
 

 

 

Examensarbete i företagsekonomi 

Finns det kvalitetsbrister i 

oreviderade årsredovisningar? 
Påverkar valet av upprättare årsredovisningens 

kvalité?  

Författare: Susan Linke,  
Sodabeh Notash Rad,  

Madeleine Westerling  

Handledare: Thomas Karlsson 

Examinator: Pia Nylinder 

Termin: VT 2014 

Ämne: Företagsekonomi, 

ekonomistyrning 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2FE90E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Titel: Finns det kvalitetsbrister i oreviderade årsredovisningar? 

Påverkar valet av upprättare årsredovisningens kvalité? 

Nivå:   Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Författare:  Susan Linke, Sodabeh Notash Rad, Madeleine Westerling 

Handledare:  Thomas Karlsson 

Datum:  2014-09-01 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån årsredovisningslagen och 

gällande normer granska om det finns kvalitetsbrister i de 

årsredovisningar som nystartade aktiebolag utan revisor 

lämnar in till Bolagsverket samt om valet av upprättare 

påverkar kvaliten på årsredovisningen. Vidare är syftet att 

försöka tydliggöra vilka konsekvenser eventuellt funna 

brister i företagets rapportering kan ge när småföretagarnas 

intressenter ska fatta ekonomiska beslut kring företaget. 

Metod: Vi har i huvudsak använt oss av en kvalitativ metod där vi 

granskat årsredovisningar och intervjuat företagsledare i 

mindre företag som valt bort revision. Vi har granskat 58 

stycken årsredovisningar från mindre aktiebolag som 

nyregistrerades under tiden november 2010 till december 

2011. Därefter genomfördes kompletterande 

telefonintervjuer med bolagens företagsledare. 

Resultat och slutsats: Studiens slutresultat visar att sextiosju procent av 

årsredovisningarna innehöll någon form av kvalitetsbrist och 

av dessa bristfälliga årsredovisningar uppvisade fler än 

hälften två eller flera kvalitetsbrister enligt studiens 

kvalitetskriterier. De företag som angett att en auktoriserad 

redovisningskonsult upprättat en bokslutsrapport håller 

genomgående en högre kvalitet än de andra 

årsredovisningarna i studien. 
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intresseområden. 

BFL  Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ger läsaren en introduktion till vilka aktiebolag som kan välja bort 

revision, vem som har ansvar för upprättandet av årsredovisningen samt vilket syfte 

årsredovisningen har. Därefter följer en problemdiskussion om årsredovisningars 

kvalitet, vikten av en korrekt årsredovisning för bolagens intressenter samt hur 

aktiebolagen kan tillgodose sin redovisningskompetens. Diskussionen mynnar ut i de 

frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara. 

 

1.1 Bakgrund 
I november 2010 ändrades reglerna avseende revision av små aktiebolag, vilket innebär 

att små privata aktiebolag kan välja bort revision av bolagets årsredovisning, bokföring 

samt ledningens förvaltning. Den nya reformens syfte är att aktiebolagen själva skall få 

besluta om vilka tjänster som de behöver för sin verksamhet (Justitiedepartementet 

2010). 

 

De beslutade kriterierna som lagändringen antog var: 

 3 anställda 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

Denna regeländring innebär att privata aktiebolag som understiger minst två av de 

ovanstående tre kriterierna under de två senaste räkenskapsåren har möjlighet att välja 

bort revision (Justitiedepartementet 2010). Regeländringen är en anpassning till EU:s 

fjärde bolagsdirektiv som tillåter små- och medelstora företag att välja bort revision, 

vilket motsvarar ca 99 procent av totala antalet registrerade företag i EU. Vid utgången 

av 2005 hade samtliga EU:s medlemsländer infört undantaget förutom Sverige, Malta 

och Danmark. Danmark antog undantagsreglerna 2006 (Collis 2010) vilket innebär att 

Sverige var ett av de sista länderna att anta regeländringen. I England, som är lite av ett 

föregångsland vid avskaffandet av revisionsplikt, har man inte funnit bevis för att de 

nackdelar som slopad revisionsplikt kan medföra motiverar kostnaderna för 

revisionsplikt (Thorell & Norberg 2005). I England har man även infört lättnader i den 

externa rapporteringen där mindre bolag idag har möjligheten att endast offentliggöra en 

förenklad balansräkning med tillhörande noter hos registrerande myndighet. En 
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resultaträkning behöver endast lämnas i de fall det behövs för att ge en rättvisande bild 

av företagets resultat och ställning (Collis 2012).  

