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Executive summary 

 

Already when the International Accounting Standards Board (IASB) was founded, the need for an 

international accounting standard for small and medium-sized entities (SME) was identified. The 

need led to a discussion paper which was published in 2004 in which the accounting profession was 

asked to contribute with their input. The final SME-standard was released in July 2009. Due to the 

relatively short amount of time from the release of the final version of the standard, to the work 

with this master thesis begun, the reception of the SME-standard is yet to be unfolded. This master 

thesis, however, tries to answer the question if an incentive can be found to implement the SME-

standard for small and medium-sized entities in Denmark. To be able to answer that question, this 

master thesis takes a theoretical and empirical view on; the definition of the concept of SME’s, the 

need and incentive of implementation of the standard in regards to a cost/benefit perspective and the 

differences between the SME-standard, IFRS and the local Danish GAAP (ÅRL). The empirical 

data is acquired via interviews with persons with the necessary involvement in the Danish 

accounting profession. The theoretical data is collected as secondary data from articles, books and 

public documents from IASB. The analysis of the collected data shows that it is unclear how big 

impact the SME-standard will have in Denmark, but the most probable scenario is that the standard 

will not have a big impact in the short run, but might challenge the local GAAP in the long run as 

the most preferred accounting standard for SME’s. How fast this process will be is, however, 

dependant on a number of things, for example the size of the company and their stakeholder’s. The 

conclusion of this master thesis is that for smaller companies in the SME-segment, with no 

international relations, the cost of implementing and following the standard exceeds the benefits 

related to the implementation of the SME-standard. For bigger companies in the SME-segment with 

more complex and international transactions there are on the other hand identified a greater benefit 

than cost regarding to the comparability of the financial reporting. This means that some companies 

in the SME-segment will benefit from the new standard when international comparability is the 

goal. For companies who plan a stock exchange implementation or see the SME-standard as a step 

towards IFRS the conclusion is that these companies will benefit from a direct implementation of 

IFRS instead.  
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1 Inledning 

Sedan början av 2000-talet har det skett stora förändringar med hänsyn till normer och 

normbildning inom redovisningen. Nationella normverk har i många länder ersatts av 

internationella standarder. En orsak till denna förändring är bland annat den snabba utvecklingen av 

internationella företag och kapitalmarknader. För att kunna garantera en effektiv kapitalmarknad 

och för att tillgodose internationella investerares och övriga intressenters behov, har det krävts en 

harmonisering av nationella redovisningsstandarder. År 2002 bestämdes därför att alla börsnoterade 

koncernbolag, med säte inom EU och vars aktier är noterade på en reglerad marknad, ska upprätta 

sina koncernredovisningar enligt International Financial Accounting Standards (IFRS) från och med 

ingången av år 2005.  I och med denna harmonisering ville International Accounting Standards 

Board (IASB) försäkra att intressenter har tillgång till tillförlitlig, relevant och jämförbar 

information.
1
  

 

Kravet på rapportering enligt IFRS gäller i 80 länder, och berör som sagt bara börsnoterade bolag, 

medan övriga onoterade bolag fortfarande kan rapportera enligt nationella regelverk. Det finns dock 

undantag, i och med att några länder, närmare bestämt 20 stycken, har valt att kräva att alla bolag i 

landet, även onoterade, ska rapportera enligt IFRS.
2
 I de övriga 60 länderna kan alla onoterade 

bolag välja vilket regelverk som ska användas för rapporteringen. Den allra största delen av små 

och medelstora verksamheter (härefter kallat SMV) har dock valt att tillämpa de nationella reglerna, 

då IFRS anses för omfattande och kostsamma att tillämpa. På bakgrund av detta valde IASB att i 

juni 2009 publicera International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 

Entities (härefter kallat SMV-standarden). 

1.1 Bakgrund 

Tanken på SMV-standarden uppkom redan vid IASB: s grundande, då det identifierades ett behov 

för en specialversion av IAS-standarderna för SMV
3
. Att man ville införa en standard för små och 

medelstora verksamheter berodde främst på komplexiteten hos gällande regelverk, och på grund av 

de många olika nationella regler som fanns. De många nationella reglerna betyder att 

årsredovisningar för små och medelstora verksamheter inte är jämförbara mellan länder, såsom för 

börsnoterade bolags årsredovisningar. På grund av påtryckningar från regel- och standardsättare, 

                                                 
1
 Ernst & Young (2005) 

2
 Pacter, P. (2007)  

3
 IASB (2009 a)  
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mindre bolag samt revisorer började IASB utforma SMV-standarden
4
. En arbetsgrupp för SMV-

segmentet bildades, och år 2004 utkom ett diskussionsunderlag i vilket redovisningsprofessionen 

bads ta ställning till ett antal frågor. Dessa frågor behandlade bland annat behovet för, och syftet 

med en internationell SMV-standard. Efter genomgång av respondenternas svar, drog IASB 

slutsatsen att det fanns ett behov för en enhetlig internationell redovisningsstandard för små och 

medelstora verksamheter, varefter syftet med standarden började ta form. Arbetet ledde fram till att 

IASB i februari 2007 publicerade ett utkast till SMV-standarden för kommentarer. Samtidigt 

igångsatte IASB en fältstudie med 116 små och medelstora verksamheter från 20 länder, med syftet 

att testa funktionalitet av utkastet till den nya standarden. Resultatet av fältstudien samt de mottagna 

kommentarerna resulterade i den slutgiltiga SMV-standarden, som presenterades i juli 2009.
5
  

 

Andra argument för ett utarbetande av SMV-standarden var det stora antal bolag som inte har valt 

att tillämpa IFRS. Den största delen av alla bolag i världen är nämligen små och medelstora, och 

långt största delen av alla verksamheter kan således definieras som SMV. I 2005 var det endast 

7 000 bolag i EU som övergick till att redovisa enligt IFRS medan 5 000 000 var små och 

medelstora verksamheter som istället valde att fortsätta redovisa enligt de nationella reglerna. Det 

ansågs viktigt att dessa bolags årsredovisningar, i likhet med börsnoterade bolags, är jämförbara 

mellan länder. Vikten av jämförbarhet förstärks ytterligare av att SMV i de flesta länder, i motsats 

till USA, på grund av lagkrav är tvungna att utarbeta en årsrapport, och i många fall få den 

reviderad. Som exempel kan sägas att det både inom EU och i USA finns cirka 20 miljoner företag. 

Av dessa är 5 miljoner företag inom EU tvungna att utarbeta årsredovisning, medan det i USA 

endast är cirka 25 000.
 6

  

 

De 7 000 bolag som redovisar enligt IFRS är börsnoterade bolag som är tvingade till det enligt lag. 

Skälet till att IFRS har blivit ett krav för börsnoterade bolag, är att EU påtvingat sina 

medlemsländer att implementera IFRS i sina nationella lagstiftningar. Utgivandet av SMV-

standarden betyder inte automatiskt att den är gällande som lag i alla länder som är medlemmar av 

IASB. SMV-standarden är nämligen inte som IFRS omfattad av ett EU-direktiv, och det är därför 

valfritt för de enskilda länderna om de vill implementera standarden som en del av deras nationella 

lagstiftning. SMV-standarden är dock direkt gällande från juli 2009, för de länder som väljer att 

implementera standarden. USA har till exempel valt att göra standarden valbar för alla privata 

                                                 
4
 Pacter, P. (2009 a) 

5
 IASB (2009 b)  

6
 Pacter, P. (2009 a) 
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bolag.
7
 Om standarden blir införd i de europeiska länderna återstår att se. En undersökning gjord för 

årsredovisningar inom EU under år 1999, visar att om bolag själva får välja mellan sina nationella 

normverk och en ny internationell standard, väljer en stor majoritet sina egna nationella normverk. 

Vanans makt verkar här spela en mycket stor roll och skälet som anges är att det är krångligt och 

komplext att byta. För att ett bolag ska byta krävs det enligt undersökningen ett incitament, 

exempelvis en planerad framtida börsintroduktion
8
. Det kan sägas ha saknats incitament för SMV-

segmentet att redovisa enligt IFRS. I vissa fall har till och med nationell lagstiftning försvårat för 

onoterade bolag eftersom årsredovisningar utarbetade i enighet med IFRS ska kompletteras med 

information som krävs av nationell lagstiftning
9
.  

 

Eftersom intresset för att implementera IFRS var så svagt tidigare, är det i förbindelsen med 

utgivandet av SMV-standarden identifierat ett problem i huruvida en verksamhet i SMV-segmentet 

nu, år 2009, har större incitament att implementera den nya standarden. Syftet med standarden är 

som tidigare nämnt att göra den mindre komplex samt mer kostnadseffektiv, men spelar det någon 

roll om en verksamhet inte är tvingad till implementering? Den senaste tiden har stora och viktiga 

EU-länder såsom Frankrike och Tyskland öppet klagat på IASB och vissa länder har till och med 

gått så långt att de funderar på att inte implementera en ny standard för små och medelstora 

verksamheter om denna baseras på IASB: s arbete
10

. Frågan är alltså om det finns incitament nog 

för den nya SMV-standarden.  

 

Ian Mackintosh, chairman for Accounting Standards Board, anser att de länder som inte 

implementerar IFRS for SMV agerar motverkande och motarbetar harmoniseringen inom EU.
11

 

Paul Pacter, direktör för SMV inom IASB, säger att små bolag ofta har finansieringsproblem, och 

eftersom ett införande av SMV-standarden enligt honom skulle lösa detta problem, står incitamentet 

klart:   

 

The IASB’s international financial reporting standard for small and 

medium-sized businesses should be embraced by small companies, their 

auditors, and accounting regulators and standard-setters globally. Why? 

Access to capital.
12

 

 

                                                 
7
 Pacter, P. (2009 a) 

8
 Cuijpers, R. (2005)  

9
 Epstein, B. (2007)  

10
 Christodoulou, M. (2009) 

11
 Mackintosh, I. (2008)  

12
 Pacter, P. (2009 b)   
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1.2 Problemdiskussion 

Det överordnade syftet med SMV-standarden är ett simplifierat regelverk, som är anpassat för 

SMV-segmentet. Utifrån detta syfte, kan det sägas att målet med SMV-standarden är att:  

 

1) vara en förenklad version av IFRS och reducera omfånget av rapporteringen, det vill säga minska 

bördan och kostnaderna vid utarbetandet av årsredovisningen,   

2) fokusera på behovet hos SMV-intressenter,  

3) bygga på samma konceptuella ramverk som IFRS, samt 

4) medföra en lätt övergång till IFRS.
13

  

 

När det gäller reduceringen av omfånget på standarden, kan det sägas att IASB, iallafall procentuellt 

sett, har lyckats. SMV-standarden är nämligen förminskad med cirka 85 % i förhållande till IFRS. 

Detta har gjorts genom att utesluta ämnen som generellt inte är relevanta för SMV-segmentet och 

genom att minska antalet metoder för redovisning, samt genom att förenkla metoder för inräkning 

och värdering. Dessa tre typer av ändringar har gjorts utifrån SMV- användares behov, och ur ett 

kostnadsnyttoperspektiv.
14

 Regelverket är dessutom skrivet på ett mer klart och förståeligt språk än 

IFRS.
15

 SMV-standarden bör, på bakgrund av detta, vara mindre komplex än IFRS, och eventuellt 

än vissa nationella GAAP.  

 

Även om syftet med SMV-standarden är att vara mindre komplex och mer kostnadseffektiv än 

IFRS, är det svårt att bedöma om syftet kan infrias. Kostnaderna för implementering och löpande 

tillämpning av SMV-standarden blir troligtvis lägre än för IFRS men för bolag inom SMV-

segmentet är det risk för att kostnaderna ändå anses för höga. Det samma gäller för komplexiteten, 

för bolagen i SMV-segmentet finns i vissa fall inte den räkenskapsmässiga expertis och förståelse 

för redovisning som i börsnoterade bolag och därför är de här bolagen ofta beroende av 

konsulthjälp. Problemen är speciellt aktuella för de minsta bolagen i SMV-segmentet eftersom 

kostnaden för implementering kan antas bli proportionellt sett större desto mindre företaget är. 

Dessutom har mindre verksamheter svårare att få kompetent räkenskapsmässig hjälp och mindre 

egen redovisningskompetens än ett större bolag i SMV-segmentet.
16

 Ett av syftena med SMV-

                                                 
13

 Pacter, P. (2004)  
14

 Epstein, B (2007) 
15

 Pacter, P (2009 a) 
16

 Ibid. 
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standarden är också att underlätta för de bolag som i ett senare skede kommer att övergå till IFRS. 

Detta borde iallafall tyda på att SMV-standarden är mindre komplex än IFRS.  

 

Motståndare till SMV-standarden anser att IASB inte har gått rätt tillväga i sättet de har utformat 

standarden. IASB har tagit utgångspunkt i IFRS, och helt enkelt simplifierat dessa standarder. 

Enligt motståndare borde utgångspunkten istället vara ett användarbaserat, mer konceptuellt 

standardverk, eftersom det anses finnas fundamentala skillnader mellan börsnoterade stora bolag 

och SMV.
17

 En sådan skillnad är bland annat syftet med den finansiella rapporteringen. SMV-

standarden ska som sagt bygga på samma koncept som IFRS, och detta innefattar bland annat syftet 

med och kvaliteten av den finansiella rapporteringen. Dessa koncept kan skilja sig, inte bara mellan 

börsnoterade och onoterade bolag, men också mellan små och medelstora verksamheter.  Nackdelen 

med att samla alla onoterade bolag i en kategori kan således vara att syftet med bolagets finansiella 

information skiljer sig åt beroende på verksamhetens storlek. En årsredovisning för ett litet bolag 

används inte på samma sätt som en årsredovisning för ett större bolag. Intressenterna vill ha olika 

information beroende på vilken struktur bolaget har. En intressent i en typ av verksamhet vill 

använda den finansiella rapporteringen till att värdera hur ledningen förvaltat bolaget, medan en 

annan intressent ska använda den finansiella informationen som underlag i finansiella beslut, till 

exempel till kreditbedömning eller investering. Användare av finansiell information från SMV-

segmentet har ofta behov för information om kortsiktiga kassaflöden, likviditet och solvens. De 

behöver inte information som långvariga kapitalinvesterare i börsnoterade bolag vill ha.
18

 Dessa 

skillnader regleras i den lokala lagstiftningen och tar sig uttryck i att de lokala regelverken 

segmenteras i till exempel räkenskapsklasser som i Danmark.  

 

Utöver diskussionen om syftet med SMV-standarden, är definitionen på begreppet små och 

medelstora verksamheter också ett problem. SMV-standarden är som sagt skapad för små och 

medelstora verksamheter som inte är börsnoterade. Definitionen på små och medelstora 

verksamheter är enligt IASB en verksamhet som inte är av offentligt intresse (public 

accountability). Verksamheter av offentligt intresse definieras som 1) börsnoterade verksamheter 

eller 2) verksamheter som disponerar tillgångar för andra. Den senare kategorin innefattar banker, 

försäkringsbolag samt fonder. Det finns ingen gräns för storleken på bolaget, men IASB har tagit 

utgångspunkt i verksamheter med anställda på 50 personer.
19

 IASB har dock inte 50 personer som 

                                                 
17

 Epstein, B (2007) 
18

 Pacter, P. (2004) 
19

 Epstein, B (2007) 
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ett storlekskriterium, men tog, vid utarbetandet av standarden, utgångspunkt i 50 anställda för att få 

en bild av vilka transaktioner dessa bolag mest sannolikt är utsatta för.
20

 IASB menar alltså att både 

mindre och större bolag kan tillämpa standarden. Paul Pacter säger att avsaknaden av ett 

storlekskriterium beror på att det är omöjligt att hitta en storlek som passar för den globala 

marknaden.
21

 Det är upp till de enskilda länderna att besluta vilka bolag som ska omfattas av 

standarden, och eventuellt lägga in ett storlekskriterium.
22

 Problemet med att hitta en gemensam 

definition på små och medelstora verksamheter förvärras ytterligare av att det inte finns så många 

olika definitioner av begreppet. Utöver IASB: s definition har EU också offentliggjort en definition 

av SMV som är gällande från den 1 januari 2005. Även om dessa definitioner finns, använder olika 

EU-länder i praktiken olika definitioner.  

 

Den ovanstående definitionen på små och medelstora verksamheter applicerat på danska bolag, ger 

att samtliga bolag som inte är D-verksamheter definieras som SMV. Detta innebär att samtliga 

bolag i räkenskapsklass A, B och C (mellanstor och stor), alltså en övervägande majoritet av 

samtliga bolag i Danmark, har möjlighet, eller blir tvungna att rapportera enligt SMV-standarden. 

Problemet är alltså att SMV-standarden är ämnad åt små och medelstora företag, men även åt så 

kallade mikroverksamheter, vilket betyder att det finns en risk för att standarden kan anses för 

komplicerad för de allra minsta bolagen.
23

 Ett litet enmansbolag i räkenskapsklass A kan alltså 

riskera att omfattas av SMV-standarden och därmed redovisa enligt samma regler som ett stort 

bolag i räkenskapsklass C.  

1.3 Problemformulering 

På bakgrund av ovanstående problemdiskussion är problemformuleringen som följer: 

 

Finns det incitament för ett införande av IFRS för SMV för danska små och medelstora 

verksamheter?  

 

För att besvara frågan kommer dessa områden att undersökas: 

1. Definitionen av begreppet små och medelstora verksamheter,  

2. Behovet och incitamentet för SMV-standarden, härunder kostnader och nytta,  

3. Skillnaderna mellan SMV-standarden, IFRS och Årsregnskabsloven (härefter kallat ÅRL).   

                                                 
20

 Pacter, P. (2007)  
21

 Sawers, A. (2007)  
22

 Pacter, P. (2006)  
23

 Mackintosh, I. (2007) 
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1.4 Syfte 

Det överordnade syftet med avhandlingen är att undersöka hur väl SMV-standarden lämpar sig för 

små och medelstora verksamheter i Danmark. Detta undersöks genom att diskutera vilka incitament 

de små och medelstora verksamheterna i Danmark har. Detta företas för det första genom att 

genomgå definitionen av små och medelstora verksamheter, för att komma fram till vilka 

verksamheter som kommer att omfattas av standarden.  För det andra kommer behovet med 

standarden att undersökas, både ur bolagets och ur intressenters perspektiv. Slutligen undersöks 

skillnaderna mellan de olika redovisningsstandarderna. På bakgrund av ovanstående genomgång 

besvaras forskningsfrågan. 

1.5 Metod 

Avhandlingens forskningsfråga kommer att besvaras genom en teoretisk och en empirisk 

genomgång. Man brukar tala om två sätt att relatera teori och empiri till varandra; induktion och 

deduktion. En induktiv eller deduktiv metod berättar helt enkelt om på vilket sätt konklusionen har 

dragits. Det åtskiljs också på kvalitativa och kvantitativa metoder. Det som skiljer dessa metoder åt, 

är hur och i vilken mån siffror och statistik används vid insamlingen av data.
24

 Denna avhandling 

tar sin utgångspunkt i den deduktiva och den kvalitativa metoden. Metodteorin baseras på A. 

Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2002) samt P. Ghauris och K. Grønhaugs Research 

Methods in Business Studies - A Practical Guide (2002).  

 

1.5.1 Induktiv och deduktiv metod  

Genom induktion drar man generella slutsatser, samt skapar teorier utifrån empiriska observationer. 

Med deduktion drar man istället slutsatser om empirin och då ofta med utgångspunkt i teori eller 

allmänna principer.
25

 I denna avhandling används den deduktiva metoden. Avhandlingen tar 

utgångspunkt i teorin om årsredovisningars syfte och kvalitativa egenskaper samt i intressenters 

behov och uppdelningen av bolag i storleksordning. Teorin testas sedan empiriskt och det är möjligt 

att konkludera på avhandlingens forskningsfråga. I detta fall, huruvida det finns incitament för 

danska bolag för ett införande av SMV-standarden. 

                                                 
24

 Ghauri, P. och K. Grønhaug (2002) 
25

 Ibid.  
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1.5.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden skiljer sig åt på användningen av siffror och ord. Den 

kvalitativa forskningsmetoden lägger vikt vid ord, till skillnad från den kvantitativa strategin som 

istället betonar siffror vid utförandet av undersökningen. Den ekonomiska forskningen förknippas 

ofta med kvantitativa analysverktyg, men i många tillfällen kan vissa företeelser bättre förklaras 

med ord.
26

 Detta kommer att vara fallet i denna avhandling och som kvalitativ metod används 

semistrukturerade intervjuer. De kvalitativa intervjuerna används för att utreda 

revisionsprofessionens uppfattning av begreppet SMV och SMV-standarden.   

1.5.3 Datainsamling  

Det material eller de data som används inom forskning kan uppdelas i primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som forskarna själva insamlar och som riktar sig specifikt mot den 

forskningsfråga som ska besvaras. Sekundärdata är i stället data som har samlats in av andra, och 

har samlats in i ett annat syfte än för den egna forskningsfrågan. Det är vanligt att först samla in 

sekundärdata, och för vissa typer av studier kan det räcka med att använda sekundärdata för att 

kunna svara på forskningsfrågan, men ofta samlar man också in primärdata för att forskningen ska 

kunna slutföras.
27

 De vanligaste typerna av sekundärdata som har använts i denna avhandling är: 

Internet; främst webbsidan www.iasb.org, rapporter från IASB; i detta fall SMV-standarden, ÅRL 

samt tidigare studier på området i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar.  

 

När man använder sekundärdata bör man vara uppmärksam på materialets tillförlitlighet. Man ska 

även skilja på om material bygger på sekundär- eller primärdata.
28

 I denna avhandling bygger data 

främst på information från IASB och Erhvervsministeriet (ÅRL), och därför kan man säga att 

informationen bygger på primärdata då de kommer från organisationerna själva, och inte från andra 

källor. Om materialet istället bygger på sekundärdata såsom andra studier och vetenskapliga artiklar 

ofta gör, ska man vara uppmärksam på dess källor. Hänvisningar ska nämligen i största möjliga 

mån vara förstahandskällor, vilket innebär att de källor som används i artiklarna alltid ska 

undersökas
29

. Källornas tillförlitlighet diskuteras senare i kapitlet.  

 

                                                 
26

 Bryman, A. (2002) 
27

 Ghauri, P. och K. Grønhaug (2002) 
28

 Ibid.  
29

 Ibid. 
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Exempel på primärdata är observationer, experiment, undersökningar och intervjuer.
30

 I denna 

avhandling består primärdata av intervjumaterial. Den största fördelen med primärdata är att den 

bara berör forskningen, och det betyder att informationen ofta är mer lämplig för att besvara 

forskningsfrågan än vad sekundärdata är. För att besvara denna avhandlings forskningsfråga ansågs 

det vara viktigt att få en uppfattning av redovisningsprofessionens åsikter i frågan, och därför var 

insamlandet av primärdata nödvändigt.  

1.5.4 Intervjuer 

Intervjuer kan endera vara kvalitativa eller kvantitativa. Som tidigare nämnts används en kvalitativ 

intervjumetod i denna avhandling. Detta beror på att frågorna kräver ett ställningstagande svar vilka 

ofta är subjektiva, och att svaren därför inte är kvantifierbara.  Den kvalitativa intervjun kan endera 

bygga på semistrukturerade eller ostrukturerade frågor. I detta fall har den semistrukturerade 

intervjumetoden valts. Med denna metod har intervjuaren bättre kontroll över vilka frågor som 

ställs. Det är dessutom bättre möjligheter för att leda diskussionen i den riktning som man önskar
31

 

Då syftet med intervjuerna är att klarlägga redovisningsprofessionens tolkning av forskningsämnet, 

har detta även bidragit till att den semistrukturerade metoden valts. Frågorna i den 

semistrukturerade intervjun får inte vara för specifika utan ska vara av mer flexibel karaktär. En 

fråga som innehåller flexibilitet kunde se ut så här: hur ser du på införandet av SMV-standarden? 

Frågorna ska vara generella så att respondenterna ska få tala om det som de anser vara viktigast 

inom det ifrågavarande temat. Utifrån detta ställs sedan följdfrågor.
32

  

1.5.5 Källkritik 

Eftersom de källor som används i avhandlingen används för att svara på forskningsfrågan är det 

viktigt att dessa är tillförlitliga och att forskaren förhåller sig kritiskt till sina källor. Teorin om 

källkritik är hämtad ur T. Thurén bok Källkritik (2005). För att en källa ska anses tillförlitlig ska den 

enligt Thurén innehålla följande kriterier
33

: 

 

Tidssamband - källan ska vara aktuell,   

Äkthet - källan ska vara äkta det vill säga inte en förfalskning, 

Oberoende - källan ska inte vara ett referat av en annan källa, 

                                                 
30

 Ibid.  
31

 Ghauri, P. och K. Grønhaug (2002) 
32

 Bryman, A. (2002) 
33

 Thuren, T. (2005) 



 12 

Tendensfrihet - källan ska inte vara färgad av författarens personliga, ekonomiska eller andra 

åsikter.  

 

Alla avhandlingens källor anses vara relativt aktuella. De flesta källor är från 2005 till 2009. 

Eftersom IFRS blev obligatoriskt år 2005 är detta också naturligt. De övriga sekundärkällorna 

utgörs av SMV-standarden och ÅRL, och eftersom dessa uppdateras regelbundet utgör kriteriet 

tidssamband inget hot mot källorna. Vad gäller intervjuernas utförs dessa i samband med skrivandet 

av avhandlingen, och eftersom intervjuerna genast skrivs ner efter utförandet är det inte risk för att 

informationen blir felaktig. Äkthets- och oberoendekriterierna anses vara uppfyllda för intervjuerna 

i och med att de intervjuade personerna alla innehar ledande ställningar. När det gäller sekundärdata 

kan både äkthets- och oberoendekriteriet också anses uppfyllt i och med att materialet inte baserar 

sig på andra källor. Det sista kriteriet, tendensfrihet, kan inte tillämpas på intervjumaterialet, 

eftersom det är meningen att svaren ska vara subjektiva. Sekundärkällorna, och då främst artiklar 

och tidningsurklipp, kan däremot vara färgade av ekonomiska eller politiska intressen eftersom 

forskningsämnet har varit mycket diskuterat, och många har en åsikt om ämnet. Det har därför varit 

viktigt att alla uttalanden om SMV-standarden har granskats kritiskt. 

1.5.6 Avhandlingens värde 

För att avhandlingen ska vara trovärdig ska den framförallt vara oberoende av forskarna Två olika 

forskare kan komma fram till olika resultat på grund av att de är partiska. Även om man som 

forskare försöker utföra undersökningen så objektivt som möjligt, är man alltid färgad av sin 

bakgrund samt sin kunskap och sina erfarenheter sedan tidigare. Förutom att forskningen ska vara 

objektiv, brukar det vid empiriska undersökningar dessutom krävas att studien är tillförlitlighet och 

valid.
34

 Teori om avhandlingens värde är främst hämtad ur Ole Riis bok Metoder på tværs – om 

forudsætningen for sociologisk metodekombination (2001).  

 

Avhandlingen bedöms utifrån en intern och extern tillförlitlighet samt en intern och extern validitet. 

Avhandlingens externa tillförlitlighet är uppfylld om studien är replikerbar, det vill säga om det är 

möjligt att göra om studien och komma fram till samma resultat. Det är alltid lättare att upprepa en 

kvantitativ undersökning än en kvalitativ undersökning.
35

 Så är det även i denna uppsats. När det 

gäller avhandlingens kvalitativa del, det vill säga intervjuerna, kan det antas vara svårt att replikera 

dessa. Vid ett försök att upprepa intervjun måste forskaren försöka sätta sig in i en liknande roll och 

                                                 
34

 Riis, O. (2001) 
35

 Ibid. 
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sammanhang som den tidigare forskaren. Det är nästan omöjligt att vara säker på att inhämtade 

intervjusvaren är de samma med tidigare svar. Den interna tillförlitligheten baserar sig på om 

resultatet har påverkats av yttre omständigheterna
36

. När det gäller intervjuernas interna 

tillförlitlighet, kan den sägas minska om det uppstår oenigheter mellan intervjuarna. Eftersom 

intervjusvaren skrivs ner och genomgås av båda intervjuare, anses detta inte utgöra ett problem för 

tillförlitligheten.  

 

Avhandlingens validitet avgörs av undersökningens generaliserbarhet (extern validitet) och för 

undersökningsmetodens ändamålsenlighet (intern validitet). Ett undersökningsresultat som är 

generaliserbart säger något generellt som gäller i allmänhet.
37

 Denna avhandlings undersökning och 

resultat kan sägas vara generaliserbara för de bolag som kommer att tillämpa SMV-standarden. 

Dessa bolag kan använda sig av avhandlingens resultat för att bland annat fördelarna och 

nackdelarna med standarden.  Den interna validiteten, som gäller metodernas ändamålsenlighet, 

anses också vara uppfylld. Syftet med avhandlingen är att undersöka om det finns incitament för 

små och medelstora verksamheter att införa SMV-standarden. Detta syfte anses bäst kunna 

uppfyllas med åsikter från professionella inom branschen.  

1.6 Fortsatt disposition 

I kapitel 2 genomgås bakgrunden till införandet av SMV-standarden, definitionen av begreppet små 

och medelstora verksamheter, behovet för standarden, samt standardens syfte. Slutligen behandlas 

teoretiska och konceptuella skillnader mellan SMV-standarden, IFRS och ÅRL.  

 

I kapitel 3 presenteras de empiriska data som inhämtas genom intervjuer.  

 

I kapitel 4 analyseras den teoretiska diskussionen från kapitel 3, samt den empiriska genomgången 

i kapitel 4.  

 

I kapitel 5 resoneras det kring forskningsfrågan som sedan besvaras. Kapitlet avslutas med en 

perspektivering.  

 

                                                 
36

 Ibid. 
37
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2 Teoretiska data om SMV-standarden  

2.1 Bakgrunden till SMV-standarden 

Behovet av en internationell standard för små och medelstora verksamheter blev adresserat redan 

vid IASB: s bildande. I en överlämnad rapport från det dåvarande styrande organet IASC till det 

nystartade IASB i december år 2000 identifierades ett behov för en specialversion av IAS-

standarderna för SMV
38

. Detta ledde till att IASB år 2001 startade en arbetsgrupp med målet att 

komma med förslag till möjliga lösningar på problemet. IASB var vid den här tiden mitt i 

utvecklandet av IFRS.  

