i de flesta internationella organen med

anknytning till redovisning och revision (Nilsson, 2002).

3.2.3.5 Riksskatteverket
På grund av den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige har RSV

fått ett visst inflytande över normbildningen. Speciellt har RSV fått inflytande beträffande

tolkningen av vad som är att betrakta som god redovisningssed inom vissa branscher och

företagsstorlekar. RSV bedriver revisionsverksamhet. RSV utfärdar inte formellt bindande

redovisningsnormer men de har ändå indirekt avsevärt inflytande över normbildningen

(Nilsson, 2002).

3.2.3.6 Sveriges Finansanalytikers Förening
Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) är en privat sammanslutning som under de

senaste åren utgett en del rekommendationer kring årsredovisningarnas utformning av

betydelse för genomförandet av räkenskapsanalyser. SFF:s rekommendationer har

karaktären av kompletteringar på sådana områden som RR och BFN inte behandlar

(Nilsson, 2002).

3.2.3.7 Näringslivets Börskommitté och Aktiemarknadsnämnden
Näringslivets Börskommitté (NBK) är en organisation som bildades av Stockholms

handelskammare och Industriförbundet år 1968. NBK är således en privat organisation

som i första hand inriktar sig på att ge ut rekommendationer kring börsbolagens agerande

på de finansiella marknaderna. Kommitténs rekommendationer har spelat en avsevärd roll

för redovisningens utformning, bland annat när det gäller redovisningen som underlag för

beräkning av olika nyckeltal och resultaträkningens uppställningsformer (Nilsson, 2002).

3.2.4 Internationella normbildare

Internationellt finns det en mängd aktörer som haft och har stort inflytande på

redovisningens normer. De nationella amerikanska institutionerna har traditionellt varit

mycket tongivande även utanför USA. Detta har haft många orsaker och den viktigaste

torde vara ett den framgångsrika amerikanska ekonomin med sina globala jätteföretag i sig
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ger en särskild tyngd och auktoritet åt de redovisningsnormer som tillämpas där (Nilsson,

2002).

En annan viktig faktor är det engelska språket som ger ett försprång för amerikanerna. En

dominerande del av akademisk forskning inom redovisningsområdet publiceras på

engelska och debatten sker också på engelska (Nilsson, 2002).

Ytterligare orsaker till den amerikanska dominansen är att revisorers- och

redovisningsorganisationer har förfogat över långt större finansiella resurser än andra

länders motsvarande organisationer. Även kontakten mellan forskning och profession inom

redovisning tycks i USA vara av en helt annan omfattning än i till exempel Europa

(Nilsson, 2002).

De viktigaste normbildarna på den internationella arenan består av två huvudgrupper. Den

ena gruppen består av de nationella amerikanska normbildarna. I den andra gruppen finns

övernationella organisationer, dels regional, främst europeiska, organisationer, dels globala

organisationer öppna för alla världens länder (Nilsson, 2002).

3.2.5 Skillnader mellan svenska och amerikanska/europeiska normer

Man kan konstatera att vid internationella jämförelser bedöms ofta svensk redovisning

hålla hög standard. Svenska företags årsredovisningar håller sig ofta väl framme i de

försök till rangordning som görs i olika pristävlingar av institut och ledande

finanstidskrifter. En del av förklaringen till dessa framgångar torde vara att den svenska

redovisningen trots skattekopplingen framstår som ganska lik den engelska och framför allt

den amerikanska. Detta har sin naturliga förklaring bland annat i våra omfattande handels-

och finansiella kontakter med USA (Nilsson, 2002).

De flesta konkreta skillnader som finns mellan svenska och framför allt amerikanska

normer bottnar mest i den tidigare nämnda grundläggande kopplingen i Sverige mellan

redovisning och beskattning som alltså saknas i USA. Denna koppling har bland annat

inneburit att gränsdragningen mellan fritt och bundet eget kapital alltid varit viktig i svensk

redovisningspraxis (Nilsson, 2002).
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3.2.6 Ramverk

Ramverk eller föreställningsramar är avsedda att fylla behovet av en enhetlig,

grundläggande och någorlunda oomtvistad gemensam referensram. Detta kan tjäna som

utgångspunkt vid skapandet av redovisningsrekommendationer och redovisningsnormer.

IASB:s ramverk behandlar de formaliserade rapporterna, medan Financial Accounting

Standards Boards (FASB) ramverk avses behandla den kompletta

redovisningsrapporteringen (Nilsson, 2002).

I Sverige har ingen egen nationell motsvarighet till ramverken skapats. Anledningen till

detta kan vara resursbristen hos de normgivande organen. I stället har RR satsat på en

direkt översättning av IASB:s tidigare nämnda internationella ramverk.