 

I svenska bokföringslagen, BFL (1999:1078), finns grundläggande regler om vem som 

är bokföringsskyldig och vad denna skyldighet innebär. I denna lag regleras att den 

löpande bokföringen i ett aktiebolag ska avslutas med en årsredovisning. 

Årsredovisningens innehålla regleras i sin tur i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554). 

Årsredovisningen är en offentlig handling som ska skickas in till den registrerande 

myndigheten Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om 

handlingarna inte kommer in till Bolagsverket eller om de skickas in för sent, drabbas 

aktiebolaget av förseningsavgifter beroende på hur mycket försent som handlingarna har 

skickats in (Bolagsverket 2014). Det är styrelsen och bolagets verkställande direktör 

som ansvarar för att en årsredovisning upprättas. I aktiebolagslagens, ABL (2005:551), 

8 kap 4 § och 29 § står det om styrelsens och den verkställande direktörens uppgifter i 

aktiebolaget. Den information som kan utläsas ur ett bolags redovisning har som 

främsta syfte att utgöra beslutsunderlag  för företagets interna och externa beslutsfattare. 

Den offentliga årsredovisningen utgör därmed en viktig informationskälla för bolagets 

externa intressenter (Arvidson, Carrington & Johed 2013). 

 

En revisors roll är bland annat att kvalitetssäkra den årsredovisning som bolaget skall 

offentliggöra för sina intressenter. I en årlig berättelse uttalar sig revisorn om hur 

företaget sköter sin redovisning och förvaltning. Revisionens syfte är därmed att öka 

intressenternas förtroende för företagens finansiella rapporter och detta genom de 

uttalanden som lämnas i revisionsberättelsen som blir offentlig tillsammans med 

årsredovisningen (FAR 2006). I de aktiebolag som inte längre önskar revision kan en 

förstärkning av den interna kontrollen komma att bli viktig, detta för att styrelsen och 

verkställande direktören ska veta att de interna redovisningsrutinerna verkligen fungerar 

och att den avlämnade årsredovisningen är riktigt upprättad. Enligt den statliga 

utredningen om avskaffandet av revisionplikten för små företag (SOU 2008:32) framgår 

också att regelförenklingen är en del i den 25-procentiga kostnadsreduktionen avseende 

företagens administrativa börda som Sveriges regering har beslutat att genomföra efter 

påtryckningar från EU. 
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1.2 Problemdiskussion 
Även om revisionsplikten är avskaffad för de mindre aktiebolagen kvarstår fortfarande 

företagledningens ansvar att ha en ordnad redovisning samt att upprätta en 

årsredovisning enligt lagar och normer. 

 

Bolagsverket är en registrerande och inte en kontrollerande myndighet. Myndigheten 

kontrollerar att alla formella krav är uppfyllda i bolagens inskickade årsredovisning, 

men de kontrollerar inte om årsredovisningen uppfyller kraven enligt 

årsredovisningslagen och god redovisningssed. I ett pressmeddelande daterat 16 augusti 

2012 larmar Bolagsverket att det jämfört med tidigare år lämnats in ett ökat antal 

årsredovisningar med bristande kvalitet samt att även förseningsavgifterna har ökat. 

Myndigheten uttrycker en oro över att kvaliteten kan komma att försämras ytterligare i 

framtiden. Detta som en följd av att de mindre aktiebolagen väljer bort revisorn och 

kanske inte heller väljer att anlita någon redovisningskonsult som kan kvalitetssäkra 

redovisningen som revisorn tidigare gjort. Bolagsverkets statistik avseende formella 

brister i de årsredovisningar som lämnats in till dem mellan år 2011 till 2013 visar en 

ökning (Bolagsverket 2014). I februari 2013 presenterade UC statistik som visar att 

hälften av alla aktiebolag som kan välja att avstå revision, nu även har valt att göra det. 

Av de aktiebolag som nyregistrerats efter regeländringen har tre av fyra aktiebolag valt 

att avstå från revisor redan från starten (UC 2013). Enligt Collis (2012) finns det inte 

mycket forskning om orsakerna till varför företagsledare i mindre bolag i Europa 

frivilligt väljer revision eller att väljer att avstå revision. Störst fokus hos forskarna 

ligger nämligen på börsbolag och deras rapportkrav gentemot företagens intressenter. 

 

Lönnqvist (2011, s. 13) skriver att ”nyttan av en årsredovisning är att informationen ska 

bidra till att intressenterna kan fatta bättre beslut i frågor som rör företaget”. 