 

Arbetsgruppens resultat ledde så småningom fram till att det pågående projektet med att utforma 

IFRS fick ett nytt mål, nämligen att tänka på vilka konsekvenser IFRS skulle få för SMV-segmentet 

och bolag i tillväxtekonomier som sågs som framtida målgrupper för IFRS. 

 

I juni 2004 publicerade IASB ett diskussionsunderlag med namnet Preliminary Views on 

Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities. Målet med artikeln var att publicera 

sina åsikter om ämnet och samtidigt inbjuda till diskussion. Artikeln mottog 120 svar från diverse 

organisationer. De huvudsakliga frågor IASB sökte svar på var: 

 

a. Ska IASB utveckla särskilda bokföringsstandarder för SMV? 

b. Vad är målet med att utveckla särskilda standarder för SMV? 

c. Vad är definitionen av en SMV? 

d. Vilken standard ska ersätta SMV-standarden i de fall standarden inte är tillämpbar? 

e. Får ett företag som använder SMV-standarden frångå standarden för att i enskilda tillfällen 

välja att använda IFRS istället? 

f. Hur ska IASB angripa utformandet av SMV-standarden? Kan de antaganden som ligger till 

grund för IFRS också användas för mindre verksamheter? 

g. Om de antaganden som ligger till grund för IFRS också kan användas för mindre 

verksamheter, hur ska dessa anpassas? 

h. I vilket form ska de nya standarderna publiceras? 

 

                                                 
38

“A demand exists for a special version of International Accounting Standards for Small Enterprises” 



 15 

Efter att ha genomgått de svar som diskussionsunderlaget fick, drog IASB slutsatsen att arbetet med 

att utveckla nya standarder för SMV-segmentet skulle fortsätta. Svaren visade ett tydligt behov för 

en ny standardsamling för SMV. Många länder utryckte även en önskan om att ersätta lokala 

redovisningsstandarder med denna nya internationella standard. Respondenternas svar tolkades som 

att de områden som hade störst behov för förändring var inräkning och värdering av tillgångar, 

skulder, intäkter och utgifter. De svar som mottogs presenterade dock mycket få konkreta förslag på 

problemet. IASB beslöt därför att ställa frågorna mer specifikt till respondenterna. I april 2005 

ställdes således följande kompletterande frågor: 

 

a. Vilka typer av transaktioner hos en SMV har behov för en förenklad inräkning och 

värdering? 

b. Vilka delar av IFRS är inte aktuella att ta med i SMV-standarden eftersom de ur en 

sannolikhetssynpunkt inte sker i en SMV? 

 

På dessa frågor mottogs 101 svar som i 2005, efter diskussion i bland annat IASB: s arbetsgrupp för 

SMV, ledde till ett omfattande utkast till en redovisningsstandard som blev kallat IFRS för SMV. 

Utkastet blev sedan presenterat för styrelsen i IASB som i februari 2007 presenterade det första 

officiella utkastet till den nya standarden på sin hemsida. Utkastet översattes till fem språk och 

IASB efterfrågade kommentarer till utkastet med deadlinen 30 november, 2007. 

 

Målet med standarden var att skapa en förenklad redovisningsstandard baserat på IFRS för små och 

medelstora icke börsnoterade verksamheter. Förenklingarna mellan SMV-standarden och IFRS 

sammanfattades i utkastet i följande fem punkter: 

 

a. Om en specifik handling inte är adresserad i SMV-standarden men i IFRS, föreslår utkastet 

att företaget blir skyldigt att i det givna tillfället följa IFRS. 

b. Ett företag som valt att följa den nya standarden har möjlighet att istället följa IFRS om så 

önskas. 

c. Inräkning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och utgifter är väsentligt förenklat i 

den nya standarden jämfört med IFRS. 

d. Den nya standarden är betydligt mindre i omfång och har mindre upplysningskrav jämfört 

med IFRS, vilket ska underlätta införandet av SMV-standarden. 

e. Den nya standarden är förenklad med hänsyn till textformuleringar. 
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I de tillfällen som beskrivs under punkt a. och b. ovan skulle SMV-standarden behöva kompletteras 

med IFRS för att vara fungerande och den nya SMV-standarden skulle således inte kunna stå för sig 

själv. 

 

För att testa funktionaliteten av den föreslagna nya standarden beslöt IASB att man, utöver 

insamlandet av kommentarer, skulle genomföra en fältstudie. Fältstudien omfattade 116 små och 

medelstora verksamheter från 20 länder. Ungefär 35 % av verksamheterna hade tio eller färre 

anställda (så kallade mikroverksamheter) och ytterligare 35 % hade mellan 11 och 50 anställda. 

Över 50 % av företagen hade banklån i någon form och cirka en tredjedel handlade med utlandet. 

IASB ansåg urvalet för representativt. Målet med fältstudien var att: 

 

a. Identifiera områden i utkastet till standarden som var otydliga och som kunde missförstås. 

b. Se hur verksamheterna löste problem i de specifika bokföringssituationer som det inte fanns 

en direkt standard för i utkastet till SMV-standarden. 

c. Se hur mycket arbete som lades ner för övergången till den nya standarden med målet att se 

om nyttan översteg arbetsinsatsen eller tvärtom. 

d. Se om skillnaden mellan landets lokala GAAP och den nya standarden var särskilt stor i 

något land eller om skillnaderna var cirka de samma mellan länderna. 

e. Se vilka beslut som togs i olika situationer där den nya standarden gav utrymme för 

valfrihet. 

f. Identifiera speciella problem som uppstod för mikroverksamheter med under tio anställda 

och för verksamheter i tillväxtekonomier. 

g. Se om de guider som utvecklats för att hjälpa till med övergången var tillräckligt bra och 

fyllde sitt syfte.  

 

För att få ordentlig feedback från verksamheterna som ingick i fältstudien fick de i juni 2007 

inrapportera information till IASB om hur övergången hade gått samt vilka skillnader de stött på 

mellan den lokala GAAP och SMV-standarden. De tre huvudsakliga problemen med utkastet till 

SMV-standarden som verksamheterna i fältstudien rapporterat var: 

 

a. Årliga omvärderingar. En mängd verksamheter rapporterade svårigheter med årliga 

omvärderingar till verkligt värde, speciellt med hänsyn till finansiella tillgångar och skulder 

som inte var noterade på en offentlig marknadsplats.  
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b. Upplysningar i årsredovisningen. Många verksamheter tyckte att upplysningskraven var 

onödigt hårda och att det i några tillfällen krävde att känslig information, såsom exempelvis 

lön till enskilda medarbetare, offentliggjordes.  

c. Referenser till IFRS. Omkring 20 % av verksamheterna rapporterade att de valde att 

använda en standard från IFRS istället för motsvarande standard i SMV-standarden. Av dem 

som valde att följa IFRS, som är mer komplex, valde bara ett fåtal att göra det för att det inte 

fanns en motsvarande standard i SMV-standarden. 

 

Utöver den feedback som fältstudien gav kom det också 162 kommentarer på utkastet från diverse 

intresseorganisationer. Dessa kommentarer sammanfattades av IASB i följande punkter. 

 

a. Självständigt dokument. Det som fick flest kommentarer var det faktum att SMV-

standarden inte var ett självständigt dokument utan att det på en rad punkter refererade 

vidare till IFRS. Nästan 60 % av respondenterna ville ta bort alla kryssreferenser och istället 

ersätta dem med en förenklad text som statuerade det samma men som gjorde SMV-

standarden till ett självständigt dokument. Utkastet hade 23 kryssreferenser. 

b. Valmöjlighet. En stor del av de svar man fick in ifrågasatte huruvida det var ändamålsenligt 

att en verksamhet hade möjlighet att i varje enkelt tillfälle välja mellan IFRS och SMV-

standarden. Denna kommentar hör ihop med de tidigare ifrågasatta kryssreferenserna.  

c. Förväntade ändringar till IFRS. Många respondenter menade att SMV-standarden skulle 

baseras på existerande IFRS och inte anpassas till att innehålla förväntade ändringar till 

IFRS. Först när ändringen i IFRS blev realiserad kunde motsvarande ändring vara aktuell i 

SMV-standarden. 

d. Upplysningar.  En del kommenterade de omfattande upplysningskraven som utkastet 

krävde. 

e. Avgränsning. Många ansåg det oändamålsenligt att mikroverksamheter med under tio 

anställda var inräknade i SMV-segmentet. 

f. Värdering till verkligt värde. Många respondenter föreslog att värdering till verkligt värde 

enligt SMV-standarden skulle begränsas till (1) tillfällen när det finns ett tydligt och klart 

marknadsvärde och (2) för finansiella instrument. Några menade också att värdering till 

verkligt värde först ska vara aktuellt för lättomsättliga tillgångar eller om det finns en 

intention till försäljning/avyttring. 

g. Implementeringsguide. I de mottagna svaren efterlystes en bättre och mer pedagogisk 

implementeringsguide för verksamheter som övergick till SMV-standarden. 
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h. Andra mer specifika kommentarer. Utöver de ovan nämnda kommentarer kom det 

kommentarer på exempelvis områdena konsolidering, goodwillavskrivning, finansiella 

instrument, kassaflödesredovisning, nedskrivning, finansiell leasing, aktieöverlåtelse, 

anställningsförmåner och inkomstskatt.
39

 

 

Alla de kommentarer som IASB mottagit sedan de först publicerade diskussionsunderlaget i 2004 

fram till fältstudien i 2007, sammanställdes och utvärderades av arbetsgruppen och ledde slutligen 

fram till att den officiella SMV-standarden publicerades i juli 2009. De väsentligaste skillnaderna 

mellan diskussionsunderlaget från 2004 och den slutgiltiga standarden är främst att SMV-

standarden är betydligt mer förenklad och att den inte påminner lika mycket om IFRS. 

Förenklingarna märks framförallt vid inräkning och värdering av tillgångar och skulder som inte 

sker på samma sätt i SMV-standarden och i IFRS.  

 

När IASB:s styrelse röstade om huruvida utkastet till SMV-standarden skulle erkännas som en 

officiell version var det en av medlemmarna i styrelsen som vara oenig i att så skulle ske. James J. 

Leisenring menade att SMV-standarden i sin nuvarande form varken är nödvändig eller fyller ett 

behov. Leisenring ansåg standarden vara onödig eftersom SMV-bolags bokföring inte är av 

komplex natur och vars redovisningspraxis normalt inte refererar till IFRS. Han anser även att 

standarden inte fyller något behov eftersom den inte kommer att medföra en större jämförbarhet, 

varken för bolag i SMV-segmentet eller för bolag som redovisar enligt IFRS. Leisenring menar att 

ojämförbarheten uppstår i och med att bolag som redovisar enligt SMV-standarden inte behöver 

vända sig till IFRS för att lösa problem som inte adresseras i SMV-standarden. Detta leder till att 

bolag kan välja olika redovisningsmetoder för samma problem i olika länder och olika bolag. 

Problemet skulle enligt Leisenring kunna lösas genom att införa en generalklausul som statuerar att 

de situationer som omedelbart inte kan lösas genom att använda SMV-standarden ska lösas med 

hjälp av IFRS.
40

  

 

James J. Leisenring är vidare kritisk till att kriterierna för inräkning och värdering inte skiljer sig 

tillräckligt mycket från IFRS för att vara anpassat till små och medelstora verksamheter. Alternativt 

föreslår Leisenring att kriterierna skulle vara identiska med IFRS, men oavsett vilket, så anser han 

att den nuvarande lösningen inte är passande för SMV-segmentet ur ett kostnadsnyttoperspektiv. 

Han anser dessutom att upplysningskraven i SMV-standarden borde utökas till att innehålla 
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information om till exempel ekonomiskt beroende och ägandestruktur vilket han menar skulle 

tillgodose informationsbehovet hos SMV-segmentets intressenter.
41

  

 

Diskussionsunderlaget innehöll som sagt referenser till IFRS på många punkter, men dessa 

kryssreferenser togs bort och SMV-standarden är nu ett självständigt dokument. Man har därför 

eliminerat de flesta komplexa alternativ, samt introducerat flera undantag för företag som är 

förstagångsanvändare. De andra huvudsakliga ändringar som företagits är:  

 

Förenkling av inräkning och värdering  

 Inget krav på årlig omvärdering av restvärdet, livslängden eller avskrivningsmetoden för 

materiella och immateriella tillgångar 

 Inga alternativ för omvärdering av materiella eller immateriella anläggningstillgångar 

 Avskrivningar av alla immateriella tillgångar med obestämbar levnadstid, inklusive 

goodwill, är tillåtet 

 Förenklad beräkningsmetod för goodwill 

 Förenkling av värderingen av specifika värdepapper 

 Förenklad beräkningsmetod för aktiebaserad avlöning. 

 Valutakursdifferenser vid avyttring av utländsk verksamhet får bokföras via 

resultaträkningen om dessa tidigare bokförts över eget kapital 

 Förenklad redovisningsmetod för förvaltningsfastigheter  

 Kostnadsföring av alla undersöknings- och utvecklingskostnader 

 Kostnadsföring av lånekostnader 

 Försäkringsintäkter kan bokföras som andra intäkter istället för omsättning 

 

Övriga förenklingar 

 Utlämnande av alla ämnen som inte har relevans för SMV 

 Omstrukturering av redovisningsmetoder för finansiella tillgångar och skulder 

 SMV-standarden inför ett nytt sätt att bokföra bidrag från exempelvis stater och kommuner  

 Framtida förväntade ändringar till IFRS är nu inte inarbetade i SMV-standarden 

 Inkorporering av alla undantag i IFRS 1:first-time adopters  

 Överensstämmelse med IAS 1: financial statement presentation 

 Mindre krav till noter - cirka 10 % mindre.
42
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Dessa ändringar är i många tillfällen adresserade i de kommentarer som är nämnda tidigare och 

visar att IASB har varit lyhörda för den kritik som riktats mot utkastet till SMV-standarden.
43

 IASB 

planerar också att utvärdera effekterna av införandet av SMV-standarden två år efter införandet.
44

 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan Finns det incitament för ett införande av SMV-standarden 

för danska små och medelstora verksamheter är nedanstående teori- och empirikapitel baserat på 

några av de frågeställningar som IASB ställde i samband med utgivandet av diskussionsunderlaget 

år 2004. De valda frågorna är:   

 

a. Vad är målet med att utveckla särskilda standarder för SMV? 

b. Vad är definitionen av en SMV? 

c. Hur ska IASB angripa utformandet av SMV-standarden? Kan de antaganden som ligger till 

grund för IFRS också användas för mindre verksamheter? 

 

Målet med SMV-standarden behandlas både i teoridelen och i empiridelen genom en teoretisk 

genomgång av syftet med SMV-standarden samt en genomgång av behovet för standarden. 

Dessutom genomgås fördelarna och nackdelarna med standarden. Empiriskt kommer dessa 

frågeställningar även att besvaras genom intervjusvar. Definitionen av SMV-segmentet anses vara 

viktig att utreda för att få en bild av vilka bolag som kommer att omfattas av standarden, och 

därmed vilka bolag som eventuellt har ett incitament för att införa standarden. Definitionen av 

SMV-segmentet är något oklart och skiljer sig åt från organisation till organisation samt från land 

till land. Det är därför inte klart vilka bolag som kommer att omfattas av SMV-standarden i 

Danmark. Detta problem kommer även att tas upp som en intervjufråga, varför denna del också 

kommer att besvaras empiriskt. Den sista frågeställningen bygger på utformandet av SMV-

standarden och huruvida de antagande som IFRS bygger på även passar för SMV-standarden. 

Eftersom IASB har publicerat standarden och det är klart att denna bygger på samma antaganden 

och koncept som IFRS, ska den ovanstående frågan inte undersökas så som den ser ut. Istället 

undersöks huruvida SMV-standardens koncept är passande för små och medelstora verksamheter i 

Danmark. Detta problem tas upp genom en jämförelse mellan antagandena och de grundläggande 
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principerna i SMV-standarden, i IFRS och i ÅRL. Dessutom jämförs elementet inräkning och 

värdering mellan SMV-standarden, IFRS och ÅRL.  

2.2  Vilka bolag tillhör SMV-segmentet?  

2.2.1 Definitioner  

2.2.1.1 IASB 

Att döma av namnet IFRS för SMV kan man tro att standarden skulle vara en IFRS ”light” med en 

klar och tydlig definition av vilka företag som ingår i begreppet små och medelstora verksamheter. 

IASB har dock valt att inte definiera SMV närmare än företag av offentligt intresse
45

. Innan IASB 

beslöt att man ville använda begreppet SMV hade man flera andra namn som förslag. Standarden 

har i utvecklingsprocessen bland annat haft namnet IFRS för icke offentliga verksamheter
46

 och 

IFRS för privata verksamheter
47

 innan man bestämde sig för IFRS för små och medelstora 

verksamheter. IASB:s definition tar utgångspunkt i att bolag som ska använda standarden inte får ha 

egna aktier noterade på en offentlig marknadsplats eller inneha tillgångar för andras räkning. De 

bolag som inte uppfyller de båda kriterierna klassas alltså som SMV av IASB.
48

 Enligt Grant 

Thornton förväntas 99 % av alla privatägda bolag i världen att hamna inom ramarna för IASB:s 

definition av SMV.
49

  

 

I kommentarerna till SMV-standarden svarar IASB på en del uppkomna frågeställningar som 

tillkommit under utarbetandet av standarden. Dessa svar förklarar lite närmare hur IASB har tänkt 

när de avhållit sig från en kvantitativ definition av SMV.  

 

o En frågeställning som IASB tog ställning till var huruvida en SMV-verksamhet som väljer 

att inte avlägga årsredovisning enligt SMV-standarden automatiskt blir tvungen att följa 

IFRS. IASB kom i detta tillfälle fram till IFRS inte är påtvunget eftersom detta inte 

automatiskt betyder att bolaget är av offentligt intresse – vilket är en förutsättning för ett 

krav på rapportering enligt IFRS. 

 

o En fråga berörde huruvida ett dotterbolag till ett moderbolag som rapporterar enligt IFRS 

                                                 
45

 “Public accountability” 
46

 ”IFRS for Non-Publicly Accountable Entities” 
47

 “IFRS for Private Entities” 
48

 Cunningham, C. (2009)  
49

 IASB (2009 c)  
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själva automatiskt blir tvungna att avlägga årsredovisning enligt IFRS. Svaret blev negativt i 

den bemärkelsen att IASB ansåg att verksamhetens egna förhållanden ska vara 

beslutsgrundande och inte moderbolagets situation. I praxis är det dock ändå de flesta 

dotterbolag som rapporterar enligt IFRS eftersom moderbolaget behöver upplysningar till 

koncernredovisningen utarbetade enligt IFRS.
50

  

 

Paul Pacter, direktör för SMV inom IASB, försvarar de vaga gränsdragningarna med att det hade 

varit omöjligt att definiera en global kvantitativ gräns eftersom olika regioner har så olika 

förutsättningar. Han menar samtidigt att det är upp till vart land att införa sin egen definition av 

SMV.
51

 Nedan följer en genomgång av olika organisationer och länder definitioner på SMV.  

2.2.1.2 ÅRL 

ÅRL delar upp verksamheter i Danmark i olika klasser beroende på kvantitativa egenskaper såsom 

balansomslutning, omsättning och antal anställda. För olika typer av räkenskapsklass finns olika 

typer av redovisningsregler som ska följas. De största bolagen som är börsnoterade återfinns i 

räkenskapsklass D. Det är dessa bolag som ska avlägga årsredovisning enligt IFRS. Övriga klasser, 

A till stora C ska för tillfället avlägga årsredovisning enligt ÅRL. Eftersom dessa verksamheter per 

definition inte är börsnoterade faller de inom målgruppen för SMV-standarden. De har dock en 

möjlighet att avlägga årsredovisning enligt IFRS om de så önskar. Att avlägga årsredovisning enligt 

IFRS är kostsamt och egentligen inte speciellt ändamålsenligt då rapporteringen är omfattande och 

kräver en hög teknisk kompetens av den som är ansvarig för rapporteringen. Detta är ofta ett 

problem i små och medelstora verksamheter då den starka tekniska kompetensen inte tenderar att 

ligga inom ekonomiområdet.  

Tabell 1: Definition på SMV i Danmark 

 

 

                                                 
50

 IASB (2009 a)  
51

 Sawers, A. (2007)  

Räkenskapsklass Antal anställda Nettoomsättning Balansomslutning

A

B 0 - 50 0 - 58 milj DKK 0 - 29 milj DKK

C (mellan) 50 - 250 58 - 238 milj DKK 29 - 119 milj DKK

C (stor) > 250 > 238 milj DKK > 119 milj DKK

D

Definition enligt ÅRL

Gäller bara verksamheter med personligt ansvar

Börsnoterade oavsett storlek
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I tabell 1 ovan framgår de gränser som för tillfället gäller för de olika bolagen i Danmark. Enligt 

IASB:s definition av en SMV, är bolag i räkenskapsklass D exkluderade eftersom de avlägger 

årsredovisning enligt IFRS. Räkenskapsklass A till stora C är således enligt IASB per definition 

små och medelstora verksamheter. Det ska dock nämnas att räkenskapsklass A inte har plikt att 

avlägga årsredovisning i Danmark
52

. I kommentarerna till SMV-standarden har det diskuterats om 

det vid något tillfälle kan krävas att mycket stora, icke börsnoterade bolag (räkenskapsklass C stor) 

ska använda IFRS. Både de som kommenterat till IASB samt IASB:s egen projektgrupp menar att 

så inte är fallet, och att bara för att ett bolag är riktigt stort betyder det inte automatiskt att det är av 

offentligt intresse. Därför kan det heller inte krävas att dessa bolag ska avlägga årsredovisning efter 

IFRS
53

. Applicerat på de danska redovisningsreglerna betyder detta att bolag i räkenskapsklass C 

(stor) definieras som en SMV. 

2.2.1.3 EU 

Som tidigare nämnt har IASB inte statuerat några kvantitativa kriterier i definitionen av små och 

medelstora verksamheter. I kommentarerna till SMV-standarden framkommer dock att IASB har 

tagit utgångspunkt i företag med över 50 anställda. Detta är i sin tur EU:s definierade gräns mellan 

små och medelstora verksamheter varför det kan antas att SMV-standarden inte är anpassad för 

mikroverksamheter och små bolag enligt EU:s definitioner. Verksamheter med mindre än 50 

anställda som tillämpar SMV-standarden kan således inte förvänta sig att deras finansiella rapporter 

är användbara för de intressenter som deras rapportering typiskt har.
54

 

 

Definitionen som EU utarbetat, och som blev effektuerad från och med januari 2005, är bara en 

rekommendation och inte en del av ett EU-direktiv, vilket betyder att den inte kan användas i 

juridisk argumentation. Det är dock en del länder i EU som valt att införa den som en offentlig 

definition på SMV i sin lagstiftning, till exempel Finland. I tabell 2 nedan kan ses hur EU definierar 

små och medelstora verksamheter.  
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Tabell 2: EU:s definition av SMV.  

 

 

Genomsnittsverksamheten i EU har sex anställda och klassificeras således som en mikroverksamhet 

(och en SMV). Att EU:s definition av SMV har ett vidare begrepp, upp till 250 anställda, är ett 

uttryck för att en SMV har väsentliga kontakter och band till andra verksamheter. Av dessa 

verksamheter är några relativt stora och har andra informationsbehov av den finansiella 

rapporteringen än vad mindre bolag skulle ha. Den kvantitativa EU-definitionen har två målgrupper 

enligt EU. SMV-segmentet (1) samt EU (2) som ska fatta beslut om bidrag och sammanställa 

statistik på bakgrund av de definierade gränserna. EU:s avsikt med definitionen är att på lång sikt 

öka SMV:s tillgång till kapital. Detta anses vara ett problem eftersom små och medelstora 

verksamheter historiskt sett haft problem att tillhandahålla de garantier som banker och andra 

kreditinstitut kräver.  En gemensam definition placerar företag i ett fack som hjälper till vid en 

standardiserad process som till exempel en kreditvärdering.
55

 Detta problem, tillgången till kapital, 

är det samma problem som IASB identifierat och använt som argument till att utarbeta SMV-

standarden.
56

  

2.2.1.4 Mikroverksamheter 

De så kallade mikroverksamheterna är en mycket starkt växande grupp inom EU, och är som sagt 

genomsnittsverksamheten. En definition av storleken på en mikroverksamhet hjälper till att 

adressera de problem som dessa typer av bolag står inför, framförallt i startfasen, till exempel 

tillgången till kapital.
57

 Vanligt förekommande kritik mot SMV-standarden är att den inte är 

anpassad för mikroverksamheter. IASB är dock inte eniga i denna kritik även om de har tagit 

utgångspunkt i bolag med 50 anställda vd utarbetandet av SMV-standarden. IASB menar att även 

om bolaget är en mikroverksamhet har intressenterna samma behov av upplysningar som 

intressenter i större verksamheter. Eftersom SMV-standarden ses som en förenkling av IFRS 

tillgodoses dessa intressenters behov genom implementering av SMV-standarden. IASB menar 
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Europeiska kommissionen (2006) 

Kategori Antal anställda Nettoomsättning* Balansomslutning*

Mikro 0 – 10 0 - 15 milj DKK 0 - 15 milj DKK

Små 10 – 50 15 -  75 milj DKK 15 – 75 milj DKK

Medelstora 50 – 250 75 - 373 milj DKK 75 - 320 milj DKK

* tal omräknade från € till DKK med kurs 7,45

Definition enligt EU
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vidare att eftersom många länder erbjuder eller påtvingar sina minsta verksamheter att redovisa 

enligt IFRS måste denna standard anses som passande vilket även borde betyda att SMV-standarden 

är minst lika passande.
58

 Paul Pacter påpekar att IFRS används av många mikroverksamheter idag, 

och vissa länder kräver till och med att alla länder ska rapportera enligt IFRS. Om detta är möjligt, 

borde SMV-standarden också anses passa alla bolag, även en- eller tvåmansföretag.
59

  

 

Från många håll i Europa menar man att de minsta bolagen inte bör ha krav på sig att presentera 

finansiella rapporter. Det ställs till och med frågetecken vid om det egentligen borde vara ett krav 

med dubbel bokföring för dessa typer av bolag. Anledningen som anges är att det är onödigt 

krångligt och att det nackdelarna är fler än fördelarna för de allra minsta bolagen. Ett alternativ, som 

till viss del prövats i Polen, går ut på att bolaget istället rekonstruerar vad som skett i bolaget genom 

en förenklad kassaflödesredovisning. Anhängare till denna typ av rapportering menar att så länge 

man följer realisations- och matchningsprincipen, kompletterat med rena anskaffningsvärden 

(okorrigerade), så är det en bättre metod för att skapa finansiella rapporter i mikroverksamheter än 

att till exempel rapportera enligt SMV-standarden.
60

  

 

I Norden åtskiljs bokföring och skatteberäkning. Detta betyder att skatteberäkningen företas på 

bakgrund av det bokföringsmässiga resultatet men inte är en del av det. Små bolag (räkenskapsklass 

A) i Danmark har i många tillfällen inte ett krav på sig att utarbeta en årsredovisning, men de ska 

dock alltid upplysa skattemyndigheterna om sin beskattningsbara inkomst. I det här tillfället kan 

man inte per definition applicera SMV-standarden på bolagen eftersom dessa inte producerar 

rapporter som ligger till grund för ekonomiska beslut utan bara utarbetas för att upplysa 

skattemyndigheterna om den beskattningsgrundande inkomsten. Kravet på jämförbarhet mellan 

stater är heller inte applicerbart då skattelagstiftningen ser annorlunda ut i olika länder.
61

  

2.2.1.5  Alternativa definitioner 

Som tidigare nämnt är EU-definitionen bara en rekommendation och en del länder har valt att inte 

införa den i sin nationella redovisningslagstiftning. Exempel är Sverige och Norge. Sverige har i ett 

par år haft en process igång med att indela verksamheter i fyra olika kategorier, K1, K2, K3 och K4. 

Projektet leds av Bokföringsnämnden och kallas K-projektet. Målet med projektet är att förenkla 

redovisningsreglerna för de minsta bolagen. Eftersom projektet ännu inte har implementerats fullt ut 
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kompletteras det nya systemet av de gamla reglerna i Årsredovisningslagen och Bokföringslagen 

ännu. Målet är dock att projektet i framtiden ska vara helt självständigt och ersätta nuvarande 

regelverk. Huruvida detta kommer kombineras eller anpassas till SMV-standarden är ännu oklart. 

De gränser som används för de olika kategorierna, och som framgår av tabell 3 nedan, är dock helt 

annorlunda än de som används i SMV-standarden.  

 

Tabell 3: Definition på SMV i Sverige 

 

 

Detta visar att även om EU har kommit med en rekommenderad indelning och IASB har kommit 

med en rekommenderad standard, så finns det fortfarande länder som satsar på ett nationellt 

regelverk med egna definitioner av SMV. Detta är möjligt eftersom SMV-standarden inte är 

obligatorisk som IFRS är. I tabellen ovan ska bolag som klassificeras som K4 redovisa enligt IFRS 

vilken stämmer överens med det krav som EU ställt. Bolag i kategorin K1 – K3 har dock helt andra 

bokföringsmetoder att välja på än vad som rekommenderas i SMV-standarden.
62

  

 

Situationen i Norge ser lite annorlunda ut, då de har delat upp sina bolag i tre segment där de 

börsnoterade ska redovisa enligt IFRS medan de andra segmenten alla har att välja på två varianter 

av norska redovisningsregler (NGAAP). Debatten i Norge, angående en eventuell implementering 

av SMV-standarden, har handlat om huruvida standarden kan ersätta en av de gamla 

redovisningsstandarderna eller om den ska implementeras som ytterligare ett alternativ. De 

nuvarande gränserna i Norge ses i tabell 4 nedan. 
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 Bokföringsnämnden (2008)  

Kategori Antal anställda Nettoomsättning* Balansomslutning* Enligt årsredovisningslagen

K1 0 – 50 0 - 2 milj DKK 0 – 18 milj DKK Mindre företag som inte är

K2 0 – 50 2 – 35 milj DKK 0 – 18 milj DKK aktiebolag

K3 > 50 > 35 milj DKK > 18 milj DKK Större företag och

K4 aktiebolag

* tal omräknade från SEK till DKK med kurs 0,70

Definition i svensk redovisning

Börsnoterade och andra publika oavsett storlek
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Tabell 4: Definition på SMV i Norge 

 

 

Små och stora bolag definierade i tabellen ovan har lagplikt att följa NGAAP medan de 

börsnoterade har lagplikt att följa IFRS. En undersökning gjord av KPMG visar att företag som 

ingår i en koncern där moderbolaget redovisar enligt IFRS kan tjäna på att övergå till SMV-

standarden. Dessa typer av bolag har i Norge en möjlighet att, oavsett storlek, kunna välja IFRS 

med hänsyn till inräkning och värdering medan notkraven följer den norska räkenskapslagen. 