Ramverken var och är försök att lägga grunden till en redovisningsteori som skulle göra

det möjligt att genom logisk härledning fastställa redovisningens normer. Dessa strävande

har rönt skiftande framgång av många olika skäl. Man borde ändå kunna hävda att en bred

konsensus finns beträffande vissa grundläggande redovisningsprinciper. Dessa principer

utgår från ett antal grundläggande antaganden, så kallade postulat (Nilsson, 2002).

Redovisningens teoristruktur (Nilsson, 2002:26)
RR:s översättning av IASB:s ramverk innehåller två grundläggande antagande, postulat,

nämligen antagandet om "företagets fortlevnad" och "bokföringsmässiga grunder"

(Nilsson, 2002:26).

Redovisningens syfte
Information om ekonomisk ställning och
resultat (underlag för ekonomiska beslut)

Postulat och teoretiska begrepp
(övergripande nivå)

Redovisningsprinciper
(mellannivå)

Redovisningsnormer, regler och lagar
(detaljnivå)
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De grundläggande svenska bestämmelserna återfinns i BFL och i ÅRL. Båda lagarna har

karaktären av ramlagar och kompletteras genom hänvisningar till begreppet god

redovisningssed. Ett av syftena med ÅRL har varit att åstadkomma en harmonisering med

övriga Europa. På grund av att EG:s bolagsdirektiv utformats för att vara acceptabel för

Tyskland, Frankrike och för Storbritannien har de trots detaljrikedom med nödvändighet

blivit kompromisser. Som sådana är de inte nödvändigtvis en bra grund för att verkligen

kraftfullt styra i rikting mot harmonisering. Lagen har trots allt sin omfattning och

detaljrikedom kommit att ha begränsad betydelse för redovisningen i större företag om

man bortser från tekniska bestämmelser om uppställningsformer till exempel. Dessa

företag tillämpar redan en redovisningsstandard som nära ansluter till US GAAP. Enligt

många kritiker tillför EG:s direktiv därför inte mycket för att höja dessa företags

redovisningskvalitet. Däremot så kan IASB:s normer tillföra viktiga element beträffande

harmonisering och den allmänna standarden (Nilsson, 2002).
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4 Empiri

Detta kapitel börjar med bakrundsfakta om IASB (4.1), Bokföringsnämnden (4.2),

Redovisningsrådet (4.3) och Redovisningsrådets Akutgrupp (4.4). Kapitlet fortsätter med

en kort redogörelse om hur och efter vilken praxis revisorer skall jobba (4.5). Vi fortsätter

med en presentation av de olika bolagen som de intervjuade revisorerna jobbar på (4.6), för

att avslutningsvis presentera revisorernas och redovisningsspecialistens tankar om

Akutgruppen (det som framkom i intervjuerna) (4.7).

4.1 IASB
Den numera helt dominerande organisationen på den internationella arenan är IASB som

före 2001 hette IASC. Organisationen, som bildades 1973 och efter en omfattande

omstruktureringsprocess under perioden 1997-1999 ombildades 2001, är en privat

finansierad normbildare på redovisningsområdet. Målsättningen för IASB är dels att i

samarbete med nationella normbildare världen runt åstadkomma redovisningsnormer som

accepteras globalt, dels att publicera redovisningsnormer, IFRS (tidigare IAS), som

förväntas bli internationellt accepterade och att verka för förbättring och harmonisering av

redovisningsnormer i allmänhet (Nilsson, 2002).

Huvudman för IASB är en ideell stiftelse med 19 stiftare. Stiftarna kommer från hela

världen och deras viktigaste uppgift, förutom ett allmänt tillsynsansvar för IASB, torde

vara att åstadkomma finansieringen av IASB:s verksamhet, vilket främst sker genom

donationer (Nilsson, 2002).

4.2 Bokföringsnämnden
BFN är ett statligt expertorgan, som inrättades i samband med 1976 års bokföringslag, med

uppgift att utveckla begreppet god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga

redovisning. BFN är sammansatt av bland annat representanter för näringslivet. I BFN

ingår det en ordförande, en vice ordförande och åtta ledamöter som utses av regeringen.

Beslut i nämnden bereds av ett kansli som består av åtta personer. Till kansliet finns det

knutet ett antal arbets- och referensgrupper med externa ledamöter (www.bfn.se).
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Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpning av BFL och ÅRL,

de är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet). Nämnden och dess kansli

biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom kommittéväsendet

samt yttrar sig över författningsförslag. De avger även yttranden till domstolar om vad god

redovisningssed innebär i olika avseenden (www.bfn.se).