Årsredovisningens roll är därmed att försöka minska den informationsasymmetri som 

finns mellan företaget och dess externa intressenter i och med att företagsledningen vet 

mer om den egna organisationen än vad omvärlden gör (Marton 2013). Några av de 

intressenter som finns runt ett företag är kunder, leverantörer, långivare samt stat och 

kommun. Intressenterna använder sig av den externa informationen från bolaget för att 

bland annat kunna bedöma eventuella risker med att lämna förskott, risker avseende 

bolagets kreditvärdighet samt hur mycket bolaget skall betala i skatt (Arvidson, 

Carrington & Johed 2013). 
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För att företagsledningen inte skall avge felaktig och förvrängd ekonomisk information i 

sin årsredovisning finns det i ÅRL reglerat vad årsredovisningen måste innehålla, hur de 

olika tillgångarna och skulderna ska värderas samt var årsredovisningen ska finnas 

åtkomlig för intressenterna (Lönnqvist 2011). 

 

Småföretagare upplever ofta att redovisningsreglerna är krångliga och omfattande. Ofta 

blir dessa regler till en börda för företagare som saknar kunskap i redovisningsfrågor. 

För att fullgöra sina förpliktelser krävs det att de måste lära sig redovisningsreglerna 

alternativt anställa eller hyra in personal som har kompetens inom området (Blomkvist 

2011). Det är då vanligt att företagen anlitar en redovisningskonsult för att bland annat 

biträda bolaget med löpande bokföring, upprättande av bokslut och årsredovisning. 

Redovisningskonsultens roll är då att tillföra företaget den redovisningskompetens som 

företagaren själv kanske saknar. Mahan och Ågren (2010) har i sin magisteruppsats 

skrivit om redovisningskonsultens kontra revisorns kontrollfunktion i det mindre 

aktiebolaget. Större delen av de svarande redovisningskonsulterna i undersökningen 

trodde att antalet fel i redovisningen befarades öka i de bolag som väljer bort revision då 

de menade att det fanns stor kompetensspridning bland redovisningskonsulter. 

 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) som är en branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, har tillsammans med 

branschorganisationen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) enhetliga 

utbildningskrav för auktoriserade redovisningskonsulter. Dessa utbildningskrav 

ifrågasätts i en debattartikel i branschtidningen Balans av Abrahamsson, Edsbäcker, 

Ekström, Halldenius och Westerberg (2010). Författarna tycker inte att tre års 

akademisk utbildning krävs kunskapsmässigt för att kunna arbeta med små företags 

redovisning.  

 

För att öka kvaliteten hos redovisningskonsulter har branschorganisationerna FAR och 

SRF tagit fram en gemensam nationell standard för redovisningstjänster (Reko). Reko 

beskriver hur redovisningskonsulternas verksamhet skall organiseras och hur deras 

utförda tjänster skall kvalitetssäkras. Om kraven enligt Reko är uppfyllda kan den 

auktoriserade redovisningskonsulten lämna en bokslutsrapport. Bokslutsrapporten blir 

då ett ”kvalitetskvitto” till styrelsen, som intygar att redovisningstjänsterna har utförts i 

enlighet med Reko. Eftersom bokslutsrapporten inte är offentlig, vilket 
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revisionsberättelsen är, kan intressenterna istället informeras genom att en 

tilläggsupplysning lämnas i not i årsredovisningen (Srfkonsult 2014). 

Idag är det oklart vem som upprättar årsredovisningen hos de mindre företag som valt 

bort revision då det inte alltid framgår av årsredovisningen. Branschorganisationer 

försöker göra det mer attraktivt för småföretagare att anlita redovisningskonsulter som 

de till viss del hoppas ska fylla revisorns tidigare roll. Det finns även ett behov hos 

företagets intressenter att den legitimitet och kvalitetssäkring som revisorn tidigare stod 

för, i och med avlämnandet av sin revisionsberättelse, fortfarande säkerställs i de företag 

där revisionen har valts bort. 

 

1.3 Studiens frågeställningar 

Vilka eventuella kvalitetsbrister utifrån årsredovisningslagen finns det i inlämnade 

årsredovisningar från nystartade aktiebolag som valt bort revision? 

 

Vem upprättar årsredovisningen och hur har det påverkat rapportkvalitén? 

 

Vilka felaktiga antaganden kan de eventuella kvalitetsbristerna leda till för intressenter 

när de läser och analyserar årsredovisningarna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån årsredovisningslagen och gällande normer granska 

om det finns kvalitetsbrister i de årsredovisningar som nystartade aktiebolag utan 

revisor lämnar in till Bolagsverket samt om valet av upprättare påverkar kvaliten på 

årsredovisningen. Vidare är syftet att försöka tydliggöra vilka konsekvenser eventuellt 

funna brister i företagets rapportering kan ge när småföretagarnas intressenter ska fatta 

ekonomiska beslut kring företaget. 