Denna medelväg kallas i Norge för ”förenklad IFRS” och undersökningen från KPMG identifierar 

att denna särstandard skulle kunna ersättas av SMV-standarden. Detta betyder dock inte att IASB 

ser denna grupp som en målgrupp för SMV-standarden. Applicerat på norska förhållanden skulle 

SMV-standarden enligt IASB gälla alla bolag som klassificeras som små och stora, oavsett om 

dessa har moderbolag som redovisar enligt IFRS eller inte.
63

  

 

Ovanstående text visar på att det finns en mängd olika definitioner av SMV och även om 

förkortningen står för samma sak överallt så är storleksgränserna och definitionerna olika i olika 

länder och organisationer. Detta visar också på svårigheten för IASB att utarbeta en standard för 

SMV-segmentet och att bestämma hur standarden ska implementeras. 

2.2.2 För- och nackdelar med kvantitativ och kvalitativ definition av SMV  

IASB:s diskussion i samband med publiceringen av SMV-standarden fokuserade mycket på frågan 

om huruvida SMV-begreppet skulle definieras enligt fasta storleksgränser (kvantitativ), som till 

exempel i dansk redovisning, eller efter en mer abstrakt (kvalitativ) definition. I artikeln Problems 

and Opportunities of an International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 

Entities. The EAA FRSC's Comment on the IASB's Discussion Paper, publicerad i Accounting in 

Europe år 2005, diskuteras för- och nackdelar med kvantitativa respektive kvalitativa definitioner. 
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 KMPG (2007) 

Kategori Antal anställda Nettoomsättning* Balansomslutning*

Små 0 – 50 0 - 54 milj DKK 0 - 27 milj DKK

Stora > 50 > 54 milj DKK > 27 milj DKK

Börsnoterade

* tal omräknade från NOK till DKK med kurs 0,9

Definition i norsk redovisning

Börsnoterade oavsett storlek
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Författarna genomgår tidigare forskning i ämnet och kommer fram till att forskare inte har en 

entydig åsikt om SMV-begreppet utan att de skiljer sig ganska kraftigt åt: 

 

a. Haller (2003) menar att IASB borde definiera SMV enligt fasta kriterier (kvantitativa), 

som dock borde vara olika i olika länder och således anpassas till den gällande 

situationen i landet. En global harmoniserad storleksgräns anses inte vara ett alternativ.  

b. Eierle (2004) argumenterar mot en kategorisering av verksamheter i bolagsformer 

eftersom detta inte ensamt avgör vilket informationsbehov bolaget i fråga har. 

Exempelvis kan ett danskt anpartsselskab, ApS ha samma intressenter som ett 

aktieselskab, A/S har. 

c. Bollen (1996) menar att ett storlekskriterium som grundlag för krav på finansiella 

rapporter inte är ett rättvist system eftersom storlek är ett relativt begrepp som skiljer sig 

åt i exempelvis olika industrigrenar och sektorer. Dessutom är skillnaden mellan ett liten 

och ett medelstort bolag ett subjektivt begrepp och nyttan som finansiella rapporter ger 

användare beror inte bara på storleken på verksamheten. Ett bättre kriterium är istället 

enligt Bollen (1996) hur stor andel av verksamheten som ägarkretsen har och hur stor del 

av firman de styr. Mätbara (kvantitativa) nyckeltal skulle här exempelvis kunna vara 

ledningens ägarandel, antal ägare eller tillgänglighet och omsättningshastighet av 

ägarandelar. Detta förslag är i själva verket en kvantitativ variant av den kvalitativa 

varianten som IASB till slut valde, offentligt intresse. 

d. Paolani et al. (1999, 2003) menar att en strikt kvantitativ beslutsgrund inte bör användas. 

Den fördel som finns med kvantitativa storleksgränser, det vill säga enkelheten att mäta 

dem, spelar ingen roll när storlek uppfattas så olika i olika länder och regioner. 

 

Artikeln diskuterar vidare paradoxen i att IASB refererar till SMV som om det vore ett fördefinierat 

och klart begrepp när de i själva verket inte ens själva har en odiskutabel definition. Det ska dock 

nämnas att även om IASB hade haft en odiskutabel och allmänt accepterad definition att arbeta med 

så är IASB inte ett tillsynsorgan med beslutanderätt. De kan helt enkelt inte reglera, bara 

rekommendera.
64

 Detta betyder att det är upp till EU, eller de enskilda medlemsländerna att 

bestämma hur SMV ska definieras.  
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2.3 Informationsbehovet hos intressenter till SMV 

Före utgivandet av den slutgiltiga SMV-standarden fick IASB mycket kritik, och speciellt från 

Europa, för att SMV-standarden inte var anpassad för de intressenter SMV-segmentet har. Vid 

utarbetandet av SMV-standarden ansåg IASB att den bästa idén var att ta utgångspunkt i IFRS för 

att sedan modifiera det som behövdes, istället för att producera en helt ny standard.  Detta berodde 

bland annat på att det skulle ha blivit mycket dyrt att utarbeta en isolerad standard, med egen 

begreppsram, men det berodde också mycket på att IASB ansåg att en allmännyttig årsredovisning, 

som årsredovisningar avlagda enligt IFRS är, uppfyller både behoven hos onoterade och noterade 

bolag och dess intressenter.
65

 IASB anser alltså att SMV-segmentets intressenter på det stora hela är 

de samma som intressenterna för börsnoterade bolag. IASB tror samtidigt att SMV-segmentets 

användare antagligen fokuserar mera på kortsiktiga mått, såsom likviditet och kassaflöden, än vad 

intressenter till börsnoterade bolag gör. På grund av denna skillnad, har IASB därför förenklat 

SMV-standarden i förhållande till IFRS. Oavsett denna förenkling, så anser många motståndare att 

IASB inte har tagit tillräckligt ställning till hur små och medelstora verksamheter ska utarbeta sina 

årsredovisningar för att uppfylla intressenternas behov, och dessutom att standarden inte har 

förenklats tillräcklig mycket. EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, anser å sin 

sida att fokuserandet på de olika informationsbehoven som finns mellan intressenter till SMV och 

stora bolag, kan leda till att olika verksamheter skulle lägga olika mycket betydelse vid de 

kvalitativa egenskaperna. Detta kunde i sin tur leda till olika grundläggande inräknings- och 

värderingssätt.
66

  

2.3.1 Vilka är intressenterna i SMV-segmentet?  

I begreppsramen i IFRS framkommer att användare av årsredovisningar är investerare, existerande 

och potentiella långivare, det vill säga investerare och banker, leverantörer, anställda, kunder, 

myndigheter, kreditbedömningsinstitut samt den externa miljön. Detta gäller som en generalisering 

för alla företag, och alla intressenter kan därför inte anses vara relevanta för alla företag, då främst 

för små bolag. Informationsbehovet anses nämligen skilja sig åt för intressenter till små, medelstora 

och stora företag.  

 

Informationsbehovet hos användare av finansiell information kan förklaras utifrån den så kallade 

koalitionsmodellen. Enligt denna modell är verksamheten ett ekonomiskt samspel mellan 
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intressentgrupper. Intressentgrupperna har det gemensamt att de ställer resurser till rådighet för 

verksamhetens produktion och försäljning, för att till gengäld få en del av den värdeökning, det vill 

säga vinsten, som verksamheten har.
67

 I tabell 5 nedan framgår hur Elling ser på en verksamhet och 

dess intressenter utifrån koalitionsmodellen.  

Tabell 5: Verksamheten som en koalitionsmodell 

 

Källa: Elling, J. O. (2007) Årsrapporten - teori og regulering 

 

Tabellen visar en verksamhet och alla dessa intressenter. Verksamheten består av ledningen och 

medarbetare, medan intressenterna anses vara långivare, leverantörer, offentliga myndigheter, 

investerare, kunder och den externa miljön. Enligt Elling bör en verksamhet ha alla intressenter för 

att kunna fungera tillfredställande, men alla intressenter har olika behov när det gäller mängden och 

typen av den finansiell information som verksamheten ger. Några av intressenterna har i vissa fall 

inget som helst intresse för verksamhetens årsredovisning. Detta intresse beror i många fall på 

storleken på verksamheten. Typen av efterfrågad information samt ändamålet med informationen 

varierar också.  

 

Ägare, i detta fall externa ägare, det vill säga investerare, vill bland annat ha information som visar 

verksamhetens förmåga att utbetala dividend. Investerare vill helt enkelt kunna fatta beslut om att 

köpa, sälja eller behålla aktier i verksamheten på bakgrunden av förväntningar till framtida 

avkastning och risk.  
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Långivare, vilket främst är penginstitut och kreditinstitut, vill ha finansiell information i samband 

med att verksamheten ansöker om lån. Denna information ska upplysa om verksamheten har vilja 

och förmåga att betala tillbaka räntor och avdrag. För de lån som redan har beviljats, vill banken ha 

information för att löpande kunna uppskatta säkerheten med tillbakabetalningen.  

 

Medarbetares informationsbehov består främst av att uppskatta hur attraktiv verksamheten är som 

arbetsplats. Information som medarbetare ofta vill ha handlar om löner, anställningssäkerhet, 

utbildning och möjligheter till befordran. Medarbetares behov för information är därmed till viss 

grad mindre finansiellt betonat än de flesta andra intressenters.  

 

Leverantörer, som ofta säljer på kredit, vill ha information som kan ge säkerhet i förbindelse med 

att verksamheten eventuellt blir oförmögen att betala för de köpta varorna eller servicen. Detta 

informationsbehov berör alltså verksamhetens betalningsförmåga på kort sikt. Vid permanenta 

affärsförbindelser kan leverantörer även vara intresserade av information om verksamhetens 

betalningsförmåga på lång sikt, samt framtida behov för leveranser. Samtidigt kan upplysningar om 

verksamhetens förtjänst ha betydning för leverantörernas prispolitik.  

 

Kunder kan vara intresserade av en verksamhets årsredovisning i de fall de betalar på förhand. 

Exempelvis i förbindelse med orderproduktion, kan kunderna genom årsredovisningen ta ställning 

till om verksamheten kommer att kunna verkställa orden. Om det handlar om ett fast 

kundförhållande kan kunden också vara intresserad av den generella ekonomiska utvecklingen, 

produktions- och anställningsförhållanden samt andra oegentligheter. På samma vis som för 

leverantörer, kan kunder även förhandla priser utifrån verksamhetens finansiella information.  

 

Offentliga myndigheter, som bland annat innefattar skattemyndigheter, konkurrensråd, 

miljömyndigheter och Erhvervs- og selskabsstyrelsen i Danmark (härefter kallat E & S) vill ofta ha 

information om branscher som en helhet, istället för information om individuella verksamheter. I 

vissa fall, som till exempel för skatte- och momsmyndigheter samt E & S, finns det dock ett behov 

för den individuella årsredovisningen.  

 

Den externa miljön som innefattar det lokala samhället, miljögrupper, och politiska partier, kan vara 

intresserade av att följa med i utvecklingen i verksamheters ekonomi och resursförvaltning. Något 

lokalt samhälle kan dessutom vara dominerat av ett eller flera större verksamheter, och dessa har 
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därför stor betydelse för detta samhälle och dess anställningsmöjligheter och ekonomi, varför 

samhället är intresserat i verksamhetens ekonomi.  

 

Alla dessa intressenters olika informationsbehov kan enligt Elling sammanfattas i tre former för 

behov: prognosuppgifter, kontrolluppgifter och fördelningsuppgifter. Prognosuppgifter, som 

innefattar information om den framtida förtjänsten, används ofta av investerare, långivare, 

medarbetare och leverantörer. För att kunna fatta beslut om till exempel aktieköp eller finansiering 

behövs en inblick i vad framtiden kommer att medföra. Kontrolluppgifterna tar istället 

utgångspunkt i hur det har gått för verksamheten, genom att se på hur ledningen har förvaltat 

företagets resurser. De som använder sig av denna information är oftast investerare, medarbetare 

och det lokala samhället. Fördelningsuppgifter innefattar interna beslut i jämförelse med de två 

andra uppgifterna som behandlar externa beslut. De interna besluten är till exempel ledningens 

beslut om utdelningar eller bonus, eller bankers minimikrav till likviditet vid upptagning av lån. De 

intressenter som vanligtvis är intresserade av denna information är därför ledningen, långivare och 

medarbetare.  

 

Beroende på vilket informationsbehov en verksamhets intressenter har, kan årsredovisningen 

utformas på olika sätt. Om informationsbehoven är mycket olika, är verksamheten tvunget att 

endera fokusera på endast en typ av intressenter, eller att utarbeta en årsredovisning som är så pass 

omfattande att alla intressenters informationsbehov blir beaktade. Ju större ett bolag är, desto fler 

olika intressenter har bolaget ofta, och därför är det naturligt att ett större bolags årsredovisning är 

mer omfattande än ett mindre bolags årsredovisning.
68

 Med detta i åtanke har IASB förutsatt att 

största delen av en användares informationsbehov, oavsett vilken typ av användare det är, blir 

uppfyllt om årsredovisningen uppfyller investerares behov, eftersom dessa är så pass riskvilliga och 

deras behov därmed så omfattande.
69

 Det finns dock många som motsätter sig detta eftersom 

användare av SMV-årsredovisningar har ett annat ändamål med informationen än vad användare av 

större bolags årsredovisningar. Årsredovisningen för små bolag borde därför fokusera på andra 

upplysningar än stora bolags årsredovisningar.   

 

I sin undersökning Small Company Financial Reporting: Users and Information Needs, identifierar 

Paolini och Demartini, två huvudsakliga användargrupper inom SMV-segmentet. Den första 

gruppen representerar allmänintresse och består av skattemyndigheter och banker. Den andra 
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gruppen består av företagsledningen. For små bolag kan dessa intressenter vara de enda, medan det 

för medelstora bolag ofta finns fler intressenter, såsom kunder och leverantörer.
70

 Några nyare 

studier har också identifierat riskkapitalinvesterare som användare av SMV-information.
71

 Interna 

ägare, direktörer och skattemyndigheter är viktiga intressenter, då SMV-segmentet ofta utarbetar 

sina finansiella rapporter just till ägarledningen eller till skattemyndigheter. I Ellings 

intressentmodell i tabell 5 ovan framgår företagsledningen/ägarledningen som en intern intressent 

och därför anses denna grupp inte vara ha ett informationsbehov på samma nivå som externa 

intressenter. IASB har också specificerat att SMV-standardens syfte inte är att uppfylla 

informationsbehoven hos ägare som leder företaget (endast externa ägare) eller skattemyndigheter. 

IASB motiverar detta med att årsredovisningen ska vara allmännyttig, det vill säga till för 

allmänheten.  

 

Att årsredovisningen enligt IASB inte är riktad mot ägarledningen betyder inte att ledningen i ett 

företag inte kan använda sig av dessa årsredovisningar, men enligt IASB ska SMV-

årsredovisningen inte rikta sig specifikt mot ägareledningen. Det är helt enkelt inte meningen att de 

ska fatta beslut på bakgrund av den årsredovisningen, eftersom IASB anser att de kan få all den 

information de behöver på annat sätt. Interna ägare använder årsredovisningar till att fastställa 

belöningar och utdelningar, för att övervaka företagets prestation, kapitalkostnader, och budgetering 

samt till att planera för lån och finansiering, och bland annat i Danmark för att kunna minimera 

skatten.  

 

IASB har också sagt att SMV-standarden inte riktar sig mot specifikt mot skattemyndigheter. Detta 

innebär att den redovisade vinsten i allmännyttiga årsredovisningar, till exempel årsredovisning 

enligt SMV-standarden, kan skilja sig från den rapporterade skattbara vinsten i årsredovisningar 

som är utarbetade enligt nationella regler.
72

 Detta är dock inte applicerbart på Danmark som skiljer 

på skatt och redovisning och utarbetar en särskild bilaga till skattedeklarationen. Eftersom 

skatteregler skiljer sig åt från land till land, kommer alla länder som använder årsredovisningen till 

skattesyften, eventuellt bli tvungna att implementera skatteregler för att komplettera SMV-

standarden. Skattemyndigheter använder årsredovisningen till att bestämma bruttovinst, undersöka 
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direktörers löner, skatteavsättningar, försäkra att utgifterna är resonabla samt se att 

årsredovisningen har försetts med en blank revisionsberättelse.
73

  

 

Utöver ägare och skattemyndigheter, anses banker vara SMV-segmentets främsta intressenter. En 

undersökning har visat att av bolag inom EU har 40-80 % (beroende på land) bankskulder, och detta 

visar på att användare av SMV-segmentet till stor del är banker.
74

 Som nämnts ovan använder 

banker årsredovisningar till att främst bedöma företagets förmåga att betala ett lån tillbaka, och att 

uppskatta lönsamheten, säkerheten och likviditeten.  

 

När det gäller riskkapitalinvesterare, har dessa som sagt i nyare studier blivit identifierade som 

intressenter till små och medelstora företag. Riskkapitalinvesterare kräver mer omfattande 

information än de flesta andra intressenter i SMV-segmentet, och det kunde därför tänkas att 

årsredovisningar utarbetade enligt IFRS- eller SMV-standarden är mer efterfrågade.  

 

Utöver ovanstående intressenter kan även nämnas kunder, leverantörer och extern miljö som 

intressenter till SMV-segmentet. Ett stort problem för lagstiftare är dock den stora klyftan som finns 

i litteraturen om användarna av SMV-årsredovisningar. Det är till exempel brist på undersökningar 

om användningen av finansiella rapporter för just leverantörer, kreditvärderingsinstitut, offentliga 

organ och andra användargrupper. På grund av dessa luckor i forskningslitteraturen har många 

ansett att det finns risk för att dessa intressenter inte beaktas vid ändringar av regler för små 

verksamheter. När det gäller utarbetandet av standarder för mindre verksamheter, anser Collis et al 

(2001)att tyngdpunkten inte ska ligga på en minskning av implementerings- och 

användningskostnader, utan på att standarden hjälper till att utarbeta en årsredovisning som är mer 

användbar för de intressenter små och medelstora verksamheter har.
75

  

Utifrån ovanstående genomgång sammanfattas intressenterna för små och medelstora verksamheter 

i tabell 6 och 7. Dessa kan ses i förhållande till tabell 5 ovan som visar ett bolags intressenter utifrån 

en generalisering.  

 

 

                                                 
73

 Pacter, P. (2006)   
74

 Ibid.   
75

 Evans, L. (2005)  



 35 

Tabell 6: Intressenter till små verksamheter  

 

 

Tabell 7: Intressenter till medelstora verksamheter 

 

 

Tabell 5, 6 och 7 visar att det är skillnad på hur vilka intressenterna är beroende på om bolagets 

storlek. Nedan följer en diskussion om vilken påverkan SMV-standarden har på intressenterna 

beroende på om bolaget är litet eller stort.  

2.3.2 SMV-standardens betydelse för användare av finansiell information 

Små företag är ekonomiskt viktiga i de flesta länder då de utgör en så pass stor del av alla företag. 

Många länders standardsättare har därför tagit små bolag i beaktande vid utformandet av 

redovisningsregler. Många länder anser att små företag inte ska utsättas för samma 

redovisningsregler som stora bolag, på grund av den extra bördan. På grund av detta har många 

länders små företag blivit undantagna revisionsplikten samt fått färre redovisningsregler.
76
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Lippitt och Oliver diskuterar några av de skillnader som finns mellan stora och små företag, och 

som kan användas som en kostnadsnyttoanalys vid jämförandet av olika redovisningsstandarder. 

För små bolag är det mindre aktivitet på kapitalmarknaden än för stora bolag. Avsaknaden av det 

stora antalet aktiva köpare och säljare på kapitalmarknader hos små företag kan enligt Lippitt och 

Oliver innebära oklarheter i den finansiella informationen. Få ändringar i ägarskap kan göra den 

periodiska, finansiella informationen mindre informativ. Eftersom det inte sker frekvent handel på 

kapitalmarknaden för små bolag, kan det betyda att investerare inte kan utläsa verksamhetens värde 

utifrån årsredovisningen. Stora företags årsredovisningar är därför mycket mer informativa när det 

bland annat gäller värdet på ett företag.
77

 Å andra sidan är små och medelstora verksamheters 

intressenter inte lika intresserade av värdet på företag, som stora företags intressenter är. Värdet på 

ett SMV-företag, oberoende av när, är mindre relevant än deras förmåga att generera positiva 

kassaflöden, samt deras lönsamhet och likviditet.
78

 Detta innebär i sin tur, när det gäller betydelsen 

av kapitalmarknader, att privata företag som inte så ofta agerar på kapitalmarknader, inte blir utsatta 

för efterfrågan på jämförbarhet såsom företag som är större och verkar globalt. På grund av dessa 

argument, är det ur ett kostnadsnyttoperspektiv inte så förnuftigt att påtvinga dessa företag, att 

utarbeta sina årsredovisningar enligt IFRS.
79

  

 

Ett annat argument är att ledningen (oftast också ägarna) i små företag, endast ofta består av en eller 

två personer, som också har tagit på sig de olika ledningsrollerna. En sådan typ av ledning känner 

ofta till alla aspekter av företaget och borde därför vara mindre beroende av formell finansiell 

information, än deras motsvarigheter i större verksamheter.
80

 Enligt IASB är SMV-standarden 

heller inte riktad mot ägarledningen varför detta argument inte påverkar diskussionen om behovet 

för en SMV-standard. Ett tredje argument mot SMV-standarden är att bankirer, och andra 

kortsiktiga leverantörer, är väldigt viktiga för små bolag.
81

 Eftersom små bolags rapportering 

fokuserar mera på likviditetsinformation, i jämförelse med stora bolag som mest fokuserar på 

balansräkningen, är den typ av rapportering som små bolag använder sig av nu, mycket mer 

ändamålsenlig. 

 

Investerare i stora företag är oftast finansiellt diversifierade för att reducera risken på sin 

investering. Den finansiella risken är därför minskad till vad som är vanligt för alla företag, 
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nämligen marknadsrisken. Typiska ägare i små företag tenderar istället att vara mycket mindre 

diversifierade, eftersom de oftast har kapitalet bundet i ett enda företag. Med de flesta, eller alla 

tillgångar placerade i ett företag, är ägarna intresserade av periodisk information om den totala 

risken, hellre än den systematiska risken som främst intresserar diversifierade investerare.
82

 Den 

systematiska risken berättar något om den risk som inte kan diversifieras bort, medan den totala 

risken ger information om både den diversifierbara och den icke-diversifierbara risken.  

 

Som ett resultat av ett sådant koncentrerat ägarskap, är kapitalmarknaden för små företag mycket 

tunnare än för större företag. Med en tunnare kapitalmarknad kan förstås en marknad som är mindre 

informativ för intressenter. En mindre informativ marknad innebär i sin tur att det är svårare att få 

tillgång till kapital. Avsaknaden av ett stort antal av aktiva köpare och säljare medför även flera 

skillnader. Oberoende av vilken handel det är fråga om, kommer denna troligtvis att representera, 

proportionerligt sett, en större andel av det totala ägarskapet när det gäller ett litet företag. De 

relativt få förändringar i ägarskap betyder i sin tur att årsredovisningen blir mindre informativ. Å 

andra sidan, tunnare kapitalmarknader är även mindre effektiva, vilket betyder att intressenterna 

förlitar sig mera på den redovisningsinformation som är tillgänglig.
83

 Då små och medelstora 

verksamheter agerar på mindre kapitaleffektiva marknader, är informationsvärdet på 

årsredovisningarna helt enkelt mindre. Det hävdas å andra sidan att bristen på marknadspriser för 

små och medelstora företag betyder att de finansiella rapporterna är viktigare för deras externa 

användare, än vad de är för noterade bolag, där uppgifter om marknaden är mera objektiv (än 

finansiella rapporter).
84

  

McMahon har undersökt effekterna av den finansiella rapporteringen på företagens tillväxt och 

resultat bland små tillverkningsföretag i Australien. Enligt denna undersökning efterfrågar och 

använder de företag som är större, när det gäller sysselsättning, och de företag som växer snabbare 

inom försäljning, samt har större försäljningsintäkter, en mer varierad och mer frekvent finansiell 

information. Detta visar igen på skillnaden i behov av redovisningsinformation för små och större 

företag.
85

 Det är alltså större behov för information om företaget är mer komplext. Harvey och 

Walton är på samma linje när de säger att årsredovisningar hos större företag reflekterar mer 

komplexa transaktioner. Dessa årsredovisningar används dessutom av en större grupp intressenter, 

samt används för en större mängd beslut, än årsredovisningar från små bolag. Detta indikerar att det 
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behövs mera utförlig information i stora företags årsredovisningar. Det finns också de som anser att 

större bolag har en större plikt att uppge information mot sina externa finansierare än vad små och 

medelstora företag har. Detta beror på att intressenter till små företag lättare kan få information på 

annat vis.
86

  

 

En undersökning av AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, visar att många 

föreslår att nationella regelverk för onoterade företag bör utvecklas, och att fundamentala ändringar 

bör göras till de nuvarande nationella standarder, så att behovet hos små företag kan tillmötesgås. 

Denna undersökning visar på ett behov för SMV-standarden. Det finns dock långt mindre argument 

om hur en standard för små och medelstora företag ska se ut, samt vilka företag som ska falla in 

under den kategorin.
87

 

 

Även om det finns många skillnader mellan små och stora företag, finns det också en del likheter. 

Lippitt och Oliver har indelat likheterna i två kategorier; intern och extern miljö. Den interna miljön 

innehåller bland annat affärsprocesser. Affärsprocesserna fungerar på samma sätt i alla företag. Alla 

företag måste fungera på de olika områden som finns i ett företag, såsom produktion, 

marknadsföring, finansiering, redovisning och ledning för att kunna fortsätta som going concern. 

Det kan finnas skillnader i mekanismerna i processerna, på grund av storleken på företaget, men 

syftet är det samma. Det är så att säga samma interna informationsbehov. Data om fasta och 

variabla kostnader samt information om efterfrågan på en produkt, är standardinformation i beslut 

som berör prissättning. Dessa data behövs i alla företag, små som stora. Investerare i små företag är 

lika intresserade av att företaget har en rimlig avkastning på deras kapital, som investerare i stora 

företag. Små företag skulle helt enkelt inte kunna fortsätta om avkastningen var bättre i andra större 

företag.  

 

När det gäller den externa miljön använder både små och stora företag årsredovisningen som sin 

primära källa till finansiell information. När det gäller utarbetandet av årsredovisningen, är detta 

något som alla företag ska göra. Utarbetandet av årsredovisningen är i och för sig svårare och 

dyrare för små företag som behöver anställa tillräckligt med kompetent folk för att utarbeta en felfri 

årsredovisning, men det har blivit mer vanligt för små företag att kontakta konsulter och revisorer 

för att kunna följa reglerna. I dagens samhälle med dataprogram är det dessutom lättare för små 
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företag än tidigare, och därför är klyftan mellan små och stora företag mindre idag.
 88

 Dessa likheter 

talar för ett införande av SMV-standarden.  

 

Enligt begreppsramen för finansiella rapporter som är gällande för IFRS, och även för SMV-

standarden, ska årsredovisningar ge finansiell information av en verksamhet som är relevant för en 

mängd intressenters beslutsprocess
89

. Som diskuterat ovan efterfrågar användare av SMV-

årsredovisningar inte samma typ av information som till exempel en användare av en 

årsredovisning utarbetad efter IFRS. Utmaningen med utarbetandet av en SMV-standard ligger 

således i att det leder till att relevant och jämförbar information förmedlas.
90

 Ett globalt 

standardsystem för redovisning som införs enhetligt i hela världen ökar jämförbarheten av finansiell 

information. Skillnader som kan finnas mellan nationella standarder kan nämligen grumla den 

information som investerare, långivare och andra intressenter använder för att fatta beslut. Genom 

att medverka till en ökad jämförbarhet mellan global finansiell information ökar SMV-standarden 

effektiviteten av de marknadskrafter som verkar på den globala finansiella marknaden. Detta är inte 

bara positivt för dem som har kapital och söker investeringar utan också för dem som söker 

investeringskapital eftersom det undanröjer osäkerheter som är förknippade med värderingen av 

investeringsobjektet. IASB menar också att globalt accepterade redovisningsstandarder ökar 

revisionskvaliteten då denna kan göras mer standardiserad.  

 

De fördelar som diskuteras ovan är slutsatser dragna av IASB efter introduktionen av IFRS. IASB 

menar att även SMV-segmentet skulle tjäna på att få infört en gemensam standard som ökar 

jämförbarheten av finansiell rapportering. De specifika fördelar för SMV-segmentets intressenter 

som IASB identifierar är: 

 

 Finansiella institut opererar multinationellt och har ofta utländska kunder. Majoriteten av 

SMV, inklusive de som kan klassificeras som mikroverksamheter, har banklån. Banker i sin 

tur använder bolagens årsredovisningar till att kreditbedöma kunden. 

 Leverantörer som säljer varor eller tjänster internationellt har ofta behov för standardiserad 

redovisningsinformation för att kunna utvärdera huruvida de kan sälja på kredit eller inte. 

 Kreditvärderingsinstitut försöker utveckla standardkreditvärderingsverktyg som går att 

använda i hela världen. Standardiserad redovisningsinformation är ett måste i denna process. 
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 Många SMV använder sig av utländska leverantörer. För att bedöma huruvida leverantören 

passar som en långvarig affärspartner använder verksamheter den offentligt tillgängliga 

rapportering som finns, årsredovisningar. 