Tillsammans med FAR och Sveriges Industriförbund har nämnden bildat en stiftelse för

utveckling av redovisningspraxis i så kallade publika bolag, RR (Nationalencyklopedin

1990).

4.3 Redovisningsrådet

4.3.1 Historik

15 januari 1989 bildades RR genom tillkomsten av Stiftelsen för utvecklande av god

redovisningssed. Stiftare var staten genom BFN, FAR och Sveriges Industriförbund

(www.bolag.org). Under 1998 skedde en ombildning genom tillkomsten av Föreningen för

utvecklande av god redovisningssed (FARs Samlingsvolym 2001).

4.3.2 Föreningen för utvecklande av god redovisningssed

De som är medlemmar i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed är FAR,

Stockholms Fondbörs, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen,

Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Industriförbund, Sydsvenska Industri- och

Handelskammaren och Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Föreningens uppgift

är att främja utvecklingen av god redovisningssed med utgångspunkt från ett

aktiemarknadsperspektiv. De verkar genom RR och Redovisningsrådets Akutgrupp.

Föreningens styrelse utses av medlemmarna, styrelsen utser i sin tur ordförande, vice

ordförande och övriga ledamöter i RR (FARs Samlingsvolym 2001) (Wahlström, 2000).
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4.3.3 Verksamheten

RR är ett privat normgivande organ, de utarbetar uttalanden avseende företagens års- och

koncernredovisningar och tar i första hand sikte på frågor om värdering, periodisering och

klassificering med anknytande tilläggsupplysningar (www.bfn.se).

De utformar även redovisningsrekommendationer för specifika tillämpningsområden med

utgångspunkt från IAS utgivna av IASB. I praktiken har RR mer och mer kommit att ägna

sig åt att översätta IASB:s rekommendationer (www.bfn.se).

RR verkar för en enhetlig redovisning, utformad med utgångspunkt i ett

aktiemarknadsperspektiv och i samklang med den internationella utvecklingen inom

området (www.bolag.org). RR:s uppgift är att utfärda redovisningsrekommendationer och

sprida information om redovisningsfrågor (FARs Samlingsvolym 2001).

RR:s utgångspunkt är att anpassa den svenska årsredovisningen till internationell standard,

men detta måste ske med beaktande av svenska regler, vilket skapar problem enligt Sven-

Erik Johansson före detta ordförande i RR. "Redovisningsrådet (RR) har tillkommit i syfte

att genom självreglering utveckla god redovisningssed. RR har som främsta riktlinje för sin

rekommendationsgivning att anpassa normer för årsredovisnings i svenska publika företag

till dominerande internationell praxis" (Balans 1993:1:32).

4.3.4 Rekommendationer och uttalanden

En redovisningsrekommendation föregås av ett utkast som publiceras. Den som då önskar

har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och ge förslag till förändringar. Ibland så

anordnas "hearings" som ett led i utvärderingen av utkasten. Därefter utformas en slutlig

rekommendation med beaktande av lämnade synpunkter (www.aftonbladet.se).

Rekommendationerna som RR ger ut kan sägas vara utformade främst för att möta

kapitalmarknadens informationsbehov (www.bfn.se).

RR vill med sina rekommendationer bidra till att göra redovisningen i de noterade

företagen jämförbara i förhållande till andra såväl svenska som utländska noterade företag.

Dessutom vill RR att redovisningsinformation ska vara så omfattande att den ger ett bra

underlag för dem i Sverige och utomlands som ska fatta beslut med utgångspunkt på
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företagens finansiella rapporter. Vidare vill man också att redovisningsinformationen ska

ha en utformning som tillgodoser den internationella kapitalmarknadens krav

(www.bfn.se).

RR:s rekommendationer och uttalanden är tillämpliga för noterade företag5. Övriga

näringsdrivande företag (små, medelstora och stora företag)6 får tillämpa RR:s

rekommendationer om de vill. Näringsdrivande företag som inte tillämpar RR:s

rekommendationer ska tillämpa BFN:s allmänna råd i ämnet (www.bfn.se).

Det "är absolut nödvändigt att redovisningsrekommendationerna har en klar och logisk

underbyggnad på basis av redovisningsprinciper" enligt Sten Jönsson. "Det finns starka

krafter som påverkar företagens följsamhet mot redovisningsnormer". "Redovisningsrådet

har ingen makt annat än sitt expertkunnande och då är naturligtvis kvaliteten i

argumentationen och den principiella hållningen avgörande för framgången" fortsätter

Jönsson. "Redovisningens principer ska tolkas, så långt man förmår artikulera dem, så att

tolkningarna överensstämmer med de objektiva rättigheterna olika intressenter kan anses

ha i sammanhanget" (Balans 1992:2:26-29).