 
1.5 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss genom att inte läsa årsredovisningar som 

omfattar värdepappersbolag, kreditinstitut samt försäkringsbolag då dessa bolag har ett 

utökat regelverk. Att inkludera dessa bolag i studien hade resulterat i ett för omfattande 

analysarbete under den korta tidsperiod som studien pågått. Vi har inte heller inkluderat 

vilande företag i studien. Med vilande företag avses de företag där det inte finns någon 

verksamhet under redovisningsperioden och de är därför inte intressanta att undersöka 

närmare i vår studie.  
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1.6 Disposition 

I följande avsnitt presenteras en övergripande beskriving av innehållet uppsatsens olika 

kapitel. 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I detta kapitel presenterar vi en problembakgrund och problemdiskussion som leder 

fram till studiens frågeställningar, syfte och de avgränsningar som vi har gjort. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Vi förklarar i detta kapitel hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie och vilka 

metodval som vi har gjort och varför vi har gjort dessa val. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

Här förklarar vi vilka som är användare av bolagens årsredovisningar och varför 

årsredovisningen är viktig för användarna. Vidare presenteras de kvalitativa 

egenskaperna i redovisningen samt företagets valmöjligheter att få hjälp vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi beskriver även de lagar och normer som reglerar 

de upplysningar som vi har valt att granska i utvalda årsredovisningar. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel redogör vi för resultatet av det insamlade empiriska materialet, 

granskningen av årsredovisningar och telefonintervjuer presenteras. 

 

Kapitel 5 – Analys och tolkning 

I detta kapitel analyseras och diskuteras insamlad empirisk data med utgångspunkt i 

uppsatsens referensram för att svara på uppsatsens frågeställningar och syfte. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Vi resonerar kring resultatet i studien och för en slutdiskussion kring 

årsredovisningarnas kvalitet och hur valet av upprättare påverkat kvaliten. 
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2 Metod 
I det här kapitlet förklarar vi tillvägagångssätt för studien, de metodval som gjorts och 

på vilka grunder valen gjorts.  

 

I studien granskades om mindre aktiebolag som valt bort revision har brister i de 

årsredovisningar som registerats hos Bolagsverket. För att få svar på frågan vem som 

biträtt företagen vid upprättandet av årsredovisningen och anledningen till detta val 

kontaktades de granskade företagen per telefon efter det att granskningen av bolagens 

årsredovisningar genomförts.  

 

2.1 Metodval 

Kravet på vetenskaplighet är lika stort vilken vetenskaplig forskningsmetod som än 

används (Olsson & Sörensen 2011). Metod kan förklaras som studiens 

tillvägagångssätt, det vill säga ställningstaganden för hur data har samlats, analyserats 

och tolkats (Rosengren & Arvidsson 2005). Den metod som används måste präglas av 

objektivitet för att vara trovärdig och slutsatser måste visa på en saklig grund (Olsson & 

Sörensen 2011) och detta har varit vår strävan igenom hela arbetet.  

 

Med en kvalitativ metodansats vill forskaren söka sammanhang och gå på djupet och 

med en kvantitativ metodansats vill forskaren få en bred bild och generalisera utifrån en 

liten grupp i en stor population (Eliasson 2013). Kvantitativa och kvalitativa metoder 

kan med fördel användas som komplement till varandra, så kallad triangulering. 

Triangulering kan användas för att ge stöd åt reliabilitet, validitet och trovärdighet 

(Olsson & Sörensen 2011) för att svara på studiens frågeställningar. Vid 

metodtriangulering kan flera insamlingstekniker komplettera varandra (Andersen 2012).  

Genom att först granska årsredovisningar med syfte att studera om mindre aktiebolag 

som valt bort revision har brister i deras årsredovisningar och därefter genomföra 

kompletterande telefonintervjuer vid datainsamlingen med syfte att studera vem som 

biträtt företagen vid upprättandet av årsredovisningen och anledningen till detta val 

kunde tillförlitligheten ökas i studien. Tillvägagångssättet ger oss därmed en bredare 

bild över hur utbrett problemet är med brister i årsredovisningar i mindre företag 

samtidigt som vi har möjlighet att få en djupare helhetsbild i och koppling till vem som 

upprättat årsredovisningen. 
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2.2 Datainsamling 

”Data är grunden för en forskningsstudie. I kvalitativ forskning hämtas relevant data 

från fyra aktiviteter på fältet: intervjuer, observationer, insamling och granskning av 

material samt känslointryck” (Yin 2013, s. 133). Studien krävde hantering av 

primärdata, det vill säga data som vi själva samlat in vid granskning av årsredovisningar 

och vid efterföljande standardiserade telefonintervjuer. I studiens hanterades även 

sekundärdata som är information som samlats in av andra forskare (Olsson & Sörensen 

2011). Den sekundärdata som använts i studien är registerdata från Bolagsverket. 