 Riskkapitalbolag investerar i många SMV. Eftersom det är relativt vanligt att 

riskkapitalbolag inte kommer från det land som den verksamhet som det investeras i 

kommer från, är det viktigt att den finansiella informationen är tolkbar och rättvisande. 

 Många SMV har investerare som inte är involverade i den dagliga driften av bolaget. 

Globala redovisningsstandarder leder till ökad jämförbarhet vilket är viktigt för investerare 

som finns i ett annat land och när de har andra investeringar i andra SMV.
91

 

 

2.4 Incitament för ett införande av SMV-standarden 

2.4.1 Kostnader och nytta med SMV-standarden 

Det främsta argumentet för SMV-standarden är jämförbarheten mellan länder, inom landet samt 

mellan räkenskapsår. Enligt Pacter finns det två argument för att SMV-standarden bör 

implementeras. Dessa argument är nyttan för intressenterna samt att det inte krävs lika mycket 

resurser hos utarbetaren av bokslutet som vid övergång till IFRS.
92

 De intressenter som är villiga att 

investera kapital i de små verksamheterna kommer helt enkelt att få mera relevant information samt 

bättre bas för beslutsfattande i och med ett införande av SMV-standarden. Andra argument för 

SMV-standarden är tillförlitlighet av den finansiella informationen.
93

 

 

Motståndare mot SMV-standarden argumenterar mot ovanstående åsikter och för fortsatt 

användning av nationella regler. Ett argument är bland annat de oproportionerligt stora kostnader 

som en implementering av SMV-standarden medför, samt bördan med att undervisa de anställda i 

IFRS-regler. De flesta anser även att SMV-standarden är irrelevant för användare av SMV-

information, det vill säga intressenterna eftersom SMV-segmentets intressentgrupp är så mycket 

snävare än intressenter till stora verksamheter. Detta innebär också att SMV-standarden är 

användbar för en mycket mindre grupp beslutsfattare än IFRS är.
94

 Ytterligare argument för att 

SMV-standarden inte passar för små och medelstora företag är få komplexa transaktioner, och 

mindre behov för komplicerade analyser.
95
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2.4.1.1 Jämförbarhet och kvalitet 

Enligt IASB är det överordnade syftet med IFRS och SMV-standarden en harmonisering av 

redovisningsregler. SMV-standarden kommer alltså att öka jämförbarheten av företag som handlar 

på den internationella marknaden. Dessutom kommer kvaliteten av årsredovisningarna att bli bättre 

samt genomskinligheten större.
96

  Att det finns en brist på jämförbarhet av finansiell information för 

små och medelstora verksamheter på den globala marknaden är ett argument som alltid 

framkommer vid diskussioner om SMV-standarden. Frågan är dock hur ofta små och medelstora 

företag verkar på den globala marknaden. Ett svar är att det har blivit allt vanligare att mindre 

företag företar handel över gränserna, och i dessa fall vill kunder och leverantörer ha en bild av 

företagen och dess kreditvärdighet. Detta kan de få genom jämförbar finansiell information. De 

flesta små företag har dessutom banklån, och även om företagen endast skulle agera på den 

nationella marknaden, så agerar banker ofta över landsgränser. Bankerna behöver därför 

rapporteringsinformation som de kan fatta lånebeslut på. Ytterligare ett argument är 

kreditbedömningsfirmor som är globala, till exempel World Bank. De använder sig av finansiella 

rapporter för att bedöma firmors kreditvärdighet och för att skapa universella skalor, och det kan 

inte göras utan jämförbar information.
97

 Jämförbarheten mellan länder är ett bra argument, men det 

finns också argument om jämförbarhet inom landet. Pacter menar att när det gäller olikheter inom 

landet så finns det även här ett behov för jämförbarhet av finansiell information. Det saknas till 

exempel ibland guider, så kallat träningsmaterial och software för implementering och användning 

av nationella regler, vilket kan leda till att regelverket kan tolkas olika av olika företag inom samma 

land, och att jämförbarheten därför blir lidande.
98

 Om alla typer av företag skulle redovisa enligt 

IFRS skulle det underlätta mycket för moderbolag som utarbetar konsoliderade årsredovisningar.
99

 

 

Kvaliteten på den finansiella informationen bedöms också att bli bättre när jämförbarheten ökar. En 

undersökning visar att tillförlitligheten på italienska årsredovisningar har ökat sedan införandet av 

IFRS. Experter har dessutom uttryckt att kvaliteten är bättre på IFRS-årsredovisningar än på 

årsredovisningar utarbetade enligt tyska, schweiziska, och österrikiska regler.
100

 En annan 

undersökning från Tyskland visar, att onoterade bolag undervärderar fördelarna av IFRS. Enligt 

dessa data är huvudargumentet för IFRS i Tyskland harmoniseringen av redovisning, men i övrigt 

har man inte många argument för IFRS för små och medelstora verksamheter. Även om 
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harmoniseringen är det främsta argumentet, anser man på samma gång att det är ett begränsat behov 

för jämförbarhet mellan länder för SMV.
101

 Pacter anser omvänt att på grund av att 

redovisningsregler i många länder endast har utvecklats för ägare och skattemyndigheter, är 

kvaliteten på den finansiella informationen inte tillräckligt bra för övriga intressenter, såsom 

långivare och leverantörer. Detta skadar små företags förmåga att få kapital utifrån.
102

  

2.4.1.2 Finansiering 

Ett annat starkt argument för SMV-standarden är att små och medelstora företag lättare ska få 

tillgång till externt kapital. Då världens kapitalmarknader blir allt mer integrerade, är även små och 

medelstora verksamheter påverkade av internationaliseringen. Som tidigare nämnts har de flesta 

små och medelstora verksamheter banklån, och eftersom banker ofta fungerar på tvärs av gränser, 

och fattar sina beslut om utlånande på bakgrund av företagens årsredovisningar, är det lättare för 

företag att få finansiering om årsredovisningarna är förståeliga och jämförbara. IFRS underlättar 

alltså både för företag och för banker att fungera på internationella marknader.
103

 En undersökning 

gjord av KPMG visar också att SMV-segmentet i Tyskland har lättare att få finansiering efter att de 

börjat tillämpa IFRS.
104

 En fördel med SMV-standarden är att den ger investerare mer tillit till att 

investera kapital. Jämförbara redovisningsstandarder minskar risken för missförstånd vilket i sin tur 

minskar risken för kapitalkostnader.
105

 Oberoende av om tyska bolag har fått bättre tillgång till 

kapital, anser dock små och mellanstora företag i Tyskland det inte viktigt att ha tillgång till kapital 

på marknaden. Detta beror på att man anser lån över gränserna vara irrelevanta.
106

 

 

När det gäller finansiering från övriga intressenter gäller det samma. Med en årsredovisning som 

kan jämföras med andra företag, både inom landet och mellan landgränser, kan till exempel kunder 

lättare fatta ett beslut om huruvida handel med företaget i fråga är säkert, och om de kan förvänta att 

få betalning. Det samma gäller leverantörer. Företag har haft svårt att få finansierat sina projekt 

även om dessa varit kreditvänliga. Det har inte varit samma problem för större företag.
107

 De 

nationella lagarna har som sagt har i många länder blivit skrivna utan tanke på banker, långivare 
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eller andra externa intressenter. Enligt IASB har detta höjt kapitalkostnaderna för små och 

medelstora verksamheter och i och med ett införande av SMV-standarden kunde detta förhindras.
108

  

2.4.1.3 Intressenters behov 

Som diskuterat tidigare, anser många att SMV-standarden inte är anpassad efter intressenternas 

behov. SMV-segmentet främst fokuserar på det så kallade förvaltarperspektivet, det vill säga att 

årsredovisningen ska visa ägarna att ledningen klarar av att förvalta bolagets resurser. Stora bolag 

använder sig istället av det så kallade beslutsanvändbarhetssynsättet, det vill säga att 

årsredovisningen används av investerare och övriga intressenter för att kunna fatta finansiella 

beslut. Det är bland annat förvaltarperspektivet som inte anses framgå som ett av SMV-standardens 

syften. Detta är heller inte IASB:s mening som anser att SMV-standarden ska bygga på samma 

koncept som IFRS. Anhängare av IASB:s åsikter anser att alla bolag ska följa samma 

redovisningsprinciper, så att den finansiella informationen har samma syfte.
109

 Rättvisande bild bör 

betyda det samma i alla länder.
110

 Dessa anhängare anser också att det finns en risk för att små 

bolag blir till andra klassens medborgare och att två typer av redovisningsprofessioner utvecklas.
111

 

SMV-standarden skulle bli en väg som många bolag skulle ta, för att de välja den enklaste vägen. 

Detta skulle i sin tur kunna medföra att redovisningsprofessionen blir uppdelad i dem som endast 

kan hantera ”lilla IFRS” i motsats till dem som kan hantera ”fullständiga IFRS”.
112

  

 

Som tidigare nämnts visar en undersökning att SMV-segmentet förlitar sig på lånefinansiering från 

sina banker, och inte så mycket på kapitalmarknaden. Dessutom har många länders små och 

medelstora verksamheters årsredovisningar flera syften, ett riktat mot ägare och ett mot 

skattemyndigheter. Med de nuvarande redovisningsreglerna behöver verksamheter endast utarbeta 

en årsredovisning som också uppfyller skattesyftet. Denna fördel skulle antagligen gå förlorad vid 

implementerandet av SMV-standarden och detta kan leda till en ännu mer komplicerad process vid 

utarbetandet av årsredovisningar för SMV.
113

 De flesta europeiska länder har också utvecklat sina 

egna förenklade regler för SMV-segmentet, och i många länder finns det även flera nivåer av regler 

beroende på storleken av företaget.
114

 Detta är till exempel gällande i Danmark där varje 

räkenskapsklass (A-D) har olika regler.  
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Som nämnt i kapitlet om SMV-segmentets intressenter finns det också andra intressenter än ägare, 

banker och skattemyndigheter, nämligen leverantörer och kunder. Årsredovisningar som är 

utarbetade enligt nuvarande nationella redovisningsregler riktar sig inte riktigt till denna målgrupp, 

och därför kan införandet av SMV-standarden sägas vara en fördel för denna typ av intressenter. 

Årsredovisningar utarbetade enligt SMV-standarden ska enligt IASB nämligen kunna ligga till 

grund för bland annat leverantörers och kunders beslutsfattande.  

2.4.1.4 Kostnader för implementering 

IASB har utarbetat SMV-standarden utifrån ett kostnadsnyttoperspektiv, men det verkar som om 

SMV-standarden troligtvis kommer att öka regleringen för SMV-segmentet, och då standarden är 

mer komplex än många nationella GAAP, kommer detta att leda till att det inte bara kostar att 

implementera standarden, men också att använda den. Ett argument är att företag som fungerar på 

internationella marknader kommer att tjäna på införandet av SMV-standarden medan små företag 

som endast agerar på den nationella marknaden med stor sannolikhet kommer att betala mera än 

den nytta de får. Ett förslag är att dela in företag i grupper beroende på till exempel kompetenser 

inom administration och redovisning, intressenters informationsbehov och antalet externa 

intressenter
115

 Med denna uppdelning skulle det vara lättare att göra en kostnadsnyttoanalys. En 

nackdel med införandet av SMV-standarden i förhållande till de ökade kostnaderna, är att små 

företag inte mera kan åtnjuta de fördelar de har genom den nationella lagstiftningen. 

Redovisningsregler har i de flesta europeiska länder utvecklats olika för små och stora bolag. I 

ÅRL, som bygger på byggklossmodellen, har bolag i klass A, mycket mindre krav till den 

finansiella rapporteringen, än vad till exempel bolag i klass C har.  

 

Även om SMV-standarden är utarbetad med hänsyn till ett kostnadsbesparande, kommer det att 

vara dyrt att implementera standarden i små företag, både finansiellt och resursmässigt. För det 

första ska det läras ut ny terminologi och nya redovisningsregler. I samband med detta ska IT-

software högst sannolikt uppdateras, och ledningens rapporteringsprocess kan komma att ändras. 

För det andra, kan det tänkas att det kommer att införas helt nya värderingsmetoder, i jämförelse 

med de nationella redovisningsreglerna, till exempel verkligt värde. Även om SMV-standarden inte 

innehåller mycket värdering till verkligt värde, kan företag i vissa fall komma att behöva tillämpa 

värderingsmetoden. Eftersom värdering till verkligt värde inte behöver finnas som ett alternativ 
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inom den nationella GAAP, betyder införandet av detta värderingssätt, ett helt nytt tänkesätt.
116

 

Utöver detta kan införandet av SMV-standarden ha flera oväntade konsekvenser. Eftersom 

standarden inte beaktar skattemässiga samband, kan företag bli tvungna att ändra sina 

skatteberäkningar. Utöver detta kan standarden medföra ändringar för utbetalning av medel, till 

exempel i och med ändringar i beräkning av vinster eller förluster från pensionsplaner. Ytterligare 

en ändring kan vara avtal med långivare.
117

 Vid införandet av SMV-standarden kan det även bli 

svårare, och därmed dyrare att inhämta material till jämförelsetal.
118

 

 

Många länder kräver att alla företag rapporterar enligt IFRS, men för de flesta länder krävs detta 

endast för börsnoterade bolag. I dessa länder prövar man istället att i viss mån konvergera den 

nationella lagstiftningen med IFRS, vilket leder till att många onoterade bolag på vissa områden 

följer IFRS. ÅRL bygger till exempel till stor del på IFRS. Detta leder till en onödig börda för små 

företag som inte har expertis eller förmåga att tillämpa dessa regler. Ett argument är då att det kunde 

det vara lika bra att införa SMV-standarden.
119

 

2.4.2 Tidigare forskning om IFRS 

Både före och efter införandet av IFRS företogs många undersökningar om hur standarden skulle 

påverka eller påverkade bolag som bytte från deras nationella redovisningsregler till IFRS. 

Undersökningarna har främst undersökt IFRS:s effekt på bolagens redovisningskvalitet, och då med 

varierande definitioner på vad redovisningskvalitet är. Införandet av IFRS anses kunna jämföras 

med införandet av SMV-standarden eftersom syftet med bägge standarder är att öka 

harmoniseringen av redovisningsstandarden. Dessutom bygger standarderna på samma 

grundläggande principer. Nedan presenteras resultatet av två undersökningar; Do Accounting 

Standards Matter? An Exploratory Analysis of Earnings Management before and after IFRS 

Adoption av Thomas Jeanjean och Hervé Stolowy (2008) samt Incentives and Standards: What 

Determines Accounting Quality Changes Around IFRS Adoption? av Hans B. Christensen, Edward 

Lee och Martin Walker (2008)  

2.4.2.1 Sambandet mellan IFRS, redovisningskvalitet och incitament  

Christensen m.fl. undersöker huruvida IFRS leder till en förbättrad redovisningskvalitet, genom att 

identifiera de incitament som finns i bolag vad gäller den finansiella rapporteringen. 
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Undersökningen tar utgångspunkt i bolag i Tyskland mellan åren 1998 och 2005 och delar upp dem 

i bolag som frivilligt implementerade IFRS före 2005, och bolag som blev tvungna att införa IFRS 

år 2005. Tyskland har valts som undersökningsland, på grund av att de tillät frivillig 

implementering av IFRS flera år före standarden blev obligatorisk. För båda dessa grupper 

undersöks huruvida kvaliteten på årsredovisningen blev bättre vid införandet av IFRS. Många 

tidigare undersökningar bland annat Barth et al
120

 och Gassen och Sellhorn
121

 visar att en frivillig 

implementering av IFRS ökar redovisningskvaliteten, men det finns färre underökningar som visar 

hur IFRS inverkar på redovisningskvaliteten för de som blir tvingade till införandet. Kvalitet 

definieras i denna undersökning på bakgrund av två begrepp; resultatmanipulering (earnings 

management) och korrekt tidsmässig inräkning av förluster (timely loss recognition). Dessa två 

begrepp är relevanta att använda eftersom de förlitar sig på ledningens arbete och diskretion, och 

kan därmed sägas vara influerade av de incitament som ledningen har.
122

   

 

Undersökningen visar, precis som tidigare studier, att en frivillig implementering av IFRS, innebär 

minskad resultatmanipulering och mer korrekt tidsmässig inräkning av förluster. De finner dock 

inte samma bevis för ökad kvalitet vid en påtvungen implementering av IFRS. Enligt författarna 

beror detta antagligen på en avsaknad av incitament hos ledningen. På grund av detta, så kan IFRS 

inte effektivt förhindra ledningen från att företa resultatmanipulering eftersom IFRS är så pass 

flexibel. Författarna anser därför att IFRS som sådan, inte förhöjer kvaliteten på årsredovisningar, 

utan det är ledningens incitament för IFRS som gör det. Har ett bolag ett incitament för att införa 

IFRS, kommer kvaliteten på den finansiella informationen högst sannolikt att öka. Även om många 

årsredovisningar som är utarbetade på bakgrund av nationella GAAP, och i detta fall Tysklands 

GAAP, anses vara av lägre kvalitet än årsredovisningar utarbetade enligt IFRS, så blir kvaliteten på 

årsredovisningarna, enligt författarna, inte bättre vid ett införande av IFRS om bolaget inte har ett 

incitament att införa standarden.
123

 Av undersökningen framgår också varför vissa tyska bolag inte 

införde IFRS frivilligt innan 2005, det vill säga varför de inte hade incitament att införa standarden. 

Författarna visar på att dessa bolag har ett närmare förhållande till banker, mindre efterfrågan efter 

information från kapitalmarknaden och ett mera koncentrerat ägarskap.
124
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Det finns blandade resultat från undersökningar som ser på sambandet mellan IFRS och 

redovisningskvalitet. Bland annat visar undersökningar gjorda av Ven Tendenloo och 

Vanstraelen
125

 och Gonchharov
126

 inget samband mellan införandet av IFRS och bättre 

redovisningskvalitet. Det är dock många fler som anser att det faktiskt finns ett samband, och har 

kommit fram till att tyska bolag som redovisar enligt IFRS har en mer konsekvent, mindre 

förutsägbar och en mer konservativ resultatmanipulerad årsredovisning, än vad bolag som redovisar 

enligt tyska GAAP har. När det gäller de bolag som frivilligt har implementerat IFRS, har Daske 

et.al.
127

 kommit fram till att kapitalmarknaden har ett måttligt intresse av dessa bolag.  

 

Många av de bolag som implementerat IFRS frivilligt och inte varit tvungna till det, har ofta infört 

standarden på grund av varumärket IFRS. För dessa bolag har det visat sig att det inte finns ett 

samband mellan införandet av IFRS och ökad redovisningskvalitet. När det däremot gäller bolag 

som inför IFRS på grund av andra incitament än att stärka varumärket, så kan det ha en mycket 

starkare effekt på deras kapitalkostnader och likviditeten.
128

 Detta betyder alltså att beroende på 

vilket syfte ett bolag har med införandet av IFRS, så har det olika effekter på de externa 

intressenterna och den egna finansiella ställningen.  

 

Jeanjean och Stolowy undersöker också vilken effekt IFRS har på ett bolags resultatmanipulering. 

Undersökningen tar dock endast utgångspunkt i företag som har infört IFRS år 2005, det vill säga 

för bolag som har varit tvungna att implementera IFRS. Fördelen med detta, jämfört med att 

undersöka bolag som frivilligt har implementerat IFRS, är att incitamenten för att införa standarden 

inte påverkar resultatet av undersökningen. Undersökningen tar utgångspunkt i bolag i länderna 

Australien, England och Frankrike. Australien och England är anglosaxiska länder vars redovisning 

bygger på common-law, medan Frankrike är ett kontinentalt land, med en redovisningskultur som 

bygger på code-law. Undersökningens resultat är att resultatmanipuleringen är den samma i 

Australien och England, både före och efter implementerandet av IFRS, medan 

resultatmanipuleringen till och med ökar för bolagen i Frankrike efter implementeringen av IFRS. 

Författarna säger dock att redovisningskvaliteten när det gäller jämförbarhet och transparens ökar 

vid införandet av IFRS även om resultatmanipuleringen inte minskar.  
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I förbindelse med undersökningar om sambandet mellan incitament och IFRS, tar några författare 

upp den institutionella omgivningen som ett argument för skillnader i redovisningskvalitet. Detta 

för att undersöka huruvida skillnader i redovisningskvalitet kan bero på institutionella skillnader 

och inte enbart på incitament. Kontinentala länders redovisning, såsom de flesta länder i 

Västeuropa, däribland Tyskland och Norden, bygger på så kallad code-law, medan anglosaxiska 

länders redovisning, såsom USA, England och Holland, bygger på common-law. Ball et. al
129

. har 

undersökt årsredovisningar i Östasien där några länder har infört IFRS som bygger på common-law, 

även om de institutionella ramarna i landet bygger på code-law. Undersökningen visar att införandet 

av IFRS inte ökar redovisningskvaliteten, och enligt denna undersökning avhänger alltså 

redovisningskvaliteten inte på institutionella ramar. Utöver incitament är det även marknadskrafter 

som styr huruvida redovisningskvaliteten ökar. Flera undersökningar visar att redovisnings-

kvaliteten är lägre bland onoterade än bland noterade bolag, även om bolag är utsatta för samma typ 

av regler omkring redovisning, revision och skatt. Ovanstående resultat indikerar att det är 

incitament och marknadskrafter som styr redovisningskvaliteten vid ett införande av IFRS. Dessa 

två faktorer hänger också samman; vid en större efterfrågan på information från marknaden, ökar 

incitamentet för bolag att införa IFRS.
130

  

 

2.5 Skillnader mellan SMV-standarden, ÅRL och IFRS 

För att få en bild av vad som åtskiljer SMV-standarden från ÅRL och IFRS presenteras några av 

skillnaderna nedan. Då alla standarder bygger på en begreppsram kommer denna att genomgås först 

för att identifiera eventuella skillnader i de grundläggande principerna för SMV-standarden, ÅRL 

och IFRS. De största ändringar som företagits i SMV-standarden i förhållande till IFRS är enligt 

IASB att 1) utesluta ämnen som inte är relevanta för SMV, 2) minska antalet metoder och 3) 

förenkla metoder för inräkning och värdering. Eftersom förändringarna är mest omfattande när det 

gäller metoderna för inräkning och värdering, kommer detta område att genomgås. För det första 

kommer grundläggande skillnader i definitioner för inräkning och värdering att genomgås, och för 

det andra genomgås konkreta exempel på skillnader i inräkning och värdering. Dessa konkreta 

exempel behandlar områdena materiella anläggstillgångar, låneskulder och nettoomsättning. 

Anledningen till att dessa områden har valts är att alla bolag, från klass A-C, har dessa poster i sina 

årsredovisningar. Eftersom avhandlingens frågeställning inte avgränsar sig till en viss storleks bolag 
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i Danmark, utan undersöker incitamentet för alla bolag, anses det vara viktigt att jämföra områden 

som med stor sannolikhet finns med som en post.  

2.5.1 Begreppsramen  

SMV-standarden bygger på begreppsramen i IFRS
131

, som är utarbetad och godkänd av IASC år 

1989. Begreppsramen övertogs av IASB vid dess grundande år 2001. Denna begreppsram bygger i 

sin tur till stor del på begreppsramen i US GAAP utarbetad av FASB.
132

 Även begreppsramen i 

ÅRL bygger på IFRS men är inte fullständigt överensstämmande. I båda dessa begreppsramer, 

SMV-standarden och ÅRL, definieras det överordnade syftet med årsredovisningen. Utöver syftet 

definieras även de kvalitativa egenskaperna samt de grundläggande begreppen. Skillnaderna mellan 

båda dessa definitioner kommer att genomgås nedan. Först genomgås begreppsramen i IFRS, 

eftersom SMV-standarden och ÅRL bygger på denna.   

2.5.1.1 IFRS och SMV-standarden  

Vid utarbetandet av SMV-standarden har IASB tagit utgångspunkt i de fundamentala koncepten 

från begreppsramen i IFRS för att sedan överväga eventuella ändringar med tanke på användarnas 

behov ur ett kostnadsnyttoperspektiv. IASB ansåg detta vara det riktiga tillvägagångssättet, då de 

menar att användare av SMV-information till stor del är de samma som användare av information 

från börsnoterade bolag. De förkastade därför alternativet om att starta helt från början med en ny 

begreppsram, eftersom detta kunde ha lett till olika syften och kvalitativa egenskaper med den 

finansiella rapporteringen.
133

 Genomgången nedan kommer därför att fokusera på begreppsramen i 

IFRS, då denna är beskriven mer ingående.  

 

Före implementerandet av IFRS var syftet med den finansiella rapporteringen delvis ett annat än 

vad det är i dag. När den traditionella redovisningen uppstod var syftet med rapporteringen 

nämligen att visa ägarna, och senare aktieägarna, hur ledningen presterade samt förvaltade 

företagets resurser. Syftet sågs ur det så kallade förvaltarperspektivet. I och med att företag 

utvecklades allt mer, blev även intressenterna fler, och därmed också behovet för att utöka 

rapporteringen. Idag har investerare blivit viktiga intressenter och numera har syftet med de 

finansiella rapporterna därför allt mer börjat riktas mot investerare och analytiker.
134

  

Redovisningen inom IFRS kan därför sägas bygga på det så kallade beslutsanvändbarhetssynsättet. 
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Detta synsätt innebär att redovisningen ska ligga till grund för ekonomiska och framtida beslut. 

Investerare behöver kunna förutse, jämföra och bedöma lika investeringsalternativ med avseende på 

framtida avkastning. Enligt detta synsätt ska den redovisade informationen följaktligen hjälpa 

investerare att fatta beslut.
135

  

 

På bakgrund av detta beslutsanvändbarhetssynsätt är syftet med årsredovisningar enligt IASB att 

leverera information om företagets finansiella ställning, prestation samt om de förändringar som har 

skett i företagets ekonomi under året. Denna information ska vara användbar för en mängd olika 

intressenter vid beslut i ekonomiska frågor.
136

 Även om IASB anses basera vägledningen kring 

redovisning på beslutsanvändbarhetssynsättet, har de tagit den utgångspunkten att den finansiella 

rapporteringens syfte bör vara allmän eller så att säga ”till för alla” (general purpose). IASB anser 

att alla intressenters olika behov kan och bör tillgodoses i samma redovisning.
137

 Detta kan dock 

ifrågasättas i och med att investerares behov av redovisningsinformation lyfts fram. När det gäller 

SMV-segmentet och dess användare kan man också fråga sig om deras behov verkligen kan 

tillfredsställas utifrån IASB synsätt på den finansiella rapporteringen. Investerare är nämligen en 

mycket vanlig intressent till börsnoterade bolag, men inte lika vanlig i SMV-segmentet.  

 

För att redovisningens syfte ska kunna uppfyllas, måste informationen även ha vissa grundläggande 

och kvalitativa egenskaper för att den ska vara användbar. De grundläggande förutsättningarna för 

en årsredovisning enligt IFRS är going concern och periodisering. Utöver detta omfattas 

begreppsramen av fyra kvalitativa egenskaper som gör årsredovisningen nyttig för användare. IASB 

har definierat de kvalitativa egenskaper som en redovisning bör innehålla. De övergripande 

kvaliteterna är relevans, tillförlitlighet, begriplighet, och jämförbarhet.
138

  Som underkategorier till 

dessa kvalitativa egenskaper är bland annat väsentlighet, försiktighet och fullständighet. Denna 

hierarkiska indelning av kvalitativa egenskaper är dock blivit ändrad i SMV-standardens 

begreppsram. Enligt SMV-standarden är alla kvalitativa egenskaper på samma nivå. Dessa 

egenskaper är: begriplighet, relevans, väsentlighet, tillförlitlighet, innebörd framför form, 

försiktighet, fullständighet, jämförbarhet, konsekvens och en avvägning mellan nytta och kostnad.  

 

Begriplighet innebär helt enkelt att årsredovisningen ska vara förståelig. Detta beror till stor del på 

användarna själva. Det förutsätts nämligen att användare av årsredovisningen har rimlig kunskap 
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om affärsmässiga och ekonomiska förhållanden samt en vilja att studera de finansiella 

upplysningarna med tillräcklig omsorg. Att information ska vara begripbar betyder alltså inte att 

verksamheten ska låta bli att upplysa om komplex information. Med relevant information avses 

information som är användbar för beslutsfattande. Den som fattar beslutet ska både kunna göra 

prognoser för framtiden, samt ha kontroll över det som varit och det som pågår just nu. 

Informationen ska även vara tillgänglig för beslutsfattaren vid tidpunkten för beslutet, så att 

informationen är aktuell. För att information ska kunna vara relevant måste den även vara väsentlig. 

Upplysningar är väsentliga, om avsaknaden av eller fel i dem har inflytande på en intressents 

beslutsfattande. Information måste även vara tillförlitlig för att beslutsfattaren ska ha nytta av den. 

Även om information är relevant, kommer beslut som fattas på otillförlitliga grunder att bli 

felaktiga. Det samma gäller om informationen är tillförlitlig men inte relevant. Då är informationen 

riktig men till exempel inte längre aktuell. Tillförlitlig information ska inte heller innehålla 

väsentliga felaktigheter eller vara vinklad.
139

  

 

Finansiell information ska dessutom presenteras så att dess innebörd framkommer, inte endast 

enligt de formella krav som ställs till årsredovisningen. Detta betyder att det är viktigare att visa det 

reella innehållet än att bara förhålla sig till de formella kraven. När det gäller osäkerheter vid 

redovisningen ska försiktighet iakttas. Tillgångar och inkomst ska inte övervärderas, och omvänt 

ska skulder och kostnader inte undervärderas. Det är dock inte tillåtet att undervärdera tillgångar 

eller övervärdera skulder. Årsredovisningen ska dessutom vara fullständig. För att kunna vara 

relevant måste information också vara fullständig. Jämförbarhet berör sammanliknandet av samma 

företag över tid samt sammanliknandet av olika företag. För att ett företag ska kunna jämföras över 

tid ska redovisningen ske på ett konsekvent sätt, det vill säga företagets redovisningspraxis ska vara 

den samma från år till år, förutsatt att principerna uppfyller kraven på relevans och tillförlitlighet.
140

  

 

Utöver ovanstående syfte kan det sägas att det överordnade syftet med årsredovisningar enligt IASB 

är att ge en rättvisande bild av verksamheten. För att uppnå en rättvisande bild bör bland annat 

ovanstående kvalitativa egenskaper iakttas. I tabell 8 nedan visas vilka krav som bör uppfyllas för 

att uppfylla kriteriet rättvisande bild
141

:  
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Tabell 8: Rättvisande bild enligt IFRS 

 

Kraven till en rättvisande bild enligt IFRS, och därmed också SMV-standarden, kommer att 

jämföras med kraven till den rättvisande bilden i ÅRL nedan, varför det inte kommenteras 

ytterligare på ovanstående tabell. Dessutom genomgås syftet och de kvalitativa egenskaperna i 

ÅRL.  