4.4 Akutgruppen

4.4.1 Verksamheten

Styrelsen i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed utser ordförande och övriga

ledamöter i Redovisningsrådets Akutgrupp (FARs Samlingsvolym 2001). Akutgruppen

hade 1998 fyra stycken ledamöter och en ordförande (www.redovisningsradet.se).

Redovisningsrådets Akutgrupp har till uppgift att göra uttalanden, till exempel vad gäller

tolkning av RR:s rekommendationer, redovisningsfrågor som inte behandlas i befintliga

rekommendationer och som inte behandlas i någon rekommendation som håller på att

utarbetas (www.redovisningsradet.se).

Redovisningsrådets Akutgrupp har till uppgift att bistå RR med att utveckla god

redovisningssed och att göra uttalanden som anger hur rådets rekommendationer ska tolkas

i de fall olika tolkningar förekommer. Normalt är uttalandena offentliga, men de kan
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anonymiseras (Balans 1998:3). Vägledande är uttalanden från SIC7 inom IASB. Om frågor

ska tas upp ska de vara generella och av allmänt intresse, men initiativet kan även komma

från Akutgruppen eller utgöras av en skriftlig fråga som ställs till gruppen. Uttalanden från

Redovisningsrådets Akutgrupp är först och främst till för de företag vars aktier är föremål

för offentlig handel eller att de genom sin storlek har ett stort allmänt intresse.

Rekommendationer som Redovisningsrådets Akutgrupp ger ut kan sägas vara utformade

främst för att möta kapitalmarknadens informationsbehov (www.bfn.se)

(www.aftonbladet.se) (FARs Samlingsvolym 2001).

RR bestämde 2001 att Akutgruppens uttalanden skulle bli föremål för samma

remissprocedur som RR:s rekommendationer. RR har också beslutat att Akutgruppen ska

bearbeta och ge ut uttalanden från SIC. Dessa ska anpassas till svenska förhållanden på

samma sätt som sker med IAS och bli föremål för ett remissförfarande (FAR INFO

2001:2).

4.5 Revisorer

4.5.1 Verksamheten

En revisor ska granska och i en revisionsberättelse uttala sig om bolagets årsredovisning,

räkenskaper och förvaltning, allt enligt lag och god revisionssed. "God revisionssed"

betyder att arbetet utförs enligt god praxis bland revisorer. När revisorn har gjort sin

granskning gör han en revisionsberättelse. Om bolaget är ett moderbolag i en koncern

granskar revisorn även koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden

(Föreningen auktoriserade revisorer FAR 1992:5).

"Revisor skall i den omfattning god redovisningssed bjuder granska bolagets

årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens

förvaltning" (Thomasson et al., 2000:340).

I aktiebolag (AB) ska revisorer utses årligen på den ordinarie bolagsstämman och den

valde revisorn ska numera vara av kommerskollegiet godkänd eller auktoriserad (Prismas

uppslagsbok 1999). Det finns tre olika slags revisorer; kvalificerad, Godkänd och

Auktoriserad (Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR 1992).
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4.5.1.1 Kvalificerad revisor

Som kvalificerad revisor räknas revisor och revisionsbolag som auktoriserats eller

godkänts av Kommerskollegium (Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR 1992).

4.5.1.2 Godkänd revisor

En Godkänd revisor har akademisk redovisnings- och revisionsinriktad utbildning och har

minst fem års praktisk erfarenhet (Norstedts uppslagsbok 2001).

4.5.1.3 Auktoriserad revisor

Kommerskollegium auktoriserar revisorer för fem år i taget. För auktorisation krävs

ekonomexamen och praktisk erfarenhet som ska vara allsidigt sammansatt och av

kvalificerat slag. Sammanlagt krävs det att man har arbetat i revisionsyrket i minst fem år.

En auktoriserad revisor får inte syssla med annan affärsverksamhet än

revisionsverksamhet. De får inte heller vara anställda hos andra än auktoriserade eller

godkända revisorer. Auktoriserade revisorers tjänster tas också i anspråk av det allmänna

för revision av offentligt ägda bolag, myndigheter och affärsverk (Föreningen

Auktoriserade Revisorer FAR 1992).