2.5.1.2 ÅRL 

Syftet med årsredovisningen enligt ÅRL är att den ska utarbetas så att den stöder användarna av 

årsredovisningen och deras ekonomiska beslut. Användare av årsredovisningen är personer, 

verksamheter, organisationer och offentliga myndigheter, samt övriga vars beslut kan antas bli 

påverkade av företagets årsredovisning. Till den sista kategorin räknas till exempel nuvarande och 

Alla bestämmelser som är relevanta ska följas  

På områden där det inte finns någon standard, ska redovisningspraxis fastsättas så att årsredovisningen 

ger information som är 

 klar och överskådlig 

 relevant för användarna 

 tillförlitlig, genom att informationen:  

o är trovärdig  

o avspeglar den ekonomiska realiteten och inte endast den juridiska formen 

o är neutral och opartisk 

o avspeglar tillräcklig omsorg 

o är fullständig i all väsentlighet  

Information visas på ett sådant sätt att det säkras att upplysningarna är relevanta, tillförlitliga, 

jämförbara och begripliga.  

Ytterligare information ska ges om bestämmelserna i IFRS inte är tillräckliga 

Going concern  

Periodisering 

Kontinuitet. De enda som kan rättfärdiga kontinuitetsbrott är om verksamhetens aktiviteter väsentligt 

har ändrat (reell kontinuitet) eller om en ändrad form på årsredovisningen krävs (formell kontinuitet)  

Ändring i presentation och klassifikation ska upplysas 

Alla väsentliga poster ska visas särskilt och sammandragning av poster kan ske för oväsentliga poster 

Moträkning är i de flesta fall inte tillåtet.  
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potentiella verksamhetsdeltagare, leverantörer, medarbetare, kunder och skattemyndigheter. De 

ekonomiska beslut som menas är: 1) placering av användarens resurser, till exempel 

aktieinvesteringar, 2) ledningens förvaltning av verksamhetens resurser, och 3) fördelningen av 

verksamhetens resurser.
142

 Det framkommer således att syftet med ÅRL delvis bygger på 

förvaltarperspektivet, i och med att användarna ska kunna få en bild av ledningens förvaltning 

genom den finansiella rapporteringen. I och för sig framgår det av formuleringen ovan att 

investerarna ska kunna fatta beslut på bakgrund av ledningens förvaltning, varför det också kan 

uppfattas som att ÅRL främst bygger på beslutsanvändbarhetssynsättet.  

 

Det grundläggande kravet till en årsredovisning enligt ÅRL är, för det första, att årsrapporten ska ge 

en rättvisande bild av verksamhetens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat.
143

 

Utöver detta ska årsredovisningen utarbetas så att den upplyser användarna om omständigheter som 

är relevanta. Upplysningarna ska dessutom vara tillförlitliga.
144

 Tidigare var det också ett krav om 

att ledelsesberetningen skulle ge en rättvisande bild men detta är nu ändrat till en rättvisande 

redogörelse.
145

 Kravet om rättvisande bild innebär att årsredovisningen ska hjälpa användare av 

årsredovisningen att fatta beslut när det gäller resursallokering, förvaltningskontroll och fördelning. 

Alla delar i årsredovisningen, det vill säga resultaträkningen, balansräkningen, och noter samt 

eventuell kassaflödesrapport, ska bidra till att ge den rättvisande bilden. Om lagens bestämmelser 

inte är tillräckliga för att ge en rättvisande bild av årsredovisningen, ska bolaget ta med ytterligare 

upplysningar i årsredovisningen. Ledningen kan även besluta att frivilligt ta med information i 

årsredovisningen, såsom information om miljö och samhällsansvar. Dessa ytterligare upplysningar, 

såväl tvungna som frivilliga, ska även ge en rättvisande bild av årsredovisningen.
146

  

 

Kravet på rättvisande bild kan uppfyllas om årsredovisningen innehåller egenskaperna i tabell 9 

nedan:  

Tabell 9: Rättvisande bild enligt ÅRL 

Klarhet Årsredovisningen ska vara klar och överskådlig 

Substans Substans ska prioriteras framför form, det vill 

säga det är viktigare att visa det reella innehållet 
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än att bara förhålla sig till de formella krav som 

ställs på årsredovisningen. 

Väsentlighet  Årsredovisningen ska innehålla alla relevanta 

upplysningar, om de inte är oväsentliga.  

Going Concern Det förmodas att driften i verksamheten 

fortsätter, om det inte är klart att verksamheten 

ska avvecklas.  

Neutralitet Alla ändringar i värde ska visas oavsett vad de 

har för inverkan på resultatet eller det egna 

kapitalet.  

Periodisering Alla transaktioner och värdeförändringar ska 

inräknas när de inträffar. Endast de intäkter och 

kostnader som hör till räkenskapsperioden ska 

tas med i årsredovisningen.  

Konsistens  Metoder för inräkning ska användas på samma 

sätt för samma typ av kategori.  

Bruttovärde Alla transaktioner och värdeförändringar ska 

behandlas var för sig. Det är alltså inte tillåtet 

att moträkna transaktioner eller värde-

förändringar.  

Formell kontinuitet Den ingående balansen ska svara till den 

utgående balansen för föregående 

räkenskapsperiod.  

Reell kontinuitet Det är ett krav att räkenskapsår, klassifikation, 

konsolideringsmetoder, inräkningsmetoder, 

värderingsgrundlag och den monetära enheten 

inte ändras från år till år.  

 

2.5.1.3 Skillnader i begreppsramen i SMV-standarden och ÅRL 

För att se på de skillnader som finns i begreppsramen i SMV-standarden och i ÅRL, kommer de 

kriterier som krävs för uppfyllandet av en rättvisande bild att genomgås. I tabell 10 nedan ses 

ÅRL:s kriterier till vänster och SMV-standardens (IFRS) till höger.  
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Tabell 10: Skillnader i begreppet rättvisande bild enligt IFRS och ÅRL  

 

Klarhet På områden där det inte finns någon standard, 

ska redovisningspraxis fastsättas så att 

årsredovisningen ger information som är 

 klar och överskådlig 

 

Substans På områden där det inte finns någon standard, 

ska redovisningspraxis fastsättas så att 

årsredovisningen ger information som är 

 tillförlitlig, genom att informationen:  

o avspeglar den ekonomiska 

realiteten och inte endast 

den juridiska formen 

Väsentlighet  På områden där det inte finns någon standard, 

ska redovisningspraxis fastsättas så att 

årsredovisningen ger information som är 

 tillförlitlig, genom att informationen:  

o är fullständig i all 

väsentlighet 

Going concern Going concern 

Neutralitet På områden där det inte finns någon standard, 

ska redovisningspraxis fastsättas så att 

årsredovisningen ger information som är 

 tillförlitlig, genom att informationen:  

o är neutral och opartisk 

Periodisering Periodisering 

Konsistens  Ändring i presentation och klassifikation ska 

upplysas, och alla väsentliga poster ska visas 

särskilt och sammandragning av poster kan ske 

för oväsentliga poster. 

Bruttovärde Moträkning är i de flesta fall inte tillåtet. 

Formell kontinuitet Kontinuitet. De enda som kan rättfärdiga 

kontinuitetsbrott är om verksamhetens 
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aktiviteter väsentligt har ändrat (reell 

kontinuitet) eller om en ändrad form på 

årsredovisningen är påkrävt (formell 

kontinuitet). 

Reell kontinuitet Se formell kontinuitet. 

 

Alla kriterier som krävs för en rättvisande bild enligt ÅRL kan jämföras med något av de kriterier 

som krävs enligt IFRS. Det är dock några kriterier definierade av IASB som inte är med bland 

ÅRL:s kriterier. Dessa är:   

 

1. Alla bestämmelser som är relevanta ska följas 

2. På områden där det inte finns någon standard, ska redovisningspraxis fastsättas så att 

årsredovisningen ger information som är:  

o relevant för användarna 

o tillförlitlig 

3. Information visas på ett sådant sätt att det säkras att upplysningarna är relevanta, 

tillförlitliga, jämförbara och begripliga.  

4. Ytterligare information ska ges om bestämmelserna i IFRS inte är tillräckliga.  

 

När det gäller den första punkten antas denna vara en självklarhet även för ÅRL, varför denna punkt 

inte kommenteras ytterligare. Punkt två och tre berör kvalitativa egenskaper. Relevans och 

tillförlitlighet är de egenskaper som betonas som de viktigaste kvalitativa egenskaperna i ÅRL, som 

också har beskrivits ovan. När det gäller jämförbarhet och begriplighet antas dessa också vara en 

del av ÅRL:s begreppsram även om de inte anges som kvalitativa egenskaper. För att 

jämförbarheten ska uppfyllas, ska man kunna jämföra ett företags årsredovisning från år till år, samt 

med andra företag. Eftersom ÅRL kräver konsistens och jämförelsetal i årsredovisningen, antas 

jämförbarheten även vara ett krav för ÅRL. Begriplighet antas vara innefattat i ÅRL:s begrepp 

klarhet. Den fjärde punkten om att ytterligare information ska ges om bestämmelserna i IFRS inte är 

tillräckliga, är exakt samma krav som ÅRL:s krav till supplerande upplysningar. Utifrån 

ovanstående jämförelse framgår att när det gäller de grundläggande kraven, såsom kvalitativa 

egenskaper och rättvisande bild, är det inga väsentliga skillnader mellan SMV-standarden och ÅRL.  

 

När det gäller syftet med den finansiella informationen, kan det sägas att det är en liten skillnad 

mellan SMV-standarden och ÅRL. Begreppsramen i IFRS tar utgångspunkt i investerares 
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informationsbehov, då detta också anses uppfylla behovet hos andra intressenter. Detta är dock en 

något snävare definition på användare av årsredovisningen än vad ÅRL har, då ÅRL också 

innehåller bestämmelser om så kallade ytterligare upplysningar som inte enbart riktar sig mot 

investerare. Diskussionen om intressenter har genomgåtts under kapitlet om intressenters behov för 

SMV-standarden.  

 

Sammanfattat kan sägas att skillnaderna mellan SMV-standarden och ÅRL inte är så stora, när det 

gäller det konceptuella. Begreppsramen i SMV-standarden kan dock komma att ändras efter dess 

införande i och med att IASB och FASB håller, i ett gemensamt projekt, på att utarbeta en ny 

begreppsram. För det som gäller syftet med den finansiella rapporteringen och de kvalitativa 

egenskaperna, är det utarbetat ett diskussionsunderlag. I detta underlag sägs det att informationen 

som ska ges ska hjälpa användarna att förutse verksamhetens framtida in- och utbetalningar, 

härunder belopp, timing och osäkerhet som är förbundet med betalningarna. Att informationen ska 

visa användarna hur ledningen har förvaltat bolagets resurser är inte med som ett syfte i 

diskussionsunderlaget. I diskussionsunderlaget har man dessutom bytt ut ordet tillförlitlig mot 

trovärdig presentation, eftersom det fanns blandande åsikter om vad tillförlitlig innebar. En 

trovärdig presentation ska vara verifierbar, neutral och komplett. Verifierbar innebär att oberoende 

personer ska kunna komma till en konsensus om att årsredovisningen endera faktiskt presenterar det 

som finns att presentera eller att den valda inräknings- och värderingsmetoden är använd utan 

väsentliga fel. Att informationen är komplett betyder att den innehåller all information som är 

nödvändig för att ge en trovärdig presentation. I diskussionsunderlaget är även substans före form 

uteslutet, då man anser att detta ingår i begreppet trovärdig presentation.
147

 Oavsett denna 

eventuella ändring i ordval, anses det inte betyda en faktisk ändring till begreppsramen. Denna 

kommer därför antagligen att vara den samma även i framtiden. 

2.5.2 Inräkning och värdering 

2.5.2.1 IFRS 

En händelse ska inräknas i balans- eller resultaträkningen om: 1) det är sannolikt att en framtida 

ekonomisk fördel, som är förknippad med händelsen, kommer att tillkomma eller frångå 

verksamheten och 2) denna har ett kostpris eller ett värde som kan värderas tillförlitligt.
148
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Bedömningen av om de två kriterierna är uppfyllda kan ibland vara svår. När det gäller det första 

kriteriet ska bolaget bedöma hur stor sannolikheten är för att händelsen kommer att innebära en 

framtida ekonomisk fördel. I denna bedömning finns alltid ett osäkerhetsmoment med eftersom det 

handlar om framtiden. Bedömningen av graden av osäkerhet ska göras på basen av den information 

som verksamheten har till hands i slutet av rapporteringsperioden. Bedömningen ska göras separat 

för de poster som individuellt sett är väsentliga, och som en grupp för en stor population av 

oväsentliga poster.
149

 
 
Vid bedömningen av om det till exempel är sannolikt att verksamhetens 

kunder kommer att betala sina skulder, kan bedömning göras på kunder som en grupp om skulderna 

inte är så väsentliga. I detta fall kan företaget till exempel uppskatta att 5 % av kunderna inte 

kommer att betala, och därför avskriva 5 % av det totala tillgodohavandet. Om tillgodohavandet 

istället består av ett fåtal kunder med stora skulder, ska bedömningen istället ske individuellt för alla 

kunder.  

 

När det gäller det andra kriteriet, det vill säga att händelsen ska ha ett värde, är det inte heller lätt att 

bedöma. I många fall har till exempel en tillgång inte ett anskaffningsvärde, och då måste värdet 

uppskattas. Det är dock ett krav att värdet kan uppskattas tillförlitligt. Skulden för en eventuell 

rättegång vid stämning, är ofta till exempel omöjligt att uppskatta. Även om denna skuld både 

uppfyller kriteriet för en skuld, och sannolikhetskriteriet, ska skulden inte inräknas i 

balansräkningen om värdet inte kan uppskattas tillförlitligt.
150

 Sådana händelser kan istället framgå 

av noterna. Det inbördes förhållande som finns i årsredovisningen betyder dessutom att om en 

händelse uppfyller kriterierna för inräkning, till exempel en tillgång, betyder detta automatiskt 

inräkning av en annan händelse, till exempel en inkomst eller en kostnad.
 
 

 

Värdering kan definieras som en process där bolaget bestämmer vilket värde ett element som ska 

inräknas i balans- eller resultaträkning har. För denna värdering finns det enligt IFRS ett antal så 

kallade värderingsbaser. Dessa är: historisk anskaffningspris (historical cost), nukostnad (current 

cost), realisationsvärde (realisable value) och nuvärde (present value).
151

 Anskaffningsvärdet är den 

mest förekommande värderingsbasen, men ofta kombineras detta värde med andra 

värderingsmetoder i årsredovisningen. Anskaffningsvärdet för en tillgång är det pris som betalas för 

tillgången vid anskaffningstillfället. För skulder gäller det den avkastning bolaget får för den skuld 

de tagit på sig. Nukostnad är det värde som en tillgång skulle vara värd nu, om bolaget skulle köpa 
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en ny motsvarande tillgång, och motsvarande för skulder om dessa skulle ingås på tidpunkten för 

värderingen. Realisationsvärdet innebär istället det värde en tillgång skulle ha om bolaget skulle 

sälja tillgången, eller omvänt om bolaget skulle betala tillbaka skulden. Nuvärdet är det värde en 

tillgång och en skuld har i detta tillfälle och är summan av de diskonterade framtida förväntade 

ingående respektive utgående kassaströmmarna.
152

 I begreppsramen anges inte verkligt värde (fair 

value) som en värderingsgrund, även om detta värde används i många av IFRS-standarderna, bland 

annat IAS 39 (finansiella instrument), och IAS 40 (investeringsfastigheter). Detta värde definieras 

som det belopp till vilket en tillgång ska kunna överlåtas eller en skuld nollställas, mellan kunniga 

parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.
153

 

2.5.2.2 SMV-standarden  

Kriterierna för inräkning i SMV-standarden kan sägas vara de samma som i IFRS. Ordvalet och 

ordföljden är något ändrad och förkortad, men innebörden är den samma. Även om kriterierna för 

inräkning och värdering bygger på IFRS, är vägledningen alltså inte lika utförlig som i IFRS. När 

det gäller kriterier för värdering så anges endast värderingsgrunderna historisk anskaffningsvärde 

och verkligt värde i SMV-standarden. Detta beror antagligen på att man i SMV-standarden har velat 

minska på alternativen för redovisningsmetoder i förhållande till IFRS.  

 

Kraven på redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader baserar sig på de 

grundläggande principer som härrör från IASB:s begreppsram och från IFRS. I avsaknad av ett 

kriterium för en transaktion eller annan händelse i SMV-standarden, ska verksamheten därför söka 

svar i vägledningen i IFRS.
154

   

2.5.2.3 ÅRL 

33 §, st. 1 och 2 i ÅRL fastlägger kriterierna för inräkning av tillgångar och skulder i balans-

räkningen. ÅRL § 33 fastslår: Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Denna definition är fullständigt överensstämmande med kriterierna för inräkning i IFRS och SMV-

standarden. Det samma gäller för skulder; En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan 

måles pålideligt. När det gäller hur inräkningen ska företas överensstämmer även ÅRL med IFRS: 

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, herunder 
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forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og 

som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. När det gäller 

inräkningen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader finns det således inga nämnvärda 

skillnader mellan IFRS, SMV-standarden och ÅRL.
155

  

 

Enligt ÅRL är värderingsbaserna: avskrivet anskaffningsvärde, verkligt värde, nukostnad, 

återanskaffningsvärde, kapitalvärde (nuvärde), anskaffningsvärde, nettorealisationsvärde och 

försäljningsvärde. För de värderingsbaser som överensstämmer med värderingsbaserna i IFRS, är 

definitionerna de samma. De värderingsbaser som inte nämns i IFRS begreppsram är: avskrivet 

anskaffningsvärde, verkligt värde, kapitalvärde, nettorealisationsvärde, försäljningsvärde. Avskrivet 

anskaffningsvärde är det värde en tillgång eller en skuld blir värderad till vid den första inräkningen 

(anskaffningsvärde) med avdrag för avskrivningar. Nettorealisationsvärdet för en tillgång är 

summan av de framtida nettoinbetalningar som tillgången kan förväntas inbringa. 

Nettorealisationsvärdet av en förpliktelse är summan av de framtida utbetalningar som ska betalas 

under förpliktelsens levetid. Försäljningsvärdet är det pris som kan fås för att sälja tillgången på 

balansdagen eller det pris som ska betalas för att frigöra sig från förpliktelsen på balansdagen. 

Återanskaffningsvärdet är det högsta värdet av kapitalvärdet och försäljningsvärdet, med avdrag för 

försäljningskostnader.
156

  

 

Utifrån definitionerna av de olika värderingsgrunderna, kan det inte anses vara någon skillnad 

mellan SMV-standarden, IFRS och ÅRL. Flest alternativ till värderingsgrunder finns i ÅRL, och 

minst i SMV-standarden. Utöver dessa är det ingen skillnad. Även om det inte finns några 

väsentliga skillnader mellan SMV-standarden och ÅRL vad gäller de grundläggande principerna för 

inräkning och värdering, så kan de konkreta standarderna ta sig uttryck på olika sätt.    

2.5.3 Exempel på inräkning och värdering 

Nedan följer en teoretisk jämförelse av inräkning och värdering mellan SMV-standarden, IFRS och 

ÅRL på de tre områdena materiella anläggningstillgångar, långfristiga skulder och nettoomsättning. 

Eftersom SMV-standarden enligt IASB omfattar alla bolag som inte är av offentligt intresse, 

betyder detta, applicerat på danska förhållanden, att bolag i räkenskapsklass A-C är omfattade. De 

tre områden som genomgås antas finnas i varje räkenskapsklass, och därför anses de vara relevanta 

att jämföra.  
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2.5.3.1 Materiella anläggningstillgångar  

De största och mest väsentliga tillgångarna i SMV-segmentets balansräkning består av 

anläggningstillgångar och likvida medel.
157

 Av anläggningstillgångarna är det dem som 

klassificeras som materiella anläggningstillgångar som har valts att bli jämförda mellan SMV-

standarden, IFRS och ÅRL.
158

  

 

SMV-standarden 

För att en tillgång ska få kallas en materiell anläggningstillgång enligt SMV-standarden måste den 

användas i produktionen av den vara eller tjänst som verksamheten levererar, vara tillgänglig för 

uthyrning eller användas för egna administrativa uppgifter. Dessutom är det ett krav att tillgången 

har en levnadstid på över ett år eftersom den annars inte uppfyller kraven för en tillgång.
159

  

 

Materiella anläggningstillgångar tas vid första inräkning upp till anskaffningsvärde inklusive 

eventuella kostnader för att få den på plats och i funktionsdugligt skick. Dessutom får man 

inkludera en uppskattad kostnad för nedmontering och bortforsling av tillgången som kan uppstå 

vid slutet av levnadstiden. Skälet till att dessa extrakostnader får inkluderas i anskaffningsvärdet är 

att man, enligt SMV-standarden, vill att kostnaderna för den materiella anläggningstillgången ska 

fördelas jämnt över tillgångens levnadsperiod. Detta regleras genom att anskaffningsvärdet avskrivs 

över tillgångens levnadstid med lika delar varje år för att vid utgången av levnadsperioden tas upp 

till noll i balansräkningen. Denna avskrivningsmetod kallas linjär avskrivning. Vid varje 

årsavslutning regleras således anskaffningsvärdet med ackumulerade avskrivningar och årets 

avskrivning där årets avskrivning påverkar resultaträkningen. Dessutom ska man vid varje 

årsavslutning ta hänsyn till om det finns behov för nedskrivning av tillgången. Denna nedskrivning 

ska gå över resultaträkningen.
160

 Har ett bolag haft lånekostnader för att anskaffa den materiella 

anläggningstillgången får dessa kostnader inte tas med i anskaffningsvärdet enligt SMV-standarden. 

Detta gäller också för reparationskostnader, som inte får läggas till anskaffningsvärdet utan ska 

kostnadsföras löpande när de uppstår.
161

 I vissa tillfällen består en materiell anläggningstillgång av 

flera olika delar med olika lång levnadstid. I dessa tillfällen ska de olika delarna ha olika långa 

avskrivningsperioder och således inte behandlas som en enhet.
162
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ÅRL 

ÅRL definierar inte begreppet materiella anläggningstillgångar men anläggningstillgångar 

definieras som tillgångar som anskaffats med avsikten att ägas eller användas i verksamheten 

under en längre period. Med en längre period avses här mer än ett år. I bilagorna till lagen framgår 

det att tillgångar som klassificeras som materiella anläggningstillgångar omfattar grunder, 

byggnader, produktionsanläggningar, maskiner, verktyg, inventarier och andra liknande 

tillgångar.
163

 

 

En materiell anläggningstillgång inräknas för första gången i balansräkningen när det är sannolikt 

att den genererar framtida ekonomiska fördelar samtidigt som värdet på tillgången är mätbart. I 

praxis betyder detta att tillgången inräknas för första gången vid leverans eller, för fastigheter på 

bakgrund av datumet för riskövergången, såsom specificerat i kontraktet. Ett grundkriterium är dock 

att tillgången är i användbart skick. Materiella anläggningstillgångar inräknas till anskaffningspris 

inklusive de kostnader som kan knytas till att få tillgången på plats i funktionsdugligt skick. 

Verksamheter i räkenskapsklass C och D, alltså stora bolag, ska, för egenframställda 

anläggningstillgångar, lägga till overheadkostnader. Exempel på overheadkostnader är lokalhyra 

och lönekostnader till administrativ personal. Dessa bestämmelser är valfria för bolag i 

räkenskapsklass B. Är egenframställningen av en materiell anläggningstillgång finansierat med lån 

har alla verksamheter möjlighet, men inte tvång, till att medräkna ränteutgifter i 

anskaffningsvärdet.
164

  

 

Vid varje årsavslutning ska värdet på anläggningstillgången regleras med årets avskrivning samt 

med de ackumulerade avskrivningarna från tidigare år. Avskrivningarna ska vara systematiska 

vilket betyder att årets avskrivning ska återspegla årets slitage och värdeminskning. Detta är i praxis 

det samma som linjär avskrivning där ett fast belopp avskrivs varje år för att till slut ge restvärdet 

efter den fastsatta levnadstiden. Har en delkomponent av den materiella anläggningstillgången en 

längre levnadstid än resten av tillgången avskrivs denna separat från resten. Årets avskrivningar 

påverkar resultaträkningen. Restvärdet av en materiell anläggningstillgång ska omvärderas löpande 

varje år. Om värdet anses vara mindre än det belopp som står kvar i balansen ska värdet regleras 

ned till detta värde. Om värdet anses vara högre får dock ingen reglering bokas enligt regler i 

ÅRL.
165
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IFRS 

En tillgång får enligt IFRS inräknas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är knutet 

till att äga tillgången övergår till verksamheten. I praxis betyder detta vid leverans av tillgången 

eller, precis som i ÅRL för fastigheter, på bakgrund av datumet för riskövergången specificerat i 

kontrakt
166

. Definitionen av en materiell anläggningstillgång enligt IFRS är en fysisk tillgång som 

förväntas användas i mer än ett räkenskapsår till handel med varor och tjänster, produktion, 

uthyrning eller administrativa uppgifter.
167

  

 

IAS 16 reglerar den räkenskapsmässiga behandlingen av materiella anläggningstillgångar. Här 

fastslås att materiella anläggningstillgångar ska tas upp till anskaffningsvärde. Precis som i ÅRL får 

vissa kostnader medräknas i anskaffningsvärdet. IFRS är dock mer specifik än ÅRL och exkluderar 

kostnader som avhålls för att starta en fabrik eller en avdelning, kostnader till marknadsföring, 

träning och utbildning av personal samt administration och andra generella fasta kostnader. 

Dessutom får kostnader som tillkommer efter att tillgången är installerad och klar inte läggas till 

anskaffningsvärdet. Detta kan till exempel vara tillfället vid en flyttning av en maskin från en fabrik 

till en annan som möjliggör att maskinen producerar fler enheter. Kostnader förbundet med denna 

flytt får inte påverka anskaffningsvärdet enligt IFRS.
168

 En annan skillnad jämfört med SMV-

standarden och ÅRL är att företag som tar lån måste inkludera direkt hänförbara kostnader för lån 

till anskaffningsvärdet för tillgången. Detta är inte tillåtet i SMV-standarden och är valfritt i 

ÅRL.
169

  

 

I likhet med reglerna i ÅRL ska en materiell anläggningstillgång avskrivas så det avspeglar 

tillgångens bruksmönster för att till sist stå kvar i balansräkningen till restvärdet. En skillnad i 

förhållande till ÅRL är dock att restvärdet löpande får omvärderas genom upp- eller nedskrivningar. 

Ett exempel på en motivationsfaktor för att ändra restvärdet (och således också avskrivningen) är 

inflation. Ett annat exempel, som i vissa fall kan vara av en väsentlig storlek, är en värdeförändring 

på en byggnad. En byggnad har ofta ett restvärde som är svårt att uppskatta eftersom 

avskrivningsperioden ofta är väldigt lång. En restvärdesreglering på en byggnad har ofta visat sig 

vara av betydlig storlek och påverkar då årsredovisningen med stora belopp. I många fall borde 

dock restvärdesregleringen ske på grunden och inte på byggnaden, då denna reglering inte påverkar 

                                                 
166

 PricewaterhouseCoopers (2009 a) 
167

 Ibid. 
168

 Ibid. 
169

 PricewaterhouseCoopers (2009 c) 



 64 

resultatet, eftersom grunden anses ha indefinit levnadstid och inte avskrivs. Värdeförändringen på 

tillgången går dessutom över eget kapital och påverkar då heller inte resultatet.
170

  

 

Avskrivningen enligt IFRS behöver inte vara linjär utan kan också vara degressiv eller av någon 

annan typ om denna bättre avspeglar verksamhetens användning av tillgången. Om användningen 

av en materiell anläggningstillgång ändras så pass mycket att det är motiverat med en ändrad 

avskrivningsmetod är detta en ändring av redovisningspraxis som endast påverkar framtida 

avskrivningar.
171

  

 

Jämförelse mellan SMV-standarden, IFRS och ÅRL  

Tabell 11 visar skillnaderna i inräkning och värdering av materiella anläggningstillgångar mellan 

olika regelverk 

 

Tabell 11: Materiella anläggningstillgångar enligt SMV, ÅRL och IFRS 

 

Då materiella anläggningstillgångar anses utgöra en stor andel av SMV:s balansomslutning är det 

viktigt att SMV-standarden förbättrar sättet som dessa presenteras och mäts på jämfört med 

nuvarande standarder. Jämförelsen visar att det finns skillnader i behandlingen av materiella 
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Regelverk Första inräkning Efterföljande inräkning Upp- och nedskrivnigar

SMV-standarden

Anskaffningsvärde, 

lånekostnader 

exkluderat

Anskaffningsvärde 

reglerat med 

ackumulerade 

avskrivningar

Indikation utlöser 

omvärderingstvång som 

regleras vid årsavslutning 

över resultaträkningen.

ÅRL

Anskaffningsvärde, 

valfri behandling av 

lånekostnader

Anskaffningsvärde 

reglerat med 

ackumulerade 

avskrivningar.

Ska omvärderas vid varje 

årsavslutning, får inte 

regleras uppåt. 

Nedreglering över 

resultaträkning.