4.6 Revisionsbyråerna

4.6.1 KPMG

Ett av landets ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information är KPMG med 1600

medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. KPMG erbjuder tjänster inom revision,

redovisning, skatt, riskhantering och rådgivning vid transaktioner. KPMG är medlem i

KPMG International och de ingår i ett av världens främsta revisions- och konslutnätverk

med verksamhet i 150 länder. Dagens svenska KPMG har sitt ursprung i Bohlins

Revisionsbyrå som bildades 1923. 1990 inleddes samarbetet med KPMG. De har således

en lång obruten tradition och har hela tiden vuxit huvudsakligen av egen kraft med få

uppköp och samgåenden. Bakom förkortningen KPMG står namnen på fyra män som kring

förra sekelskiftet startade varsin revisionsbyrå i Europa och USA. Klynveld, Peat, Marwick

och Goerdeler var de fyra männen. 1979 gick de fyra byråerna ihop med flera andra firmor
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och bildade tillsammans KMG. Det nya bolaget hade sin bas i Europa och av den

anledningen uppvaktade flera av de stora USA baserade revisionsbyråerna KMG. Det blev

dock PMI som segrade och 1987 gick de samman med KMG och bildade KPMG

(www.kpmg.se).

4.6.2 Ernst & Young

Ernst & Young har ca 2000 anställda på ett 80-tal kontor runt om i Sverige. Globalt finns

de i 140 länder, på 670 kontor med sammanlagt 110 000 anställda och detta medför att de

är ett av Sveriges och världens största konsult- och revisionsföretag. Ernst & Young har

allt ifrån mycket små till stora börsnoterade företag och organisationer som kunder. De har

idag en marknadsandel på 22 % bland de noterade bolagen i Sverige. Ernst & Young är ett

ledande globalt revisionsföretag som erbjuder tjänster inom revision, skattefrågor,

affärsrådgivning, transaktionsrådgivning och miljörevision. Företagets historia är kantad av

flera fusioner mellan mindre och medelstora revisionsbyråer. Utvecklingen av Ernst &

Young kännetecknas främst av ett antal namn på kända revisorer. Deras tjänster präglas av

integritet, kvalitet och professionalism (www.ey.com).

4.6.3 BDO

1963 grundades BDO men då med namnet Binder Dijker Otte & Co vilket var namnen på

de tre grundarna. 1988 bytte de namn till BDO. BDO är ett nätverk av lokalt ägda

revisions- och konsultbyråer med cirka 23 000 anställda i mer än 100 länder runt om i

världen med tyngdpunkt på Europa. BDO är representerade på ett 40-tal orter i Sverige.

BDO är inriktat på revision och rådgivning i ägarledda företag. I slutet av 2002 var de

världens sjätte största konsult- och revisionsföretag. De säger att nätverket med lokala

byråer och en global organisation ger dem mycket specialkompetens då affärslivet blir mer

och mer internationellt och att gränser mellan länder suddas ut. I Sverige såväl som

internationellt är det ett tydligt fokus på "entrepreneurial businesses and the people behind

them". BDO är den ledande rådgivaren för ägarledda företag (www.bdo.se).
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4.6.4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers som är världens största

revisions och tjänsteföretag med 125 000 anställda i över 140 länder världen över. De är

Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning mätt så väl i omsättning, antal

revisorer som antal anställda. Öhrlings har kontor på drygt 130 orter och 3000

medarbetare. Kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer,

mindre och medelstora, främst lokala, företag samt den offentliga sektorn. Öhrlings hade

under 2001 33 % av Sveriges noterade bolag som kunder. Förutom revision ingår även

redovisning, riskhantering, skatterådgivning och annan revisionsnära rådgivning i

tjänsteutbudet (www.pwcglobal.com).

Marknadsposition mätt i omsättning bland de sju största bolagen i Sverige. (Öhrlings

PricewaterhouseCoopers årsredovisning 2001/02:8).

4.7 Revisorernas tankar om Akutgruppen

4.7.1 Revisorernas erfarenhet av Akutgruppen
Alla de revisorer vi pratat med har mer eller mindre erfarenhet av Akutgruppen. Några har

tagit personlig kontakt med dem, medan andra tar avstånd ifrån att göra det och använder

bara deras uttalanden. Det beror även på vilken form av företag de reviderar, är bolagen

noterade så har de mer användning av RR och då även av Akutgruppen. Mindre onoterade

BDO 3% SET 2%Lindebergs
G.T. 6%

Deloitte &
Touche

13%

KPMG
21%

Ernst &
Young
22%

Öhrlings
PwC
33%
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bolag använder sig av BFN och då har revisorn ingen anledning att titta på Akutgruppens

uttalanden i någon större omfattning (intervjuer).

De revisorer vi har intervjuat använder Akutgruppen mest som stöd, men de situationer

som revisorerna har haft störst nytta av Akutgruppen är vid hantering av koncernbidrag,

aktieägartillskott samt vid återbetalning av Alecta/SPP- medel (intervjuer).

4.7.2 Revisorernas tillämpning av Akutgruppen
Akutgruppen är till för att snabbt tolka rekommendationer från RR eller frågor som har

uppkommit där rekommendationer saknas. Uttalandena berör i första hand noterade

företag, men även revisorer med onoterade bolag kan finna stöd hos Akutgruppen

(intervjuer).

Uttalandena från Akutgruppen är preliminära, men de flesta revisorerna tar Akutgruppens

uttalanden lika vägledande som RR:s rekommendationer. De uttalanden som Akutgruppen

gör är bland annat i väldigt små detaljfrågor, detta är både positivt och negativt enligt

revisorerna. Det positiva är att de kan ha uttalat sig i en fråga som revisorerna just har och

då kan det ge bra vägledning. Negativt blir det när uttalandena blir allt för detaljerade och

svårtolkade (intervjuer).

4.7.3 Akutgruppens betydelse bland revisorerna
Akutgruppen har den betydelsen att revisorerna söker råd och stöd i svåra

redovisningssituationer då det Akutgruppen tar upp är relativt komplicerade frågor. Enligt

revisorerna är detta bra då de har tänkt igenom problemet och föreslagit den bästa vägen att

lösa det på (intervjuer).

Av de revisorer vi har intervjuat så betyder inte Akutgruppens uttalande så mycket, utan

det är mer tillgången till personerna i Akutgruppen som är av väsentlighet. Detta eftersom

revisorerna kan ta kontakt med dem och komma fram till ett förslag på en lösning

(intervjuer).

Börsrevisorer har betydligt större hjälp av Akutgruppen än vad revisorer i små ägarledda

bolag har (intervjuer).
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4.7.4 Vad revisorerna saknar i Akutgruppen
Enligt revisorerna vore det fullständigt orimligt att Akutgruppen skulle göra ett uttalande i

varje enskilt fall. Om revisorerna saknar något så kan de ringa och prata med dem i

Akutgruppen och få vägledning. Att ha en lösning för varje problem är mer amerikansk

normgivning, kokboksmodellen. Det som står i amerikansk normgivning är det som de

förbjuder och det som inte står där i är tillåtet. Så fungerar inte riktigt våra

rekommendationer, de är mer generella och principiella, fortsätter revisorn (intervjuer).

En revisor anser att eftersom BFN ger ut vägledningar i så stor omfattning så medför detta

att såväl RR som Akutgruppen får en mindre roll för denne. När det saknas vägledning från

BFN så söker revisorn vägledning i RR:s rekommendationer och där med även i

Akutgruppen (intervjuer).

4.8 Redovisningsspecialistens tankar om Akutgruppen
Redovisningsspecialisten, Gunnar Hjalmarsson, tillämpar Akutgruppens uttalande i sin

rådgivarroll. Uttalandena utgör förtydliganden till RR:s rekommendationer och ska liksom

rekommendationerna följas av noterade företag. Enligt Hjalmarsson finns det några

uttalanden där han anser att en annan slutsats hade varit att föredra, men i huvudsak utgör

uttalandena ett gott stöd för personer som arbetar med redovisning. Hjalmarssons

uppfattning är att uttalandena har stor betydelse bland revisorer (intervju).

"Det uppkommer alltid tolkningsfrågor när man arbetar med redovisning och ibland skulle

det vara bekvämt att kunna slå upp exakt hur det skall vara. Å andra sidan är det skönt att

det fortfarande finns utrymme för analys och tolkning" enligt Hjalmarsson (intervju).
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5 Analys

I kommande kapitel besvaras studiens forskningsfråga: Vad har revisorer för nytta av

Redovisningsrådets Akutgrupp?

Övergången till internationella (IFRS/IAS) normbildare kommer för alla revisorer innebära

att de måste lära sig IAS/IFRS rekommendationer. Detta kommer att medföra mycket

arbete för revisorerna eftersom de måste hjälpa sina kunder med att anpassa sin

redovisning till de nya normerna. ÅRL kommer att anpassas på ett sådant sätt att alla

företag (noterade och onoterade) ska kunna välja redovisningsprinciper som tidigare inte

var tillåtna, detta kommer att påverka först och främst börsbolag men alla andra bolag

kommer i någon utsträckning att påverkas av harmoniseringen. Först och främst är det

revisorer som reviderar noterade bolag som ska använda sig av IAS/IFRS. De som

reviderar onoterade bolag får använda sig av IAS/IFRS. Om man bestämmer sig för att

använda sig av IAS, så måste både noterade- och onoterade bolag följa detta fullt ut.