IFRS

Anskaffningsvärde 

inkl. lånekostnader

Anskaffningsvärde 

reglerat med 

ackumulerade 

avskrivningar och upp-/ 

nedskrivet skrotvärde

Indikation utlöser 

omvärderingstvång som 

regleras vid årsavslutning 

över resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
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anläggningstillgångar mellan SMV-standarden, ÅRL och IFRS. Dessa skillnader anses dock inte 

vara väsentliga då de främst berör upp- och nedskrivningar, som sker väldigt sällan.  

2.5.3.2 Långfristiga skulder 

I fältstudien som genomfördes innan SMV-standarden blev publicerad framkom att en majoritet av 

de deltagande verksamheterna hade banklån. Banklån är troligtvis det vanligaste sättet att få tillgång 

till kapital i en SMV och eftersom det är ett av syftena med SMV-standarden har långfristiga 

skulder valts att genomgås.  Det undersöks på vilket sätt redovisningen av skulder, framförallt 

banklån, skiljer sig åt i SMV-standarden, IFRS och ÅRL. Befintliga lån anses dessutom vara ett av 

de tyngsta kriterier som kreditgivare kontrollerar inför en kreditprövning.
172

  

 

SMV-standarden 

Minimikraven för presentation av skulder i en balansräkning utarbetad enligt SMV-standarden 

består av uppskjuten skatteskuld, långfristig och kortfristig skuld samt avsättningar. Ett banklån är 

en långfristig skuld eftersom det typiskt har en återbetalningsperiod på mer än tolv månader.
173

  

Skulder tas som huvudregel upp till anskaffningsvärde vid första inräkning. Vid varje årsavslutning 

regleras anskaffningsvärdet med årets avbetalningar och ackumulerade avbetalningar från tidigare 

år. Värdeförändringar regleras över resultaträkningen löpande.
174

 

 

ÅRL 

I ÅRL definieras ett banklån som en primär finansiell förpliktelse. Finansiella förpliktelser 

definieras i sin tur som en avtalad plikt att avge likvida medel eller andra finansiella medel till 

tredje man, oavsett om detta sker på marknadsvillkor eller inte. Andra primära finansiella 

förpliktelser, utöver banklån, är exempelvis leverantörsskulder. Primära finansiella förpliktelser 

utgör ofta väsentliga belopp i ett bolags årsredovisning.
175

 Har ett företag gått med på att ställa en 

garanti för en levererad vara är detta inte en primär finansiell förpliktelse eftersom garantin först 

utlöses när den ursprungliga varan repareras eller byts ut. Utöver primära finansiella förpliktelser 

finns också derivata finansiella instrument som i första hand används till täcka valutarisker och 

dylikt, dessa är nästan aldrig skulder och behandlas således inte närmare i denna del av 

uppsatsen.
176
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Enligt ÅRL ska skulder inräknas i årsredovisningen när verksamheten påtar sig en förpliktelse. Är 

förpliktelsen knuten till en motprestation, till exempel ett inköp, sker inräkning först vid leverans av 

motprestation (varan).
177

 En skuld är långfristig om den har en återbetalningsperiod på mer än tolv 

månader. Andra skulder klassificeras som kortfristiga.
178

 

 

IFRS 

I IFRS definieras ett banklån som ett finansiellt instrument som regleras i IAS 32 och 39. 

Finansiella förpliktelser uppdelas i sin tur i två kategorier; Finansiella förpliktelser som värderas 

till verkligt värde över resultaträkningen och övriga finansiella förpliktelser. Banklån hör enligt 

IFRS till kategorin övriga finansiella förpliktelser
179

. Finansiella förpliktelser tas enligt IFRS upp 

till verkligt värde, vilket vid exemplet med ett banklån normalt betyder anskaffningsvärde eftersom 

verkligt värde vid anskaffningstidpunkten är vad man ska betala.
180

 

 

Jämförelse mellan SMV-standarden, IFRS och ÅRL 

Tabell 12 visar skillnaderna i inräkning och värdering av ett banklån mellan de olika regelverken. 

Tabell 12: Banklån enligt SMV, ÅRL och IFRS 

 
 

Ett av de starkaste argument som IASB kom med för att införa SMV-standarden var att det skulle 

hjälpa mindre företag att få tillgång till kapital av den finansiella rapporteringen. Genomgången av 

SMV-standarden, ÅRL och IFRS på den specifika posten banklån visar att inräkning och värdering 

sker på i stort sett samma sätt i samtliga regelverk. I den specifika situationen med redovisning av 

banklån i Danmark betyder detta att en övergång till SMV-standarden inte ändrar 

redovisningsprinciperna oavsett vilket regelverk som bolaget redovisat efter innan övergången.  
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Regelverk Första inräkning Efterföljande inräkning Upp- och nedskrivnigar

SMV-standarden Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde 

reglerat med amortering Över resultaträkning

ÅRL Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde 

reglerat med amortering Över resultaträkning

IFRS

Verkligt värde 

anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde 

reglerat med amortering Över resultaträkning

Banklån
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2.5.3.3 Nettoomsättning 

En förutsättning för ett bolags existens är dess värdeskapande aktiviteter. Utan dessa aktiviteter 

skulle bolaget inte kunna överleva eftersom det är aktiviteterna som skapar intäkten. Intäkterna från 

bolagets verksamhet redovisas i resultaträkningen som nettoomsättning. Nettoomsättning är således 

ett helt centralt begrepp i samtliga företag, oavsett storlek och bolag inom SMV-segmentet är inget 

undantag. För samtliga standarder, SMV-standarden, ÅRL och IFRS, gäller att redovisningspraxis 

har en balansorienterad ingångsvinkel. Detta betyder att resultaträkningen i princip är en 

specifikation av årets ändring av eget kapital. Resultaträkningen återspeglar resultatet för en 

specifik period så att läsaren av årsredovisningen kan bilda sig en uppfattning om verksamhetens 

förmåga att skapa intäkter.  

Nettoomsättning ska inräknas i takt med att den intjänas vilket betyder att inräkningskriterierna i 

IAS 18 ska vara uppfyllda. Dessa kriterier är identiska för samtliga tre standarder (SMV, ÅRL och 

IFRS) och kräver att verksamheten: 

 har överfört alla väsentliga risker förbundna med äganderätten till den levererade 

varan/tjänsten,  

 avsäger sig rätten till att disponera över den sålda varan eller tjänsten, 

 pålitligt kan mäta värdet på intäkten av försäljningen, 

 kan bevisa att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förbundna med 

riskövergången tillfaller företaget, och 

 kan mäta och värdera de kostnader som avhålls i förbindelse med transaktionen 

pålitligt.
181

  

 

SMV-standarden 

En intäkt inräknas i verksamheten när det är sannolikt att den tillfaller verksamheten och den kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt. Vid försäljning av varor är detta vid riskövergången av varan, oftast 

vid leveranstidpunkten. Vid försäljning av tjänster sker inräkningen när slutförandefrekvensen kan 

mätas tillförlitligt. Omsättning ska alltså påverka den period när tjänsten levererades. För långa 

projekt som löper över flera år ska en representativ procentdel påverka varje period för att till slut 

ge 100 procent. Behandlingen av nettoomsättning sker i övrigt på samma sätt som i IFRS vilket 

betyder att nettoomsättning är en obligatorisk del av resultaträkningen som inte får slås samman till 

en bruttopost.
182
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ÅRL 

Oavsett om en verksamhet ska avlägga årsredovisning enligt A, B, C eller D-reglerna i ÅRL så ska 

en resultaträkning utarbetas. Resultaträkningen ska i sin tur bestå av inräknade intäkter och 

kostnader. Nettoomsättning är en del av intäkterna. Intäkter definieras som ekonomiska fördelar i 

räkenskapsperioden i form av nyanskaffning eller värdeökning av tillgångar, eller fall av skulder, 

som leder till en ökning av eget kapital. Utdelning ingår dock inte i intäkterna och är således ett 

undantag. Nettoomsättning definieras i ÅRL som försäljningsvärdet av tjänster och produkter som 

hör till verksamhetens huvudaktivitet med avdrag för prisnedsättning, moms och annan skatt som är 

direkt förbundet med försäljningspriset.
183

  

 

Små och mellanstora verksamheter kan välja att inte visa nettoomsättning som en egen linje i 

resultaträkningen. Beroende på om de avlägger årsredovisning funktionsindelat eller 

kostnadsslagsindelat kan olika poster ingå, men nettoomsättning får slås samman med andra poster 

till bruttovinst eller bruttoförlust. Stora verksamheter i klass C och D ska redovisa sin 

nettoomsättning fördelat på aktiviteter och geografiska områden om dessa avviker inbördes.
184

  

 

IFRS 

Innehållet i resultaträkningen enligt IFRS styrs av IAS 1. Denna standard är uppdaterad från och 

med räkenskapsåret som börjar 1 januari 2009, vilket betyder att ingen årsredovisning har avlagts 

enligt de nya reglerna vid tidpunkten för denna avhandlings skrivande. De ändringar som den nya 

standarden får påverkar dock inte hur nettoomsättning behandlas. Enligt IFRS är nettoomsättning en 

obligatorisk beståndsdel i resultaträkningen. Nettoomsättning får således inte visas brutto 

tillsammans med kostnader som i ÅRL. Om det i nettoomsättningen ingår en enskild särskild post 

av sådan storlek eller art att den värderas vara väsentlig för förståelsen av årsredovisningen ska 

denna specificeras särskilt, antingen i resultaträkningen eller i noterna.
185

  

 

Jämförelse mellan SMV-standarden, ÅRL och IFRS 

De tre standardernas behandling av nettoomsättning har många likheter vilket framförallt syns i de 

identiska inräkningskriterierna. En viktig skillnad mellan SMV-standarden, IFRS och ÅRL är 

posten bruttovinst eller bruttoförlust som inte har en motsvarighet i varken SMV-standarden eller 

IFRS. För större bolag är det skillnad på hur posten nettoomsättning ska uppdelas i mindre segment 
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mellan ÅRL och IFRS, dessa regler är av naturliga skäl inte aktuell för små och mellanstora 

verksamheter som redovisar enligt SMV-standarden.  
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3 Empiriska data om SMV-standarden 

3.1 Intervjuer  

 

Intervjufrågorna som används i denna avhandling finns bifogade som appendix 1. Intervjuerna har 

företagits med utvalda personer från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) i Köpenhamn. 

Respondenterna blev utvalda på basen av deras kunskap om IFRS och SMV-standarden. 

Intervjuerna utfördes i oktober 2009. Det användes inte bandupptagare vid intervjutillfället eftersom 

det fanns möjlighet för att dokumentera intervjuerna direkt efter samtalet. De svar som ansågs 

relevanta för avhandlingens problemformulering har refererats nedan. De personer som intervjuades 

var Thomas Ryttersgaard och Henrik Jensen.  

 

Thomas Ryttersgaard arbetar som manager på avdelningen Products & Services på 

PricewaterhouseCoopers (PwC) i Köpenhamn. Han arbetar med att, för PwC:s räkning, hålla sig 

ajour med redovisningslagstiftning och standarder. 

 

Henrik Jensen arbetar som manager på avdelningen Product & Services (50 %) och som revisor i 

avdelningen CAB1 på PricewaterhouseCoopers (PwC) i Köpenhamn. 

3.1.1 Generella åsikter om SMV-standarden  

Enligt Thomas Ryttersgaard är målet med SMV-standarden att skapa ett förenklat, globalt regelverk 

för onoterade företag som inte vill eller kan använda sig av IFRS. Att ett bolag inte vill använda sig 

av IFRS kan enligt Thomas bland annat bero på att de inte har kunskapen till det eller att de helt 

enkelt anser det vara för dyrt att implementera. Han anser vidare att SMV-standarden faktiskt är 

enklare att implementera än IFRS och i vissa tillfällen också mer passande. Andra syften med 

standarden är att reducera arbetsbördan vid redovisningsavläggning, erbjuda en internationellt 

erkänd standard till länder under utveckling som inte har ett nationellt alternativ, att förenkla 

språkbruket i standardregelverken samt att utveckla en standard som kan användas av ett brett 

spektrum av bolag. Thomas är positiv till standarden eftersom den är mycket enklare än IFRS. På 

frågan om han tycker att den är tillräckligt enkel säger Thomas: Ja - det skulle jag säga, iallafall 

när det gäller bolag i klass C. När det gäller B-bolag så är den kanske lite för komplicerad.  
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Henrik Jensen är också positivt inställd till SMV-standarden. Han anser den till och med vara 

mycket bra, samt välutarbetad. SMV-standarden är enligt Henrik ett mycket bra alternativ till ÅRL. 

Standarden är inte för komplex, men Henrik anser likt Thomas att den eventuellt är lite för komplex 

för B-bolag. Henrik anser till och med att standarden är lite för mycket förenklad för C-bolag i och 

med att vägledningen är lite väl mycket förkortat i förhållande till IFRS. Henrik anser alltså att 

SMV-standarden helt enkelt är för tunn.  

3.1.2 Målgruppen för SMV-standarden   

Thomas anser att standarden är till för alla verksamheter som har internationella relationer. De med 

mest internationella relationer är bolag i klass C. Enligt Henrik är målgruppen för SMV-standarden 

dotterbolag till de moderbolag som redovisar enligt IFRS, och bolag som planerar att övergå till 

IFRS. Detta är enligt Henrik i första hand C-bolag. Thomas fortsätter ytterligare med att säga att 

alla bolag som har banklån i utländska banker, de bolag som ägs av kapitalfonder samt de som 

handlar med kunder och leverantörer i utlandet också hör till målgruppen. Henrik tillägger att bolag 

som vill säljas internationellt kommer att bli mer attraktiva om de avlägger årsredovisning enligt 

SMV-standarden och därför kan dessa också sägas höra till målgruppen.  

 

De bolag som endast agerar på den danska marknaden anser Thomas inte höra till målgruppen för 

SMV-standarden. På frågan om han anser att ett införande av SMV-standarden för B-bolag är fel 

säger han: Nej, inte egentligen- B-bolag kan väl också höra till målgruppen - i samband med att de 

börjar redovisa enligt internationella standarder, och därmed blir jämförbara på den 

internationella marknaden, så tilldrar de sig lättare utländska investerare och får bättre tillgång till 

kapital. Han anser dock att standarden som sagt är lite för komplicerad för B-bolag. Thomas anser 

därför att benämningen SMV är fel, eftersom standarden inte riktigt passar för de allra minsta 

bolagen. Istället borde benämningen vara MV-standarden. För C-bolag är standarden nämligen 

perfekt; många C-bolag är nu intresserade av att redovisa enligt IFRS, men har ansett det vara för 

dyrt att implementera. SMV-standarden passar därför dem bättre. Beroende på om det blir en 

frivillig eller en obligatorisk implementering av standarden ser Thomas följande två scenarier:   

 Om EU eller E & S gör standarden obligatorisk tror han att den kommer gälla för onoterade 

verksamheter i klass C.  

 Om det blir en frivillig implementering tror han att verksamheter i klass B och C, som har 

intressenter eller handlar internationellt, kommer implementera SMV-standarden eftersom 

det främst är dessa bolag som har incitament till det. De allra minsta bolagen har inte 
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resurser till det och de som bara verkar nationellt har inget intresse av att ändra 

redovisningspraxis eftersom detta inte ger några direkta fördelar.  

 

Thomas och Henrik anser som sagt båda att SMV-standarden är mest relevant för bolag i klass C. 

Dessa bolag har mest internationella relationer, men de är också de bolag som har mest 

upplysningskrav enligt ÅRL, och därmed är SMV-standarden inte så mycket mer omfattande än 

ÅRL för dem. När det gäller bolag i klass B har dessa inte så stor glädje av SMV-standarden 

eftersom upplysningskraven blir för många. Henrik känner sig ganska säker på att A- och B-bolag 

inte kommer att börja omfattas av standarden.  

 

När det gäller uppdelning i bolagsklasserna A-C så tror Thomas inte att man kommer att ändra på 

denna. Man kommer till exempel inte att dela upp bolag i klass B i små B-bolag och stora B-bolag, 

och säga att endast stora B-bolag och C-bolag ska tillämpa SMV-standarden, medan små B-bolag 

och A-bolag ska tillämpa ÅRL. Det blir endera B- och C -bolag som omfattas eller endast C-bolag. 

A kommer med största sannolikhet inte att omfattas.  

 

När det specifikt gäller Danmark så anser både Thomas och Henrik att standarden är väl anpassad 

till danska förhållanden. På grund av att Danmark är ett litet land, så blir de tvungna att se mot 

utlandet, och ÅRL är dessutom anpassad till IFRS så danska bolag är redan förberedda. Danmark är 

dessutom mycket flexibelt, så det borde inte vara några problem enligt Thomas.  

3.1.3 Fördelar och nackdelar med SMV-standarden   

Thomas anser att den största nackdelen med standarden är att den innehåller konflikter med både 

IFRS och ÅRL. Detta håller även Henrik med om. Det är framförallt på området inräkning och 

värdering som dessa konflikter finns. Detta skapar problem för bolag som med stor sannolikhet 

kommer att bli börsnoterade i framtiden. Dessa borde få välja att använda IFRS på vissa områden, 

som till exempel finansiella instrument som skiljer så i förhållande till inräkning och värdering. De 

C-bolag som alltså har nytta av SMV-standarden ska endast rapportera enligt SMV-standarden och 

inte enligt IFRS. IAS 39, finansiella instrument, håller dock på att omarbetas, så att den mera 

överensstämmer med reglerna i SMV-standarden, och i detta fall kanske det i framtiden inte blir så 

stor skillnad mellan SMV- och IFRS- standarden Problemet med att det är konflikter mellan SMV-

standarden och ÅRL är dock isolerat till de länder som har en nuvarande nationell lagstiftning som i 

sin tur är baserad på IFRS, i detta fall ÅRL. Fastän Thomas tror att de skillnader som finns mellan 

ÅRL, SMV-standarden och IFRS kan vålla problem för bolag som implementerar SMV-standarden 
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tycker han att det är en bra standard. Den är lätt att arbeta med eftersom den ger så få 

tolkningssituationer. Thomas menar samtidigt att även om det omedelbart inte finns ett behov för en 

SMV-standard i Danmark, som det finns i andra länder som saknar nationella redovisningsregler, 

tror han att det i framtiden kommer ställas mer och mer krav från utländska investerare på en 

jämförbar rapportering. Thomas identifierar således inte ett omedelbart behov till en ny standard 

men anser samtidigt att behovet troligtvis kommer i framtiden, det är alltså inget fel med att komma 

med en standard redan nu. 

 

En stor fördel med standarden enligt Thomas är alltså jämförbarheten. Jämförbarheten kommer att 

öka den internationella finansieringen och investeringen. Det är inte för att investerare inte vill 

investera eller banker låna ut, eller för att de inte litar på att de danska redovisningsreglerna är 

pålitliga, men för att de inte känner till och förstår ÅRL. Jämförbarheten är också en fördel för B-

bolag som endast agerar på den danska marknaden, ifall dessa kommer att påverkas av standarden, 

eftersom dessa också lättare får kapital utifrån.  

 

Enligt Thomas är en annan fördel med SMV-standarden, jämfört med IFRS, att IASB endast 

kommer att uppdatera standarden vart tredje år, och inte löpande som de gör med IFRS. Detta 

innebär att SMV-segmentet inte behöver följa med i utvecklingen hela tiden, utan bara vart tredje 

år. Detta är mycket bra, då små bolag inte har resurser till att hålla sig uppdaterade löpande.  

 

Enligt Henrik är det största problemet med standarden att den innehåller för lite vägledning. Han 

anser att standarden därför inte klarar sig som en självständig standard, utan man måste slå upp i 

IFRS för att få tillräckligt med vägledning. En annan nackdel med SMV-standarden är enligt Henrik 

att många ser den som ”IFRS light”, det vill säga en förenklad, och därmed sämre, version av IFRS. 

Det samma gäller med ÅRL, de företag som redovisar enligt ÅRL i jämförelse med de som 

redovisar enligt IFRS anses ha en mindre kvalitativ årsredovisning.  

 

Fördelen med standarden enligt Henrik är att den är mer simpel i förhållande till både IFRS och 

ÅRL, men inte nödvändigtvis mer rättvisande. Eftersom det har skalats bort så många alternativ kan 

ett bolag komma i den situationen att det inte finns det riktiga alternativet i SMV-standarden för att 

kunna visa en post tillförlitligt. Detta hör ihop med nackdelen att det saknas vägledning.  

 

Det som absolut är en fördel med standarden är enligt både Henrik och Thomas är att små och 

medelstora bolag lättare får tillgång till kapital. SMV-standarden betyder mindre risk, vilket i sin tur 
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betyder mindre kapitalkostnader, vilket är bättre för investerare. Henrik säger att tillgången till 

kapital är det främsta incitamentet bolagen har för ett införande av standarden.  

3.1.4 SMV-standarden som ersättning för ÅRL   

Thomas ser inte standarden som en ersättning för ÅRL, åtminstone inte inom de närmaste åren, men 

eventuellt inom en tidshorisont på 10 år. Eftersom Danmark är ett litet land som är beroende av 

internationella investerare och kapital menar Thomas att SMV-standarden är bra på lång sikt även 

för Danmark. Längre fram börjar man kanske också tycka att det är oändamålsenligt med tre olika 

standarder; ÅRL, SMV-standarden, och IFRS. Thomas tror dock att många kommer att tycka att det 

är oförnuftigt, att man i Danmark har anpassat ÅRL till både SMV-standarden och IFRS, samtidigt 

som man också anpassat de danska reglerna i relation till bolagens storlek (klass A-C) och så ska 

den helt och hållet ersättas av SMV-standarden. Om det skulle visa sig att ÅRL ersätts med SMV-

standarden, så gissar Thomas att redovisningsplikten för de minsta bolagen slopas, så som man har 

gjort i vissa länder. Men de första åren efter implementeringar kommer det att finnas tre regelverk, 

så som det också var när IFRS infördes. Då användes regnskabsvejledningerne parallellt med IFRS 

och ÅRL, men nu uppdateras dessa inte mera, utan det är i praktiken bara IFRS och ÅRL som 

används. Henrik tror att SMV-standarden kommer att ersätta ÅRL för C-bolag, men inte för mindre 

bolag, inte ens på lång sikt. Personligen vill Henrik att ÅRL ska ersättas med SMV-standarden helt 

och hållet, eftersom detta skulle innebära mindre alternativ, men han tror inte att detta kommer att 

ske.  

 

När det gäller SMV-standarden på det internationella planet, och inte bara den danska marknaden, 

så tror Thomas att standarden kommer att få samma genomslagskraft som IFRS. Thomas påpekar 

att man redan nu kan se att utvecklingen går mot att allt fler nationella GAAP omarbetas och 

anpassas efter IFRS. I framtiden kommer det inte att löna sig att använda nationella GAAP, då det 

inte kommer att fungera att isolera sig så som ett land. Det kan sägas finnas ett behov för SMV-

standarden eftersom det vill göra det enklare internationellt. Processen blir helt enkelt snabbare. 

Henrik är å sin sida lite osäker på om SMV-standarden får den samma genomslagskraften som 

IFRS. Om SMV-standarden blir obligatorisk för alla medlemsländer så tror han det. Om den istället 

blir frivillig så beror det förstås på hur många länder och bolag som implementerar standarden. 

Problemet är enligt Henrik att IASB egentligen inte bryr sig så mycket om jämförbarhet mellan 

länder, utan mera om jämförbarhet mellan räkenskapsår.  
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3.1.5 SMV-standardens inverkan på intressenter i SMV-segmentet    

IASB riktar främst in sig på investerare, och då internationella sådana. Enligt Thomas tjänar 

internationella investerare mycket på SMV-standarden eftersom risken minskar vid investeringar, 

eftersom det innebär lägre kapitalkostnader. Risken behöver således inte inräknas i investeringen. 

Men också danska investerare som vill sälja internationellt, tjänar på standarden. Utöver dessa 

tjänar också banker på införandet - de blir mindre riskfyllt att ge lån till utländska bolag. Mer 

jämförbara årsredovisningar ger också lägre finansiella kostnader. När det gäller kunder och 

leverantörer så tjänar dessa också om de är internationella.  

 

Enligt Thomas har alla intressenter nytta av standarden. Även om standarden införs för B-bolag 

som endast agerar på den danska marknaden. Dessa bolags kunder och leverantörer tjänar på att 

årsredovisningar utarbetade enligt SMV-standarden kräver mera upplysningar än vad ÅRL gör. 

Detta betyder att genomskinligheten blir större och mera information om bolaget finns tillgängligt. 

Genomskinligheten tjänar bankerna också på, eftersom det minskar riskerna vid att ge lån. Thomas 

hänvisar vidare till undersökningar som visar att desto mer finansiell information som ges desto 

bättre kreditrating får bolaget hos kreditgivare. Eftersom SMV-standarden ökar notkraven för de 

flesta bolag i Danmark, samtidigt som det också leder till en ökad jämförbarhet internationellt, 

borde en övergång till SMV-standarden göra danska bolag mer attraktiva och öka värdet på bolaget 

internationellt. Samtidigt som han menar att utländska banker och investerare är de intressenter som 

tjänar mest på SMV-standarden menar Thomas att han inte ser några negativa effekter för andra 

intressenter heller. En grupp som eventuellt inte tjänar på standarden är medarbetare. Men då gäller 

det de medarbetare som inte är insatta i redovisningsspråket. Denna grupp har nog ingen glädje av 

att SMV-standarden införs i relation till att ÅRL används. Henrik påpekar dock att denna grupp 

antagligen inte har så stort intresse av årsredovisningen.  

 

Enligt Henrik är intressenterna för små och medelstora företag främst banker och leverantörer. 

Dessa vill ha så många upplysningar som möjligt för att kunna fatta beslut, och därför tjänar dessa 

mycket på standarden. Henrik säger också att banker dock ofta vill ha annan information än 

årsredovisningar, till exempel budgeter, och därför baserar de inte alltid sina beslut på 

årsredovisningar. I likhet med Thomas, är Henriks omedelbara reaktion att det inte finns någon 

intressentgrupp som inte tjänar på standarden eftersom upplysningskraven är mer omfattande i 

SMV-standarden.  
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Henrik nämner dock skattemyndigheterna som en eventuell grupp som inte tjänar på SMV-

standarden, eftersom dessa kanske har svårt att tolka standarden för att de inte är vana vid 

internationella redovisningsregler. Eftersom den största skillnaden mellan ÅRL och SMV-

standarden anses vara inräkning och värdering, är det främst vid förståelsen av dessa områden som 

det kan uppstå problem för skattemyndigheterna. Thomas och Henrik säger dock att IASB inte tar 

skattemyndigheter i beaktande som intressent vid utarbetandet av redovisningsstandarder, varken 

IFRS eller SMV-standarden.  

 

Diskussionen om att SMV-intressenter vill ha kortsiktig information, till jämförelse med 

intressenter till IFRS, som vill ha långsiktig information, kommer enligt Henrik alltid att vara 

aktuell, men oberoende så tycker han att SMV-standarden är passande för SMV-segmentet. 

3.1.6 Skillnader mellan SMV-standarden, ÅRL och IFRS    

Enligt Thomas och Henrik är det få skillnader mellan ÅRL och IFRS. Inräkningen och värderingen 

är mycket lik varandra i de två regelverken. Enligt Thomas är det större likheter mellan ÅRL och 

IFRS när det gäller inräkning och värdering än det är mellan SMV-standarden och IFRS.  

 

Situationer där SMV-standarden skiljer sig från IFRS eller ÅRL och där Thomas tror detta kan leda 

till problem för de bolag som tänker byta är: 

 värdering av investeringsegendom ska enligt SMV-standarden ske till verkligt värde. Enligt 

ÅRL ska värdering ske till anskaffningsvärde så länge verksamhetens huvudaktivitet inte är 

köp och försäljning av egendom, 

 transaktionskostnader vid köp av andra verksamheter ska vara en del av anskaffningsvärdet 

enligt SMV-standarden. Detta är direkt i strid med reglerna i IFRS där dessa kostnader inte 

får medräknas i anskaffningsvärdet, 

 alla utvecklingskostnader ska kostnadsföras enligt SMV-standarden. Detta är i strid med 

bestämmelserna i IFRS och ÅRL:s krav på verksamheter i räkenskapsklass C, 

 alla immateriella tillgångar (inklusive goodwill) ska enligt SMV-standarden avskrivas över 

levnadstiden, om denna inte kan uppgöras; över tio år. Enligt IFRS får man inte avskriva på 

immateriella anläggningstillgångar, och 

 immateriella anläggningstillgångar ska nedskrivningstestas om det finns indikationer på 

värdeförändringar enligt SMV-standarden. Enligt IFRS ska man nedskrivningstesta 

immateriella anläggningstillgångar årligt, oavsett om det finns indikationer eller inte. 
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Utöver dessa specifika ändringar, är den största förändringen med SMV-standarden jämfört med 

gällande regelverk i Danmark, enligt Thomas att den tar bort valmöjligheter och punkter som 

normalt inte är aktuella för SMV-bolag. Därmed förenklar standarden också inräkning och 

värdering i SMV-verksamheter. Förenklingen uppkommer främst vid att standarden tar bort 

alternativa redovisningsmetoder och istället bara erbjuder en bokföringsmetod. Detta leder i sin tur 

till ökad jämförbarhet.  

 

Vissa områden finns inte beskrivna i SMV-standarden, och i dessa fall blir bolaget tvunget att hitta 

en lösning i IFRS. Thomas har identifierat några områden som inte nämns i SMV-standarden och 

där det finns risk för att bolaget inte finner en passande vägledning att följa. Dessa områden är: 

 Hyperinflation (IAS 29) 

 Prospektering och utvärdering av mineraltillgångar (IFRS 6) 

 Delårsrapporter (IAS 34) 

 Leasingbolags årsredovisningsavläggning. 

 Försäkringsbolags årsredovisningsavläggning. 

 Värdering av immateriella tillgångar (IAS 38) 

 

Även om dessa områden i de allra flesta fall inte är aktuella för SMV-bolag, kan det uppstå 

situationer där ett SMV-bolag har behov för vägledning på ett av ovanstående områden. Om ett 

område inte är behandlat i SMV-standarden ska det tas utgångspunkt i liknande områden i 

standarden. Om detta inte är tillräckligt ska standardens generella riktningslinjer tolkas för 

inräkning och värdering. Därefter kan bolaget välja att använda sig av IFRS om de så vill. 