Då de flesta av de intervjuade revisorerna oftast bara hade ett eller två noterade bolag och

resten onoterade så jobbade de mer med BFN än med RR. Vid revision i noterade bolag

ska revisorerna använda sig av RR:s rekommendationer samt ÅRL, men vid revision i

onoterade bolag ska revisorerna använda sig av BFN och BFL. I BFN finns det dock

luckor, speciella sakfrågor som inte tas upp, då tar revisorn först och främst hjälp av RR

och dess Akutgrupp för att kunna tolka problemet. De använder sig då av RR:s och

Akutgruppens rekommendationer och uttalanden som vägledning för hur de skall gå

vidare.

Använder sig revisorerna av RR så ska de göra det fullt ut och inte bara plocka ut vissa

delar som de anser är tillämpliga på det som revisorn reviderar. När revisorerna reviderar

onoterade bolag så använder de sig av BFN, men när det inte finns stöd i BFN så vänder de

sig till RR. Detta är inte rätt eftersom då följer de inte RR fullt ut.

Revisorers nytta och betydelse av Redovisningsrådets Akutgrupp skiljer sig lite åt

beroende på om revisorerna reviderar noterade- eller onoterade bolag. De revisorer som är
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verksamma i börsbolag har betydligt större hjälp av Akutgruppen än vad revisorer i icke

börsnoterade bolag har. De revisorer vi har pratat med finner råd hos Akutgruppen genom

att ta personlig kontakt med medlemmarna och vägledning genom att revisorerna tittar på

de uttalandena som är utgivna. I det stora hela anser vi att Akutgruppen, utifrån de svar vi

har fått, har stor betydelse bland revisorer då de snabbt kan få svar på en fråga.

Revisorerna var överens om att Akutgruppen var till för att snabbt kunna tolka

rekommendationerna från RR eller frågor som har uppkommit på grund av att

rekommendationer saknas. De anser också att Akutgruppens uttalanden är lika vägledande

som RR:s rekommendationer trots att Akutgruppens uttalanden är förtydligande av vad RR

redan har sagt i sina rekommendationer.

När det gäller uttalanden som handlar om detaljfrågor så är revisorer och

redovisningsspecialisten inte överens. Revisorerna anser att det kan vara bra med

detaljfrågor om man arbetar med just det problemområdet, men det blir negativt när

uttalandena blir allt för detaljerade och svårtolkade. Redovisningsspecialisten anser dock

att det kan vara bekvämt att kunna slå upp exakt hur det ska vara men han anser ändå att

det kan vara bra att det fortfarande finns utrymme för analys och tolkning. Vi anser att om

man har en redovisning som är styrd in i minsta detalj så leder det till att revisorn inte får

möjlighet att redovisa utifrån vad som kanske är bäst för företaget utan måste rätta sig efter

de regler som finns, det är till exempel stor skillnad på en årsredovisning i en bank och hos

en bilfirma.

Revisorerna tycker att det är bra att Akutgruppen finns eftersom de har tänkt igenom de

problem som uppkommer och föreslagit den bästa lösningen, trots detta tycker

Hjalmarsson att några uttalanden hade varit bättre med en annan slutsats. Några av

revisorerna påpekar ändå att tillgången till personerna i Akutgruppen är viktigare än

uttalandena från dem. Vad vi finner anmärkningsvärt är att några av revisorerna gärna tar

personlig kontakt med Akutgruppen medan andra helt tar avstånd från detta och nöjer sig

med att använda sig av rekommendationerna.

Vad vi märkte var att ju längre intervjun fortskred desto mer kom det fram att revisorerna

trots allt använde sig relativt mycket av Akutgruppen. I början av intervjun så ansåg de att

de inte hade någon användning av varken RR eller dess Akutgrupp, men efter hand så
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insåg de att de har relativt stor nytta av de båda trots att de flesta reviderade onoterade

bolag i första hand. Det som vi tyckte var anmärkningsvärt var att alla intervjuade revisorer

nämnde att de använde sig av Akutgruppens uttalande vid hantering av koncernbidrag.

Vi anser att nyttan av Akutgruppen bland revisorerna verkar vara större än vad de själva

tycks tro eftersom de använder sig av Akutgruppens uttalanden förhållandevis ofta.
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6 Slutsats

I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån vår teoretiska studie och fallstudie, med avseende på

att besvara vad revisorer har för nytta av Redovisningsrådets Akutgrupp

� Erfarenhet av Akutgruppen bland revisorer

De har olika erfarenhet beroende på vilken sorts bolag de reviderar. Några revisorer tar

personlig kontakt för att lösa tolkningsproblem medan andra endast läser uttalanden.

Alla de intervjuade revisorerna har haft mest erfarenhet av uttalandet om

koncernbidrag.

� Tillämpning av Akutgruppen bland revisorer

När revisorerna som använder sig av BFN får problem vänder de sig till RR och dess

Akutgrupp och får snabba vägledningar. Uttalandena från RR och Akutgruppen anses

vara lika vägledande, enligt revisorerna, trots att Akutgruppens uttalanden är

preliminära.

� Betydelsen av Akutgruppen bland revisorer

Revisorerna söker råd och stöd i svåra redovisningssituationer hos Akutgruppen och får

i och med detta vägledning. Tillgången till personerna i Akutgruppen är av stor

väsentlighet i jämförelse med uttalandena.

� Nyttan av Akutgruppen bland revisorer

Akutgruppen och dess uttalanden är ett bra stöd för personer som arbetar med

redovisningsfrågor, de fungerar som en rådgivare. Revisorerna vänder sig till

Akutgruppen med ett problem och får ett förslag på en lösning.
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7 Diskussion

I detta sista kapitel för vi en kort diskusson om varför vi tror att vi kommit fram till just

detta resultatet. Vi ger även förslag till fortsatt forskning genom att vi ställer oss ett par

frågor som har uppkommit under studiens gång.

Vi antar att vi kommit fram till de här resultaten, på grund av att vi använde oss av frågor i

vår empiriundersökning, som ledde till svar på vårt tema. Svaren kunde ha blivit

annorlunda om det hade tillåtits fri diskussion på ämnet i kontakten med revisorerna och

redovisningsspecialisten. Vi anser dock att problemet var rimligt att besvara med hänsyn

till de avgränsningar vi gjorde. Samtidigt har många viktiga frågor undvikits på grund av

dessa avgränsningar.

BFN borde kanske ha en akutgrupp? När revisorerna saknar stöd i BFN vänder de sig till

RR och Redovisningsrådets Akutgrupp trots att RR och BFN riktar sig till olika sorters

bolag som ska följa olika rekommendationer. När revisorer som reviderar onoterade bolag

vänder sig till RR och dess Akutgrupp kanske svaret på frågan blir ett annat än om BFN

hade gjort ett uttalande genom en egen Akutgrupp.

Av de nya rekommendationer, vad gäller revision, som kommer ut nu så är de allra flesta

en översättning från internationell lagstiftning. Detta bland annat för att vi ska få en

globalisering över gränserna för att få möjligheten att jämföra öppenheten för att kunna

skaffa sig finansiärer utanför Sverige. Så varför inte använda samma regler för noterade

som onoterade bolag, utländska finansiärer kan ju faktiskt ha ett intresse i onoterade bolag

också. Det borde inte göras så stor skillnad mellan dessa lagar, i och för sig kan det bli

mycket dyrare för de mindre bolagen men det borde ändå underlätta mellan moder- och

dotterbolag. Så som det är nu så gör ändå dotterbolag ibland två olika årsredovisningar för

att kunna jämföra med sitt moderbolag och andra som tillämpar de mer internationella

reglerna.
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9 Noter

1 BDO, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG och Ernst & Young.

2 IAS är de rekommendationer som IASC gav ut (FARs Samlingsvolym 2001).

3 Med IAS menas både International Accounting Standards och International
Financial Reporting Standards (FAR INFO 2003:8).

4 God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, praxis och
rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de
redovisningsprinciper som anges i lagen (FARs Samlingsvolym 2001).

5 Noterade företag är bolag vars aktier är föremål för offentlig handel eller
genom sin storlek har ett stort allmänt intresse (www.bfn.se).

6 Små företag 10/24-företag är näringsdrivande icke-noterade företag, i vilka
- antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått

till högst tio, och
- tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste

räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor.
Medelstora företag är näringsdrivande icke-noterade företag, som inte är små
eller stora företag.
Stora företag är näringsdrivande icke-noterade företag i vilka
- nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningarna för de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1000
gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsåren, eller

- antalet anställda hos företaget har under de två senaste räkenskapsåren i
medeltal överstigit 200 (www.bfn.se).

7 Standing Interpretations Committee (SIC) är IASB:s motsvarighet till
Redovisningsrådets Akutgrupp (FARs Samlingsvolym 2001).
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Bilaga 1

Frågor till de intervjuade revisorerna inom BDO, Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
KPMG och Ernst & Young samt till redovisningsspecialisten Gunnar Hjalmarsson på
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

1. Hur tillämpar ni Akutgruppen om ni gör det?

2. Har ni någon erfarenhet av Akutgruppen och i så fall vad tycker ni om dem?

3. Vad tror ni Akutgruppen har för betydelse bland revisorer?

4. Finns det något du saknar som Akutgruppen inte tar upp?