 

Thomas anser att steget från ÅRL till IFRS är kortare än vad steget från SMV-standarden till IFRS 

är, då inräkning och värdering liknar varandra mera i ÅRL och IFRS, än i SMV-standarden och 

IFRS. Henrik anser istället att steget från SMV-standarden till IFRS är kortare, än steget från ÅRL 

till IFRS. Detta beror primärt på att upplysningskraven är mer lika i SMV-standarden och IFRS. 

När det gäller inräkning och värdering anser Henrik att skillnaderna mellan ÅRL, SMV-standarden 

och IFRS inte är så stora så på det området spelar det ingen roll.  

 

När det gäller de grundläggande redovisningsprinciperna så säger Thomas att alla tre regelverk 

bygger på samma begreppsram och har således i stort sett de samma definitionerna på 

grundläggande begrepp som till exempel tillgångar och skulder. Det är dock skillnad på hur 
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regelverken anser att dessa ska bokföras. Enligt Thomas bygger de nuvarande reglerna i ÅRL 

mycket på IFRS medan SMV-standarden i många fall ligger i direkt konflikt med IFRS. Skälet till 

konflikten är naturligtvis att IASB har velat förenkla en specifik punkt och således har skalat ner 

IFRS till något som inte är lika komplext men heller inte lika flexibelt. Ett exempel på detta menar 

Thomas är just inräkning och värdering där det nuvarande danska systemets regler (ÅRL) i stort sett 

är samma som IFRS medan SMV-standarden särskiljer sig. Andra mer konkreta exempel där IFRS 

och ÅRL är mer lika än IFRS och SMV-standarden är hantering av forsknings- och 

utvecklingskostnader. Enligt IFRS och ÅRL ska dessa kostnader aktiveras, medan de enligt SMV-

standarden ska kostnadsföras. Dessa konflikter uppstår enligt Thomas eftersom SMV-standarden är 

utformad som en egen standard fri från referenser till IFRS. Detta minskar oklarheter i 

bokföringsprocessen men skapar också förvirring om metoden inte direkt är anpassad till 

situationen. 

3.1.7 Frivillig eller obligatorisk implementering av SMV-standarden    

Thomas tror att implementeringen av SMV-standarden blir frivillig. Eventuellt blir den obligatorisk 

i ett senare skede i framtiden (om cirka 10 år) när man anser att det blir för invecklat med tre olika 

regelverk. Thomas har i sitt arbete kontakt med E & S, som är den myndighet i Danmark som 

beslutar om SMV-standarden ska implementeras eller inte. De vill dock inte uttala sig om sin 

hållning till standarden innan EU kommer med ett beslut om standarden ska implementeras 

obligatoriskt i hela EU eller om den blir frivillig i varje medlemsstat. E & S anser nämligen att det 

är oändamålsenligt att det på grund av IASB:s definition på SMV, kommer att innebära att olika 

länder har olika regler, och därför vill de vänta på att EU ska uttalas sig om saken först. EU har 

iallafall inte implementerat SMV-standarden i ett direktiv. En eventuell nationell implementering 

från E & S sida blir först aktuell om EU beslutar att standarden frivilligt ska implementeras av 

medlemsländerna. Om det blir en frivillig nationell implementering ska E & S undersöka om 

standarden är utformad i strid med ÅRL. Thomas menar att det i vissa tillfällen kan uppstå 

konflikter mellan ÅRL och SMV-standarden, framförallt med hänsyn till inräkning och värdering. 

Personligen tror Thomas att EU avstår från att göra standarden obligatorisk och således överlåter 

beslutet åt E & S. Vidare tror han att E & S på kort sikt kommer göra SMV-standarden frivillig för 

SMV-bolag. På lång sikt tror han dock att antingen EU eller E & S kommer att göra den 

obligatorisk, eftersom många länder antagligen kommer införa standarden i framtiden. Man kan 

säga att desto fler länder som gör SMV-standarden obligatorisk desto större press läggs på de länder 

som bara gjort den valfri.  
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I motsats till Thomas, så tror Henrik att EU kommer att godkänna standarden och därefter 

bestämma om den blir obligatorisk eller frivillig för medlemsländerna. Henrik tror alltså inte att det 

kommer att vara upp till E & S att besluta om implementeringen. Utöver detta tror Henrik dessutom 

att EU, i samband med att de godkänner standarden, också utarbetar en gemensam gräns för bolag 

som ska omfattas av standarden. Henrik tror alltså inte att det kommer att vara upp till de enskilda 

medlemsländerna att bestämma gränser, såsom IASB har föreslagit. Han förstår inte varför EU alls 

skulle godkänna standarden i sådana fall. Henrik är inte säker på om standarden blir frivillig eller 

obligatorisk om EU får bestämma. I det tillfället att EU inte godkänner standarden och det blir upp 

till E & S att bestämma så tror han att implementeringen blir frivillig för alla bolag.  

3.1.8 SMV-standarden ur ett kostnadsnyttoperspektiv 

Både Thomas och Henrik tror att standarden kommer att innebära mer nytta än kostnader. Thomas 

säger att standarden troligtvis kommer att innebära en del kostnader i själva implementeringsfasen, 

framförallt till utbildning av personal. Detta ser de dock som en engångskostnad som således bara 

belastar bolaget det första året. Thomas säger dessutom att bolag som använder sig av IFRS har 

kostnader varje år till utbildning eftersom detta regelverk utvecklas löpande med nya tolkningar och 

ändringar. IASB har meddelat att man efter den tvååriga startperioden med SMV-standarden, 

kommer utvärdera hur det gått med implementeringen, och därefter uppdatera standarden vart tredje 

år. Detta borde underlätta för småbolag och minska kostnaderna att redovisa enligt SMV-standarden 

jämfört med IFRS. 

 

Henrik säger att SMV-standarden kommer att innebära samma utmaningar som vid införandet av 

IFRS. Det vill säga att företaget måste skitsera upp skillnaderna mellan ÅRL och SMV-standarden 

och se vad skillnaderna kommer att ha för betydelse. Henrik påstår att det iallafall kommer att vara 

billigare att införa SMV-standarden än IFRS eftersom den är mindre komplex. Behovet för 

utbildning blir därför också mindre. De ändringar som sker till standarden från IASB:s sida kommer 

heller inte att vara som omfattande som för IFRS.  

 

Henrik tror att det vid en obligatorisk implementering kommer att införas en övergångsperiod på 

några år för de bolag som kommer att omfattas av standarden. Övergångsperioden bör finnas för att 

bolagen ska kunna förbereda sig och minska kostnaderna vid implementering. Skulle standarden till 

exempel bli ett krav från och med räkenskapsår 2010, skulle det bli alltför resurs- och tidskrävande 

att insamla material till jämförelsetalen för år 2009.   
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Det kommer som sagt att kosta att införa standarden, men detta kommer också att variera från 

företag till företag. Thomas säger att när det gäller B-bolag så beror kostnaderna till viss del på 

bolagets ägarstruktur och på deras lånebehov. Om behovet för lån är stort, så kommer nyttan med 

SMV-standarden att överstiga kostnaderna. För de B-bolag som inte agerar på den internationella 

marknaden, och som inte heller har behov för det, kommer kostnaderna sannolikt att blir högre än 

nyttan. Å andra sidan kan dessa B-bolag också tjäna på ett införande av SMV-standarden, även om 

de inte agerar internationellt, eftersom de då blir mer synliga för internationella investerare, och 

därmed har lättare för att få kapital. Det samma gäller för C-bolag. Om SMV-standarden blir 

frivillig, kan det leda till att det blir en uppdelning mellan de C-bolag som agerar internationellt och 

de C-bolag som inte gör det. De C-bolag som inte agerar internationellt kommer antagligen också 

att ha ett incitament i att införa standarden eftersom de vill vara jämförbara med de andra C-

bolagen.  

 

De bolag som agerar på den internationella marknaden, kan bli tvungna att redovisa enligt SMV-

standarden, även om det är frivilligt, till exempel i de fall ett utländskt moderbolag kräver det. För 

dessa internationella koncerner kommer SMV-standarden att göra stor nytta. De är också skillnad 

på hur processerna är i ett företag. Desto mer komplext företag, desto svårare är det att ändra på 

processerna, det vill säga det blir dyrare att implementera standarden för mer komplexa företag.  

 

Nyttan med SMV-standarden är; desto mera information, desto lägre riskkostnader för investerare, 

och därmed lättare för alla bolag att få kapital. Det inte så många utmaningar med 

implementeringen tycker Thomas; utmaningarna är nog de samma som vid införandet av IFRS, det 

är främst revisionsbyråerna som hjälper till med utbildningen hos kunden, och så har IASB 

dessutom publicerat hjälpmaterial. Man kommer till exempel inte att behöva anställa extra folk för 

att klara av implementeringen. Det kommer heller inte att ta så lång tid att lära ut.  
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4 Analys  

 

IASB har i utkastet till SMV-standarden frågat sig om de som organisation ska utveckla en särskild 

bokföringsstandard för SMV. Efter insamlade kommentarer, beslöt sig IASB för att fortsätta med 

utvecklandet av standarden, eftersom de inte är förhindrade att göra det, och för att ingen annan 

åtagit sig uppdraget. Kritik till att IASB har tagit på sig rollen som standardsättare, har framkommit 

senare, bland annat av Paolani, et. al. som anser att det är fel att IASB utarbetar standarden då ingen 

har gett dem uppdraget, och då IASB heller inte är ett tillsynsorgan med beslutanderätt. Det kan 

diskuteras huruvida en fristående organisation som IASB både bör identifiera ett behov och också 

utarbeta standarden. Även om IASB har efterfrågat kommentarer och åsikter angående behovet och 

utformandet av standarden, är det omöjligt att återspegla alla kommentarer i den slutgiltiga 

standarden. Standarden kan därför sägas vara något ensidig, i och med att den endast baserar sig på 

de kommentarer som de själva valt ut. Detta tillsammans med att IASB inte är ett officiellt 

beslutande organ, gör att kritiken mot standarden kan anses vara berättigad. Bristen på 

konkurrerande internationella standarder gör dock att en dimension i kritiken försvinner, eftersom 

SMV-standarden inte kan sägas vara bättre eller sämre än en annan alternativ standard.  

 

Även om standarden saknar alternativ och är utarbetad av ett icke beslutande organ, är åsikterna 

ändå blandade om hur stor betydelse standarden kommer att få. Thomas Ryttersgaard tror till 

exempel att standarden kommer att få lika stor genomslagskraft som IFRS, men säger samtidigt att 

det är svårt att förutse hur standarden kommer att tas emot, då EU inte har uttalat sig ännu. Viktiga 

EU-länder såsom Tyskland och Frankrike, är å sin sida negativt inställda till IASB som 

organisation, eftersom de anser att IASB tar sig för stora friheter, och överväger att inte 

implementera en ny standard för SMV-segmentet. Detta har också att göra med att IASB inte är ett 

bestämmande organ, utan bara ett rekommenderande. Det återstår därför att se, vilket EU:s 

ställningstagande till SMV-standarden blir - obligatorisk eller frivillig implementering, samt vilka 

bolag som kommer att omfattas.   

4.1 Vilka bolag tillhör SMV-segmentet?  

Definitionen på SMV skiljer sig väsentligt åt, mellan olika länder och organisationer. I Danmark är 

ett bolag med en omsättning på 58 miljoner kronor ett B-bolag, vilket hör till den näst minsta 

klassen, medan ett bolag med samma omsättning enligt definitionen i EU klassificeras som ett 

medelstort bolag, som är den största klassen. Samma bolag i Sverige klassificeras som ett K3-bolag 
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vilket är den största onoterade bolagsklassen i Sverige. För Norge som endast har två nivåer av 

bolagsklasser, är ett bolag med 58 miljoner i omsättning klassificerat som ett stort företag. Danmark 

och Norge har alltså mycket större gränsvärden än vad EU och Sverige har. Det är således stora 

skillnader på hur SMV definieras, och det som komplicerar saken ytterligare är att Norge endast har 

två nivåer av klasser medan de andra har fyra klasser. Även om Danmark, Norge och Sverige alla 

hör till Norden, och därmed har väldigt liknande institutionella och kulturella bakgrunder, skiljer sig 

definitionerna så pass mycket åt. Skillnaderna blir troligtvis ännu större när det gäller länder vars 

redovisningstradition bygger på common-law, i motsats till Norden, vars traditioner baserar sig på 

code-law.  

 

I motsats till de ovan nämnda kvantitativa definitionerna använder IASB en kvalitativ definition av 

SMV. Alla bolag som inte är av offentligt intresse tillåts redovisa enligt SMV-standarden, och hör 

därmed till SMV-målgruppen. Denna mycket vaga definition på SMV har fått mycket kritik och det 

har uppkommit flera förslag till hur IASB borde ha definierat SMV. Bollen anser att IASB:s 

kvalitativa definition inte är rättvis, eftersom den inte är mätbar. Bollen anser därmed att en 

kvantitativ definition är mer lämpligt, men anser samtidigt att en definition baserad på 

storlekskriteriet inte är passande. Istället tycker han att definitionen till exempel ska bygga på 

företagets ägarandel. Detta kriterium, till exempel antal ägare eller ledningens ägarandel, visar i 

viken grad ett bolag är offentligt. Denna definition är alltså en kvantitativ variant av IASB:s 

kvalitativa definition. Denna kvantitativa definition har den fördelen att den är mätbar, och är mer 

odiskutabel än IASB:s definition. IASB:s definition är dock mer tydligt i det avseendet att den 

kompletterar målgruppen för IFRS, och lämnar därmed inget företag utanför definitionen.  

 

Eirle anser att det bör läggas vikt på informationsbehovet i definitionen av SMV, istället för att 

kvantitativt dela upp bolag i grupper. Bolag vars intressenter har minst informationsbehov, 

klassificeras således som ett litet bolag i SMV-segmentet. Att sätta informationsbehovet i centrum 

är bra i teorin eftersom den finansiella informationen ska ligga till grund för finansiella beslut. I 

praktiken utgör dock definitionen ett problem i och med att det är mycket svårt att konkretisera 

denna uppdelning. Haller är av den uppfattningen att definitionen ska vara kvantitativ, och 

bestämmas av IASB. Han anser, i likhet med IASB, att olika länder ska ha olika definitioner på 

SMV beroende på landets förhållanden, men Haller tycker att IASB ska bestämma dessa olika 

länders kvantitativa gränser. Att IASB skulle utforma alla länders definitioner på SMV kunde vara 

positivt i det avseendet av varje lands SMV-segment skulle vara anpassad till standarden. Detta 

anses dock vara praktisk ogenomförbart, då kartläggningen och uppdatering av varje lands 
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bolagsgränsvärden skulle vara en alltför resurskrävande uppgift för IASB. Henrik Jensen tycker 

också att gränsvärdet ska utarbetas av IASB, men tror att de endast kommer att ge ett gränsvärde 

och inte ta de olika medlemsländerna i beaktande.  

 

IASB har antagligen medvetet valt att formulera definitionen på SMV vagt för att inkludera alla 

bolag som inte hör till målgruppen för IFRS. Paolani et. al. erkänner att en kvantitativ definition är 

en fördel på grund av enkelheten i mätning, men anser också att detta inte spelar någon roll när 

storlek uppfattas så olika i olika länder. Detta är antagligen också ett av IASB:s argument för den 

vaga kvalitativa definitionen. IASB:s hållning är att alla länder själva ska bestämma vilka bolag 

som ska omfattas av standarden, och eventuellt lägga in ett storlekskriterium, eftersom det är 

omöjligt att hitta en gemensam storlek som passar för den globala marknaden.  

 

IASB anser att alla bolag som inte är av offentligt intresse hör till SMV-målgruppen. Applicerat på 

de definitioner på SMV som finns, betyder detta att alla bolag med 0 till över 250 anställda 

omfattas. Detta spektrum av bolag, anses mycket omfattande eftersom dessa bolag i de flesta länder 

omfattas av regelverk av olika grad av komplexitet. Dessutom har dessa bolags intressenter olika 

informationsbehov. Det är därför diskutabelt huruvida SMV-standarden kan tillämpas på hela detta 

spektrum av bolag. Thomas Ryttersgaard anser att SMV-standarden inte är passande för de minsta 

bolagen i SMV-segmentet, och därför skulle ett mer passande namn vara MV-standarden. Detta kan 

sägas vara bekräftat av IASB, som har tagit utgångspunkt i bolag med cirka 50 anställda vid 

utarbetandet av standarden, även om IASB inte ser detta som ett hinder för att mindre bolag kan 

använda sig av standarden. Utgångspunkten i transaktioner och händelser i bolag med 50 anställda 

indikerar dock att IASB har anpassat SMV-standarden för bolag med 50 anställda och uppåt. 

Förenklingarna som SMV-standarden har infört, anses därför endast vara applicerbara på större 

bolag i SMV-segmentet. Något som talar emot detta är den fältstudie som IASB företog i februari 

2007 där 70 % av urvalet av bolag bestod av bolag med mindre än 50 anställda, 35 % hade 0-10 

anställda, och 35 % 11-50 anställda. Detta visar på att IASB har haft små bolag i tankarna vid 

utarbetandet av standarden, vilket styrker deras eget uttalande om att standarden är applicerbar 

också för de minsta bolagen. Det bör i sambandet också nämnas att antalet anställa endast är ett 

kriterium av tre. Ett bolag kan till exempel ha en anställd, men en omsättning på tiotals miljoner, 

vilket innebär att bolaget kan jämställas med ett bolag med 50 anställda, med avseende på 

transaktioner och händelser. Det är därför mycket svårt att bedöma vem som kommer bli den 

huvudsakliga målgruppen för SMV-standarden.  
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4.2 Informationsbehovet   

Motståndare till SMV-standarden anser att standarden inte uppfyller de behov som SMV-

segmentets intressenter har. IASB har tagit utgångspunkt i IFRS vid utarbetandet av SMV-

standarden, och därför påminner standarden, vad gäller grundläggande principer samt inräkning och 

värdering, mycket om IFRS. Dessa likheter med IFRS är ett starkt argument mot SMV-standarden 

som en förenklad och självständig redovisningsstandard för SMV. Eftersom små och stora bolags 

intressenter har olika informationsbehov, anser kritiker att utgångspunkten för SMV-standarden 

borde ha varit mer användarbaserat så att små och medelstora bolags intressenters 

informationsbehov bättre uppfylls. James J Leisenring, styrelsemedlem av IASB, som var den enda 

som röstade mot förslaget om ett utarbetande av SMV-standarden, håller med om att SMV-

standarden inte uppfyller SMV-segmentets informationsbehov. Han anser att IASB inte har 

anpassat IFRS principer för inräkning och värdering tillräckligt mycket i SMV-standarden, varken 

ur ett kostnadsnytto- eller ett intressentperspektiv. Han anser alltså att skillnaderna mellan IFRS och 

SMV-standarden borde vara större med tanke på informationsbehovet hos intressenterna i SMV-

segmentet. Leisenring föreslog antingen att principerna för inräkning och värdering i SMV-

standarden ska vara identiska med IFRS, eller anpassas mer än vad de nu är. Han anser till exempel 

att upplysningskraven i SMV-standarden kunde utökas till att innehålla information om ekonomiskt 

beroende och ägandestruktur. Leisenrings synpunkt på upplysningskrav anses inte helt olikt Bollens 

förslag till definition på SMV, som han anser ska bygga på en indelning av företag enligt ägarandel. 

Leisenring och Bollens kritik mot SMV-standarden anses vara väl underbyggda eftersom SMV-

segmentets intressenter ofta är intresserade av denna typ av information, det vill säga 

ägarförhållande och kreditvärdighet. På bakgrund av detta kunde IASB möjligtvis ha valt ett annat 

tillvägagångssätt vid utarbetande av SMV-standarden. IASB:s synpunkt är dock att standarden är 

tillräckligt anpassad för SMV-segmentets intressenter, vilket visas av att Leisenrings förslag blev 

nedröstat och standarden publicerad. IFRS är utarbetad med investerare som huvudsaklig intressent 

och IASB anser att investerares informationsbehov är så omfattande, och därmed borde alla andra 

intressenters behov också täckas. Detta är IASB: s argument för att SMV-standarden kan bygga på 

IFRS, och fortfarande uppfylla SMV-segmentets intressenters informationsbehov. Teori om 

intressenters informationsbehov visar dock att små och stora bolags intressenter använder 

årsredovisningen på olika sätt med olika syften, och därför kan IASB:s uttalande ifrågasättas.  

 

Intressenter till IFRS enligt IASB är investerare, existerande och potentiella långivare, det vill säga 

investerare och banker, leverantörer, anställda, kunder, myndigheter, kreditbedömningsinstitut samt 
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den externa miljön. Intressenterna står utan inbördes rangordning, och samtliga intressenter är inte 

relevanta för alla bolag. Små bolag har vanligtvis en mindre intressentkrets med andra 

informationsbehov än vad stora bolag har.  

 

Thomas Ryttersgaard anser att målgruppen för SMV-standarden i första hand är bolag med 

internationella relationer. Detta är bolag med banklån i utländska banker, bolag som handlar med 

utlandet samt bolag som ägs av kapitalfonder. Thomas anser att bolag som endast agerar på den 

danska marknaden inte hör till målgruppen, om de inte planerar att börja verka på den 

internationella marknaden. I detta fall, kommer SMV-standarden enligt Thomas att öka värdet på 

bolaget, och göra bolaget mer attraktivt för internationella intressenter. I det tillfälle att SMV-

standarden blir obligatorisk för danska bolag, kan SMV-standarden även vara en fördel för de bolag 

som inte kommer att verka internationellt eftersom dessa blir mer attraktiva för nationellt och 

internationellt kapital. När det gäller lättare tillgång till nationellt kapital, beror detta på att det i 

Danmark finns banker som verkar över landsgränser. Med en internationellt standardiserad 

årsredovisning, är det lättare för banker att utföra en mer jämförbar, och därmed mer effektiv 

kreditbedömning av bolag. Vid bankernas kreditbedömning visas bankens risk med att låna ut 

kapital till ett företag. Med mer jämförbar finansiell information ökar tillförlitligheten av 

kreditbedömningen, och därmed blir bankens risk för utlåning lägre eftersom deras beslutsgrundlag 

är bättre underbyggt. Fördelen för banker som verkar internationellt är att det är billigare, lättare 

och mer effektivt att utföra en kreditbedömning om informationen är mer jämförbar. Dessutom 

betyder mer finansiell information alltid bättre kreditrating. 

 

Thomas hänvisar till undersökningar som visar att ju mer finansiell information en intressent får 

desto bättre beslut kan denna fatta på bakgrund av årsredovisningen. Detta gäller inte bara för 

banker, som nämnts ovan, utan för alla intressenter. Danska bolag som endast har intressenter som 

verkar på den danska marknaden, ökar visserligen informationsmängden vid redovisning enligt 

SMV-standarden, men denna informationsökning anses inte leda till att de intressenterna har ett 

bättre beslutsgrundlag, eftersom de antagligen inte har behov för mer information än vad ÅRL ger. 

Thomas och Henrik är oenig i detta påstående och menar att det inte finns några intressenter som 

inte kommer att ha nytta av standarden. De erkänner att intressenter med internationella relationer 

har mest nytta standarden, men vill inte säga att de intressenter som endast verkar på den danska 

marknaden inte skulle ha nytta av den ökade informationsmängden. Av den teoretiska jämförelsen 

som företagits i teorikapitlet, och som undersöker skillnader mellan SMV-standarden och ÅRL för 

nettoomsättning, materiella anläggningstillgångar och låneskulder, framgår inga stora skillnader 
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mellan standarderna. Detta indikerar att danska intressenter, främst till B-bolag inte kommer att få 

större nytta av en årsredovisning utarbetad enligt SMV-standarden, än en årsredovisning utarbetad 

enligt ÅRL.   

 

Offentliga myndigheter, främst menat som stat, kommun, skattemyndigheter och E & S, är 

intressenter till alla bolag oberoende av storlek och struktur. De har främst intresse i att se att de 

skatter och avgifter som de mottar baseras på riktiga uppgifter. Ett införande av SMV-standarden 

anses inte dock komma att påverka den information som de använder sig av i sina beslut eftersom 

besluten inte baseras på årsredovisningar utan på skattemässiga uppgörelser. Detta är typiskt för en 

nordisk redovisningskultur där man alltid har åtskiljt skattesystemet från redovisningssystemet. I 

anglosaxiska redovisningskulturer däremot, är skatten en del av redovisningen, vilket betyder att 

offentliga myndigheter i dessa länder har andra informationsbehov än i nordiska länder. IASB har 

vid utarbetandet av SMV-standarden inte heller sett skattemyndigheterna som en intressent vilket 

betyder att SMV-standarden kan sägas vara utformad med utgångspunkt i en anglosaxisk 

redovisningskultur. Även Thomas Ryttersgaard och Henrik Jensen menar att IASB inte har haft 

skattemyndigheter i åtanke som en intressent som ska ha nytta av den finansiella informationen vid 

utarbetandet av SMV-standarden. Oavsett om skattemyndigheterna kan anses vara en intressent 

eller inte, kommer detta troligtvis inte påverka implementeringen av SMV-standarden i olika länder.  

 

IASB anser heller inte att ägare som medverkar i den dagliga driften av ett bolag är en intressent till 

bolag som utarbetar årsredovisningar enligt SMV-standarden. Detta beror på att de kan få 

information internt genom sitt dagliga arbete i företaget. IASB menar att årsredovisningen ska vara 

allmännyttig och inte vara grund för internt beslutsfattande. Pacter har uttryckt att många länders 

nationella lagstiftning sätter ägarledningens informationsbehov i centrum vilket alltså är helt i 

motsats till SMV-standardens syfte. SMV-standarden kommer därför möjligtvis att innebära en 

förändring för denna intressentgrupp. Informationsbehovet hos ägarledningen anses dock kunna 

mättas från andra interna och informella källor eftersom de deltar i den dagliga ledningen av 

bolaget. IASB:s ignorans av denna intressentgrupps informationsbehov anses således inte få någon 

praktisk betydelse.  

 

Ibland nämns också ett bolags medarbetare som dess intressenter. Enligt Thomas Ryttersgaard är 

denna intressentgrupp en av få som möjligtvis kommer påverkas negativt av en implementering av 

SMV-standarden eftersom de inte alltid har den kunskap som krävs för att kunna tillgodose sig den 

finansiella informationen. Vid övergången till en ny standard, med eventuellt nya 
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redovisningsmetoder, kan det tänkas att de har svårt att tolka den nya finansiella informationen som 

inte bygger på den nationella lagstiftningen. Henrik Jensen håller inte med om Thomas åsikt och 

använder ordet likgiltig för att beskriva intresset hos medarbetare och han tror därför att SMV-

standarden inte kommer att ha någon betydelse för medarbete som intressentgrupp.   

4.3 Incitament för ett införande av SMV-standarden  

4.3.1 Jämförbarhet och kvalitet  

Ett av de främsta argumenten för en implementering av SMV-standarden är att den ger jämförbar 

finansiell information inom landet och mellan länder samt mellan räkenskapsperioder. Finansiell 

information mellan olika branscher inom samma land kan bättre jämföras vid ett införande av 

SMV-standarden. Nationella regelverk kan tolkas olika av olika branschers intresseorganisationer 

som hjälper bolag med redovisning. Ett gemensamt införande av SMV-standarden för dessa bolag 

innebär att de olika tolkningarna undgås genom att det finns en internationell och officiell tolkning 

av regelverket. Dessutom innebär en ny standard att gammal redovisningspraxis, som oftast inte är 

enhetlig för alla branscher och företag, försvinner och ersätts med SMV-standardens tolkning.  

 

Jämförbarhet mellan länder ökar eftersom redovisningsreglerna standardiseras. Detta får en mängd 

positiva synergieffekter såsom bättre genomskinlighet och bättre kvalitet på redovisnings-

information från länder som tidigare saknat nationell lagstiftning. Dessutom leder det till mer 

tillförlitlig finansiell information som gynnar företagens intressenter. 

4.3.2 Finansiering 

Paul Pacter menar att ett införande av SMV-standarden för små och medelstora företag leder till att 

de lättare får tillgång till kapital. Detta håller både Thomas Ryttersgaard och Henrik Jensen med 

om. Henrik menar dessutom att detta är det främsta incitamentet/argumentet för ett införande av 

SMV-standarden. På bakgrund av detta är det rimligtvis korrekt att SMV-standarden är utformad 

för att tillmötesgå investerares informationsbehov eftersom det är dessa intressenter som har kapital 

till att investera i SMV-segmentet. En orsak till att små och medelstora företag inte har så lätt att få 

tillgång till kapital kan vara att den finansiella informationen inte är tillräckligt informativ för 

investerare.  

 

En internationaliserad standardisering leder dessutom till att utländska investerare har lättare för att 

komma in på andra marknader än den nationella marknaden. Tillgången till kapital anses således 
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öka med SMV-standarden för bolag i behov av externt kapital. Även banker, som också är en viktig 

källa för kapital, anses tjäna på en internationell standardisering av den finansiella informationen 

eftersom de bland annat kan anpassa sina riskmodeller till ett mer standardiserat regelverk, 

samtidigt som de kan fatta kreditbeslut på större grundlag än på bakgrund av lokala 

redovisningsstandarder. 

4.3.3 Intressenternas behov 

IASB har vid utarbetandet av SMV-standarden fokuserat mycket på de behov som investerare och 

liknande intressenter har. Kritiker till SMV-standarden menar att detta synsätt inte alltid är 

tillämpbart på SMV-segmentet utan mer på bolag inom IFRS-segmentet. Intressenter i SMV-

segmentet kräver istället en annan typ av kortsiktig information, till exempel kassaflödesanalyser 

och annan information om ledningens förvaltning. IASB försvarar sitt val av fokus på investerare 

och beslutsanvändbarhetsperspektivet med att denna grupp av intressenter har så omfattande 

informationsbehov att andra intressenters behov också uppfylls. Frågan är om investerares behov 

verkligen är så omfattande att deras informationsbehov också täcker alla andra intressenters behov. 

Det anses oändamålsenligt att likställa SMV-segmentets intressenters informationsbehov med 

IFRS-segmentets dito då detta leder till slutsatsen att SMV-segmentets intressenter efterfrågar 

samma typ av information som intressenter till IFRS-segmentet gör. Henrik Jensen tror att den här 

typen av diskussion med informationsbehovet hos små kontra stora organisationers intressenter 

alltid kommer att finnas eftersom informationsbehovet är så olika och att frågan är så pass komplex.  

 

Ett argument för att utgångspunkten för SMV-standarden är den samma som för IFRS är att alla 

bolag tvingas följa samma redovisningsprinciper vilket leder till den finansiella informationen har 

samma syfte och att definitionen på exempelvis rättvisande bild är samma i alla branscher och 

länder oavsett om de avlägger räkenskap enligt SMV-standarden eller IFRS. Detta tar sig uttryck i 

att begreppsramen är nästan identisk i SMV-standarden och IFRS. Detta anses vara ett av de tyngsta 

argumenten för att IASB har valt samma utgångspunkt som i IFRS vid utarbetandet av SMV-

standarden. Om IASB hade valt en annan utgångspunkt hade detta lett till att SMV-standarden i 

större utsträckning sågs som ytterligare en redovisningsstandard utan koppling till IFRS, snarare än 

ett fullgott alternativ till IFRS för mindre bolag. Henrik Jensen menar att många även nu ser SMV-

standarden som ”IFRS light”, det vill säga en sämre version av IFRS. Problemet hade dock varit 

ännu större om begreppsramarna i SMV-standarden och IFRS inte varit de samma.  

 



 89 

Många länders standardsättare har valt att förenkla regler för små företag, och också undanta några 

regler. Vid en obligatorisk implementering av SMV-standarden skulle dessa enklare regler inte vara 

gällande mera, utan alla som är tvungna att avlägga årsredovisning enligt SMV-standarden skulle 

omfattas av samma regler. Henrik Jensen säger att Danmark har satsat mycket krafter på att 

förenkla för små företag i landet, så om det visar sig att beslutet om implementeringen av SMV-

standarden ska bestämmas inom landet, så kommer SMV-standarden att bli frivilligt. E & S har helt 

enkelt fokuserat för mycket på förenklingen för små bolag, att de inte skulle välja att göra SMV-

standarden obligatorisk.  

4.3.4 Kostnader för implementering 

Ett argument mot SMV-standarden är de oproportionerligt stora kostnader som en implementering 

innebär. Dessa kostnader är till exempel utbildning av personal och extra tid i förbindelse med 

inhämtning av material. Henrik Jensen påpekar dock att företag som planerar att övergå till IFRS 

kommer, jämfört med de som övergår till SMV-standarden, att få högre kostnader både i 

förbindelse med implementering och löpande användning av IFRS. Implementeringsfasen är dyrare 

eftersom upplysningskrav och -regler är mer komplexa i IFRS än i SMV-standarden, vilket inte 

minst märks på omfattningen av standarden. Detta leder också till att utbildningen av personal blir 

mera krävande, och således dyrare. När det gäller kontinuerlig användning uppdateras IFRS 

löpande medan SMV-standarden endast uppdateras vart tredje år. Detta innebär att användare av 

SMV-standarden inte behöver förhålla sig till ändringar till standarden lika ofta som användare av 

IFRS.  

 

Nyttan med att implementera SMV-standarden beror således på vilka kompetenser som finns inom 

företag vid övergången samt hur mycket resurser som behöver läggas ned på extra utbildning. Ett 

företag med en låg kunskapsnivå behöver därför investera mer resurser än ett bolag med en hög 

kunskapsnivå. Nyttan med införandet är alltså mindre desto lägre kunskapsnivån är i bolaget. Detta 

borde betyda att större företag, som anses ha lättare att tilldra sig kvalificerad personal, är det 

segment som har mest att tjäna på en implementering av SMV-standarden. Omvänt betyder detta att 

små bolag har mindre att tjäna på att övergå till SMV-standarden eftersom de har en lägre 

kunskapsnivå. För bolag som vill skapa jämförelsetal mellan perioder, och som bokfört enligt 

SMV-standarden i en period och lokala redovisningsstandarder i en tidigare period, kan det bli dyrt 

att konvertera de gamla periodernas tal till att passa SMV-standardens regelverk. Enligt Henrik 

Jensen blir detta ett stort problem vid oplanerade övergångar, till exempel vid en tvungen 

implementering med kort varsel. Henrik menar, och tror, att SMV-standarden därför kommer att 
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implementeras frivilligt i en övergångsperiod för att bolag ska ha en möjlighet att i en period 

bokföra parallellt och på så sätt skapa ett jämförelsegrundlag. Om det efter övergångsperioden blir 

ett obligatoriskt införande av SMV-standarden anses den nytta som uppnås vid en 

förtidsimplementering vida överstiga den kostnad som annars skulle komma vid en oförberedd 

konvertering. Detta upplägg, med en frivillig övergångsperiod, användes när IFRS implementerades 

och det är därför sannolikt att detta även blir fallet med SMV-standarden.  

4.3.5 Incitament och redovisningskvalitet  

Många undersökningar har företagits om årsredovisningens kvalitet vid införande av IFRS. 

Undersökningarna tar antingen utgångspunkt i bolag som implementerat IFRS frivilligt eller de som 

varit tvungna att implementera IFRS. De flesta undersökningars resultat är att 

redovisningskvaliteten ökar vid ett införande av IFRS. En minoritet av undersökningar är skeptiska 

till att IFRS i sig själv ökar redovisningskvaliteten, utan menar att bolaget måste ha ett incitament 

för att införandet ska ha en positiv effekt på redovisningskvaliteten. En undersökning behandlade 

redovisningskvaliteten för bolag i Tyskland som implementerat IFRS frivilligt eller obligatoriskt. 

Resultatet på denna var att en frivillig implementering ökar redovisningskvaliteten i form av mindre 

resultatmanipulering och mer korrekt tidsmässig inräkning av förluster, medan detta samband inte 

kan påvisas vid en obligatorisk implementering. Detta betyder att vid en frivillig implementering 

ökar redovisningskvaliteten hos dem som har incitament att införa en ny redovisningsstandard. 

Samtidigt kan en obligatorisk implementering inte sägas ge en ökad redovisningskvalitet, så länge 

bolaget inte har incitament för att implementera redovisningsstandarden. Detta bekräftas också av 

en annan undersökning som endast granskat bolag med obligatorisk implementering i Australien, 

England och Frankrike. Resultatet av denna undersökning visar att en obligatorisk implementering 

inte minskar resultatmanipuleringen i bolagen. Implementeringen hade dock andra effekter, såsom 

men ökad jämförbarhet och transparens.  

 

Skillnader i effekter på bolags redovisningskvalitet mellan bolag som infört IFRS och som kommer 

att införa SMV-standarden avhänger alltså delvis på om SMV-standarden blir frivillig eller 

obligatorisk. Vid en frivillig implementering av SMV-standarden kommer effekterna av införandet 

att vara mer positiva än om det var en obligatorisk implementering. Vid en frivillig implementering 

är det nämligen främst bolag med incitament till att införa standarden som gör det.  

 

Ett incitament för bolag som implementerar IFRS frivilligt är det mervärde som varumärket IFRS 

kan ge bolaget och dess årsredovisning. Undersökningen i Tyskland visar att för de bolag som 
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införde IFRS på grund av varumärket, kunde effekterna på redovisningskvaliteten utebli. Om 

bolaget istället faktiskt har ett incitament att införa IFRS, till exempel på grund av intressenters 

efterfrågan på mer utförlig information, så kommer redovisningskvaliteten att öka vid införandet av 

standarden. Ett införande av IFRS eller SMV-standarden på grund av varumärket, kanske inte ger 

direkta mätbara effekter, men kan ge andra mer långsiktiga marknadsföringsmässiga fördelar som 

är svåra att mäta. Detta kan till exempel vara en del av en strategi om att öka värdet på bolaget. 

Även om det skulle visa sig att mindre bolag, såsom B-bolag i Danmark, inte har finansiellt 

incitament att införa SMV-standarden, så kan införandet medföra ett mervärde i och med att värdet 

på varumärket och därmed bolaget aktier ökar.   

 

Ett annat incitament för införande av IFRS eller SMV-standarden är som tidigare diskuterat tillgång 

till kapital. En undersökning gjord av KPMG visar att SMV-segmentet i Tyskland har lättare att få 

finansiering efter att de börjat tillämpa IFRS. Undersökningen beskriver inte närmare de undersökta 

bolagen och dess storlek eller utveckling. Det kan därför finnas andra förklaringar till att tillgången 

till kapital har ökat för dessa bolag. Det behöver inte bero på införandet av IFRS i sig, men kan till 

exempel bero på att bolagen vuxit kraftigt. Det kan därför ifrågasättas om bolagen har fått bättre 

tillgång till kapital på grund av IFRS eller någon annan faktor, såsom tillväxten.  

 

Ett tredje incitament för implementerade av SMV-standarden är intressenters behov av en 

informativ årsredovisning. Ett ökat behov innebär ett ökat incitament för SMV-standarden medan 

incitamentet försvinner om det inte finns behov av en informativ årsredovisning.  En undersökning 

visar att företag med nära kontakt med sin bank och med mera koncentrerat ägarskap ofta har 

mindre incitament för att införa IFRS. Dessa bolag har, i förhållande till banken som 

intressentgrupp, inte incitament för att införa IFRS, och således också SMV-standarden, eftersom 

bankerna får löpande finansiell information i form av budget och informella samtal med ledningen. 

Detta visar på att de bolag som inte har incitament att införa IFRS, också har mer närmare kontakt 

med interna aktörer, istället för externa intressenter. Bolag med ett koncentrerat ägarskap och nära 

kontakt med banken antas i de flesta fall vara mindre bolag. Detta bekräftas av Henrik Jensen som 

säger att små bolags banker inte väntar på att få finansiell information från ett bolags 

årsredovisning, utan vill hellre ha en löpande kommunikation med bolaget. För mindre bolag som 

har banken som huvudsaklig intressent, kan det sägas saknas incitament för att införa SMV-

standarden.  
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Ovanstående diskussioner om incitament visar på att bolagens incitament är väsentligt vid 

övervägandet om huruvida SMV-standarden ska bli frivillig eller obligatorisk i Danmark, oavsett 

om implementering sker genom ett EU-direktiv eller nationell lagstiftning. Utöver incitament finns 

det även andra faktorer som påverkar nyttan med införandet av SMV-standarden. Undersökningar 

visar att redovisningskvaliteten är lägre bland privata bolag än bland publika vilket betyder att 

marknaden efterfrågar en viss kvalitet av information som bolagen måste presentera. Detta visar på 

att marknadskrafterna tillsammans med ledningens incitament påverkar redovisningskvaliteten vid 

ett införande av SMV-standarden. Vid övervägandet om SMV-standardens ska implementeras 

frivilligt eller obligatoriskt är det skäl att överväga vilka incitament som finns i bolag inom SMV-

segmentet. Analysen av bolags incitament för IFRS visar på att en frivillig implementering är en 

fördel i och med att endast de bolag som verkligen har ett incitament, och därmed har nytta av 

standarden, kommer att införa den. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att SMV-standarden bör bli 

frivillig eftersom detta är till fördel för alla.  

4.4 Skillnader mellan SMV-standarden, ÅRL och IFRS 

ÅRL och SMV-standarden baseras på samma begreppsram som IFRS. Detta innebär att de 

grundläggande begreppen och principerna samt syftet med redovisningen är den samma, även om 

formuleringarna inte är identiska.  

 

Principerna för inräkning och värdering i SMV-standarden baseras således på principerna i IFRS. 

Innehållsmässigt är SMV-standardens principer dock mycket mer förenklade och kortfattade. IASB 

anser att SMV-standarden ska vara en självständig standard utan referenser till IFRS. Det ska därför 

inte finnas ett behov för att använda andra standarder än SMV-standarden vid utarbetandet av 

årsredovisningen. Henrik Jensen menar att detta kan bli svårt då SMV-standarden, enligt honom, 

innehåller för lite vägledning. Henrik menar alltså att bolag kommer att använda IFRS vid 

tolkningen av SMV-standarden. Avsaknaden av vägledning för bland annat inräkning och 

värdering, är Henriks främsta kritik mot standarden, och han anser därför inte att SMV-standarden 

kan sägas vara en självständig standard. Eftersom IFRS numera är en etablerad standard i de flesta 

länder, är det troligt att oklarheter i SMV-standarden kommer att klargöras genom tolkningen i 

IFRS. Eftersom SMV-standarden inte heller är testad i praktiken är det svårt att uttala sig om saken, 

och framtiden får därför utvisa hur beroende SMV-standarden blir av IFRS.  

 

Även om definitionerna på inräkning och värdering är de samma i SMV-standarden och i IFRS, kan 

det vara skillnader i praktiken. Thomas Ryttersgaard nämner utvecklings- och forskningskostnader 
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som ett exempel på detta. Dessa kostnader behandlas på olika sätt i SMV-standarden och i IFRS 

även om definitionen på en tillgång och en kostnad teoretiskt sätt är det samma. I IFRS ska 

utvecklings- och forskningskostnader som huvudregel aktiveras medan de samma kostnaderna ska 

kostnadsföras enligt SMV-standarden. Thomas anser därför att en stor nackdel med SMV-

standarden är att den innehåller konflikter med både IFRS och ÅRL, och då främst på områdena 

inräkning och värdering. Enligt både Thomas och Henrik hör bolag som planerar en framtida 

börsintroduktion till målgruppen för SMV-standarden. Dessa bolag implementerar SMV-standarden 

som ett led mellan ÅRL och IFRS. På grund av detta anser Thomas och Henrik att konflikter mellan 

främst SMV-standarden och IFRS försvårar för bolag som med stor sannolikhet kommer att bli 

börsnoterade. Mer ändamålsenligt skulle vara att ha liknande principer för inräkning och värdering. 

Thomas nämner finansiella instrument som ett exempel på ett område som behandlas olika, där 

ÅRL faktisk är mer lik IFRS än SMV-standarden är. Att implementera SMV-standarden som ett 

mellanled före IFRS kan därför ifrågasättas eftersom det innebär extra kostnader i form av 

utbildning och implementering, inte bara en gång utan två gånger. På grund konflikterna mellan 

IFRS och SMV-standarden anses det oändamålsenligt att en av målgrupperna för SMV-standarden 

är bolag som planerar att börsintroduceras i den närmsta framtiden. Målgruppen borde istället vara 

mindre bolag som inte planerar att börsintroduceras.  

 

Målgruppen för SMV-standarden enligt IASB är alla bolag som inte är av offentligt intresse. 99 % 

av alla privatägda bolag förväntas hamna inom IASB:s definition av SMV. Applicerat på Danmark 

betyder detta att räkenskapsklass A-C kommer att omfattas. Både Henrik och Thomas anser att 

SMV-standarden främst är relevant för C-bolag, men enligt IASB ska standarden kunna gälla för 

alla bolag, och således vara anpassad för alla bolag som inte är börsnoterade, även 

mikroverksamheter. De största skillnaderna mellan SMV-standarden och ÅRL anses bland annat 

finnas på områdena goodwill, finansiella instrument och pensionsförpliktelser. Dessa bekräftas 

också av Henrik och Thomas. Eftersom dessa områden främst är aktuella för större bolag, såsom 

bolag i räkenskapsklass C, kan man dra slutsatsen att dessa bolag har störst incitament för att införa 

SMV-standarden. Den teoretiska jämförelsen av inräkning och värdering av materiella 

anläggningstillgångar, långfristiga skulder och nettoomsättning, fokuserar på att undersöka 

huruvida det finns incitament för övriga bolag, såsom bolag i räkenskapsklass A-B.  

 

Resultatet av den teoretiska jämförelsen visar att det inte finns väsentliga skillnader mellan SMV-

standarden, IFRS och ÅRL för något av de tre områdena. För materiella anläggningstillgångar finns 

det en viss skillnad i hur upp- och nedskrivningar ska behandlas, men detta borde inte vara av den 
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arten att det ökar incitamenten för införande av SMV-standarden för A- eller B-bolag. När det gäller 

banklån finns det endast skillnader vid första inräkning av lånet, där bolaget enligt IFRS ska ta upp 

lånet till verkligt värde, medan bolaget enligt ÅRL och SMV-standarden ska ta upp lånet till 

anskaffningsvärde. Eftersom banklån behandlas på samma sätt enligt ÅRL och SMV-standarden 

kommer skillnaden mellan IFRS och SMV-standarden inte att betyda något för bolags incitament i 

räkenskapsklass A och B. Angående nettoomsättning finns det en nämnvärd skillnad mellan IFRS 

och SMV-standarden samt ÅRL. Enligt ÅRL kan ett bolag i räkenskapsklass A och B visa 

bruttoresultat, det vill säga nettoomsättningen och kostnad sålda varor lagt samman. Denna 

möjlighet finns inte i IFRS eller SMV-standarden. Skillnaden är rent klassifikationsmässigt, och har 

ingen betydelse för inräkning eller värdering av nettoomsättningen och borde därför vara 

betydelselös för bolags incitament. Det kan dock antas att bolag i vissa tillfällen inte vill visa 

nettoomsättningen för att till exempel dölja en stor aktivitetsnedgång för intressenterna. Omvänt 

betyder detta att intressenterna i och med ett införande av SMV-standarden får mera information om 

bolagets värdeskapande aktiviteter. I detta fall kan det således sägas att bolag som vill tillmötesgå 

intressenters informationsbehov har ett incitament att införa SMV-standarden.  
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5 Resultat och slutsats 

5.1 Finns det incitament för ett införande av SMV-standarden för danska små och 

mellanstora bolag?  

Uppsatsens problemformulering tar utgångspunkt i huruvida det finns ett incitament för ett 

införande av SMV-standarden i Danmark. I teorikapitlet framkommer det att de finns en mängd 

olika definitioner av SMV. Definitionerna påverkar hur standarden uppfattas och således också 

vilka incitament som finns i olika länder och organisationer. Man kan dra en del paralleller med 

implementeringen av IFRS som föregick på ett världsomfattande plan och utarbetades av IASB, 

precis som SMV-standarden. IFRS blev så småningom obligatoriskt införd för börsnoterade bolag 

genom ett EU-direktiv. Ett motsvarande EU-direktiv för SMV-standarden saknas och det är ännu 

osäkert hur EU kommer att förhålla sig till standarden. Det betyder också att Danmark inte heller 

har en officiell hållning till standarden utan väntar på ett uttalande från EU. Det är troligt att 

Danmark kommer följa EU:s rekommendation i frågan huruvida standarden ska införas eller inte. 

Oberoende av om implementerandet av SMV-standarden blir frivillig eller obligatorisk, är det skäl 

för att överväga vilka incitamenten är för de små och mellanstora verksamheter som kommer att 

omfattas.  

5.1.1 Argument för att det finns incitament för ett införande av SMV-standarden 

På bakgrund av diskussionen i analyskapitlet har följande argument för att det finns incitament för 

ett införande av SMV-standarden:  

 Jämförbarhet 

 Tillgång till kapital 

 Flera finansiella upplysningar till intressenter 

 Smidigare övergång till IFRS 

 Underlättande vid utländska relationer 

 

Jämförbarheten av finansiella rapporter ökar mellan länder och räkenskapsår vid ett införande av 

SMV-standarden eftersom rapporterna då baseras på samma begreppsram och 

redovisningsprinciper. Idag finns det inget gemensamt redovisningssystem för SMV-bolag. 

 

SMV-bolags tillgång till kapital ökar vid ett införande av SMV-standarden eftersom bolags 

finansiella rapportering blir internationaliserad och således kan användas på en större marknad. 
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Nyttan anses dock vara störst för större bolag i SMV-segmentet eftersom det främst är dessa som 

söker kapital av investerare, jämfört med mindre bolag som främst får finansiering från banker. Det 

anses dock inte utgöra en nackdel för mindre bolag, då standarden hur som helst styrker underlaget 

för tillgången till kapital.  

 

De relativt omfattande upplysningskraven i SMV-standarden gör att ett SMV-bolags intressenter 

får fler finansiella upplysningar jämfört med ÅRL. Detta är en fördel för alla intressenter och 

således också för alla bolag.  

 

För bolag i tillväxt eller bolag som planerar en börsintroduktion kan SMV-standarden underlätta 

den framtida övergången till IFRS eftersom nationella regelverk inte alltid baseras på IFRS 

begreppsram. I dessa tillfällen anses övergången till IFRS underlättas av SMV-standarden då denna 

bygger på samma grundläggande principer som IFRS gör. Detta är dock inte så relevant för 

Danmark eftersom ÅRL:s bestämmelser redan baseras på IFRS. Det som ändå kan vara en fördel 

för danska bolag är att kostnaderna för implementering och utbildning är lägre än vid en 

implementering av IFRS.  

 

I och med en allt större grad av internationalisering och sammanhållning inom EU betyder en 

ensartad standardisering av redovisningen en fördel vid skapandet och upprätthållandet av 

internationella relationer för SMV-bolag. För danska bolag som önskar internationella relationer är 

ett införande av SMV-standarden därför en fördel.  

 

5.1.2 Argument för att det inte finns incitament för ett införande av SMV-standarden 

På motsvarande vis har det på bakgrund av diskussionen i analyskapitlet framkommit följande 

argument för att det inte finns incitament för ett införande av SMV-standarden:  

 Komplext för små bolag 

 Höga kostnader för användning och implementering 

 Onödigt steg mellan ÅRL och IFRS 

 Tillgodoser inte alla intressenters behov 

 Små skillnader jämfört med ÅRL för små bolag 

 

SMV-standarden i sin nuvarande utformning anses ofta vara mer komplex för små bolag i SMV-

segmentet än de nationella redovisningsstandarderna. Detta anses även vara fallet för små bolag i 
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Danmark. Bolag i räkenskapsklass A har absolut inte så komplexa regler som SMV-standarden har, 

medan bolag i räkenskapsklass B anses ha något mindre komplicerade regler än SMV-standarden. 

Reglerna för bolag i räkenskapsklass C kan på vissa områden vara lika komplicerade som SMV-

standarden. För stora bolag i SMV-segmentet i Danmark anses detta därför, till skillnad från små 

bolag, inte vara ett argument för att det inte finns incitament för ett införande av SMV-standarden. 

 

Liksom för IFRS planerar IASB att komma med uppdateringar till SMV-standarden med jämna 

mellanrum. IFRS uppdateras kontinuerligt medan SMV-standarden planeras bli uppdaterad var 

tredje år. Det anses dock vara höga kostnader förbundet med implementeringen och 

uppdateringarna eftersom detta innebär att bolagets medarbetare behöver utbildas löpande. 

Kostnaderna anses dessutom öka eftersom en övergång till SMV-standarden också kräver en större 

informationsinsamling till grund för den finansiella rapporteringen. Detta anses extra betungande 

för bolag i SMV-segmentet som inte har de resurser som större bolag som arbetar med IFRS har. 

För B-bolag i Danmark anses den extra bördan innebära att kostnaderna överstiger nyttan med 

SMV-standarden, medan det för C-bolag inte anses kräva så mycket resurser eftersom medarbetarna 

i räkenskapsfunktionen ofta är bättre rustade.  

 

Ett av IASB:s uttalade syften med SMV-standarden är att införandet av standarden ska underlätta 

för en övergång till IFRS. Denna fördel är redan adresserad i ovan nämnda argument för ett 

incitament. I Danmark, där ÅRL baseras på samma grundläggande principer som IFRS anses det 

onödigt att införa SMV-standarden som ett mellanled före införandet av IFRS eftersom det anses 

mer ändamålsenligt att direkt införa IFRS. I Danmark anses det vara lika långt mellan ÅRL och 

SMV-standarden som det är mellan ÅRL och IFRS. Bolag som siktar på ett framtida införande av 

IFRS antas således tjäna på att införa IFRS direkt.  

 

Ett av argumenten för en implementering av SMV-standarden är den ökade informationsmängden 

som kommer gagna bolagets intressenter. Även om informationsmängden är större så bör den också 

vara anpassad till intressenternas behov. Det spelar då ingen roll hur mycket information som 

produceras. Intressenter till SMV-segmentet anses i vissa tillfällen inte tjäna på den information 

som årsredovisningar enligt SMV-standarden ger. Mindre bolag i SMV-segmentet anses behöva 

producera mer kortsiktig information till sina intressenter än vad SMV-standarden lägger upp till. 

Även detta anses således vara en nackdel för de små bolagen i SMV-segmentet. 
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För de poster som man typiskt återser i små bolags årsredovisningar i Danmark, till exempel 

materiella anläggningstillgångar, banklån och nettoomsättning, som har jämförts i teorikapitlet är 

det inte stora skillnader mellan ÅRL och SMV-standarden. Detta beror främst på att ÅRL:s 

principer för inräkning och värdering är näst intill identiska med principerna i SMV-standarden. För 

andra poster som är mer vanliga för större bolag i SMV-segmentet, såsom goodwill, 

pensionsförpliktelser och finansiella instrument är det dock större skillnader. Detta innebär främst 

en förenkling för bolag i räkenskapsklass C och inte lika mycket för A- och B-bolag. 

 

Finns det alltså incitament för ett införande av SMV-standarden för små och medelstora bolag i 

Danmark? På bakgrund av ovanstående genomgång kan man dra slutsatsen att incitamenten för ett 

införande av standarden är beroende av flera faktorer; bolagets storlek och bolagets intressenter. För 

små bolag utan internationella relationer och en mindre grupp intressenter, anses inte nyttan med 

SMV-standarden att uppväga kostnaderna med implementeringen. När det däremot gäller större 

bolag, med mer komplexa transaktioner och internationella relationer, anses mervärdet av 

internationellt jämförbara finansiella rapporter till följd av SMV-standarden, att överstiga 

kostnaderna. För bolag i tillväxt som planerar en framtida börsintroduktion, anses SMV-standarden 

av många vara ett naturligt steg mot IFRS, medan denna avhandlings slutsats är att dessa bolag kan 

tjäna på att direkt införa IFRS. Forskningsfrågan anses härmed besvarad men samtidigt bör det 

påpekas att det inte är möjligt att ge ett säkert svar innan SMV-standarden slutgiltigt är 

implementerad.  

5.2 Perspektivering 

IASB hade en god tanke när de beslöt sig för att utge en redovisningsstandard för små och 

medelstora verksamheter. Eftersom IFRS trots allt har blivit en bred och allmänt accepterad 

standard ville IASB försöka skapa något liknande för SMV-segmentet. Dessutom klassificeras 

omkring 99 % av alla bolag inom EU som SMV-bolag, varför den tilltänkta målgruppen för en 

SMV-standard är enormt mycket större än för IFRS. Eftersom standarden ännu är så pass ny och 

ingen ännu har avlagt årsredovisning efter den, är det för tidigt att uttala sig om huruvida 

implementeringen av standarden blir lika lyckad som vid införandet av IFRS. Om IASB:s 

förhoppningar om en bred och allmänt accepterad standard för SMV-bolag infrias, är det troligtvis 

ingen som kan påstå att detta bringar något negativt med sig. För att detta ska kunna ske är dock 

IASB beroende av många faktorer. Den första fasen, skapandet av standarden, är nu avklarad och 

nästa fas, implementering av standarden, tar nu vid. För att SMV-standarden ska få en stor 

genomslagskraft, vad gäller implementeringen, krävs troligtvis att standarden blir obligatoriskt 
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införd i EU med hjälp av ett EU-direktiv. EU har ännu inte kommit med ett officiellt uttalande om 

standarden och dess implementering. Om det i framtiden visar sig att implementeringen av 

standarden blir frivillig i EU:s medlemsstater, och att det därmed är upp till varje enskilt land att 

bestämma, så är det osäkert hur stor genomslagskraften blir. Det kommer med högsta sannolikhet 

att innebära en mer långsam process än vid en obligatorisk implementering.  

 

I startfasen av arbetet med avhandlingen, uppfattades IASB:s definition av målgruppen till SMV-

standarden som betydligt större, det vill säga allt från små enskilda bolag upp till börsnoterade 

bolag. Under arbetsprocessens gång har denna uppfattning av målgruppen dock ändrats något, 

eftersom både teori- och empirikällor menar att den huvudsakliga målgruppen för SMV-standarden 

är större bolag i SMV-segmentet. Applicerat på Danmark betyder detta bolag i räkenskapsklass C. 

Avhandlingens jämförande genomgång av räkenskapsposter som är vanliga i SMV-segmentet är 

således utvalda med B-bolag i åtanke. Eftersom det visade sig att det inte är någon väsentlig 

skillnad mellan SMV-standardens och ÅRL:s behandling av dessa poster kunde det vara intressant 

att i en annan avhandling undersöka skillnaderna mellan SMV-standarden och ÅRL för poster som 

är mer signifikanta för större bolag såsom bolag i räkenskapsklass C.  

 

Det återstår att se hur implementeringen av SMV-standarden fortgår och hur den mottas av danska 

bolag. Efter att standarden blivit införd och använts en tid kunde det vara intressant att se hur den 

uppfattas och vilka problem användare anser finnas med standarden. Som situationen är nu är det 

inte möjligt att utvärdera detta. De problem som diskuteras i uppsatsen är således bara av teoretisk 

natur och är framförda av experter inom redovisningsprofessionen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet, en globaliserad standard för små och medelstora 

verksamheter, hittills är relativt outforskat och att det därmed finns många intressanta 

forskningsområden inom ämnet.  
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Appendix 1: Intervjufrågor  

 

 

1. Hvad synes du om SMV- standarden?  

 

2. Hvem ser du som målgruppe for SMV- standarden?  

 

3. Fordeler og ulemper med standarden?  

 

4. Hvilke interessenter tjener mest og mindst på SMV- standarden?  

 

5. Hvilke er de største forskelle mellem SMV- standarden og ÅRL?  

 

6. Hvilke er de største forskelle mellem SMV- standarden og IFRS?  

 

7. Tror du at det bliver en frivillig eller obligatorisk implementering?  

 

8. Hvilke udfordringer er der med en implementering af SMV- standarden?  

 

9. Hvordan ser du på standarden ur et cost benefit-perspektiv?  

 

10. Er standarden passende for danske forhold?  

 

 

 

 

 