Bolagetsverket har tagit fram en lista för vår studie som visar aktiebolag som 

nyregistrerats under perioden november 2010 till december 2011. Listan för vår studie 

omfattade företagsfakta som såsom organisationsnummer, namn, adress, 

registreringsdatum med mera. 

 

2.2.1 Litteraturinsamling   

Den litteraturinsamling som gjorts för studiens metodval och referensram omfattar 

publicerade vetenskapliga artiklar, offentliga uppsatser, facklitteratur, statliga 

utredningar och vi har även sökt efter information på internet. De sökord på internet 

som använts var bland andra revisionsplikt, intressenter, finansiella rapporter, 

externredovisning, mindre aktiebolag, redovisningskvalitet och årsredovisningskvalitet. 

Engelska sökord var: financial reporting, EU fourth directive, audit, SME companies, 

annual report, micro enterprises. 

 
2.3 Urvalsprocess för val av företag 

Vi har i vår uppsats valt att granska nystartade aktiebolags årsredovisningar för att den 

naturliga kontakten med revisor eller redovisningskonsult inte finns på samma sätt i ett 

nystartat som i ett befintligt aktiebolag där revisor valts bort. Det är idag ett ganska 

enkelt förfarande att via hemsidan verksamt.se registrera ett aktiebolag med hjälp av e-

legitimation. Detta medför att det inledningsvis kanske inte finns något direkt behov av 

att anlita extern hjälp för bolaget. Enligt UC (2013) var andelen nyregistrerade 

aktiebolag som valt bort revisor dubbelt så stor som de befintliga aktiebolagen i början 

av 2013. Det var då cirka 75 procent av de nyregistrerade aktiebolag som efter 

regeländringen valt bort revisor redan från starten vilket gjorde det extra intressant att 

studera dessa bolag närmare. 
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Inferens kan förklaras med att man av en liten population påstår något om 

totalpopulationen (Andersen 2012). Med populationen avses mängden av alla 

identifierade undersökningsenheter (Rosengren & Arvidsson 2005). Vi har endast haft 

möjlighet att granska en mycket liten andel bolag i förhållande till hela populationen 

som fanns tillgänglig för vår studie. Vårt urval är därmed för litet för att några statistiskt 

korrekta slutsatser kunnat dras, men vi har ändå valt att göra ett systematiskt urval vid 

val av bolag. En förutsättning för att ett systematiskt urval ska kunna göras är att det 

krävs en numrerad lista och att man sedan väljer ett nummer på listan med lika långt 

mellanrum (Andersen 2012). Lämpligt antal bestämdes utifrån vad som var möjligt att 

studera under den tidsperiod studien pågick och att det var ett tillräckligt stort antal för 

att kunna bilda sig en uppfattning om eventuella brister. Antalet bolag bestämdes till 60 

stycken och utsökningen av dessa bolag har gått till enligt följande: 

 

Med hjälp av Bolagsverket togs en lista fram som omfattade alla 53 110 stycken 

aktiebolag som nyregistrerats under perioden 1 november 2010 till 31 december 2011. 

Perioden bestämdes utifrån att bolagen vid urvalstidpunkten måste ha inkommit med 

och fått en årsredovisning registrerad hos Bolagsverket, en förutsättning för att 

inkluderas i studien. Därefter gjordes ett urval avseende de aktiebolag som i 

bolagsordningen lagt in bestämmelsen att de inte behöver ha någon revisor och inte 

heller har revisor vid den senast registrerade årsredovisningen vilket minskade urvalet 

till cirka 35 000 aktiebolag. Dessa aktiebolag sorterades sedan i datumordning efter när 

företagen registrerats hos Bolagsverket och ett 30-tal aktiebolag plockades ut i varje 

registreringsmånad vilket minskade urvalet till cirka 420 aktiebolag. Med hjälp av 

Bolagsverket säkerställdes att det blev en geografisk spridning på de valda bolagen. 

Därefter gjordes en kontroll som innebar att de bolag som idag har status likviderade, 

fusionerade eller i konkurs plockades bort från listan. Detta minskade i sin tur ner 

urvalslistan till 375 aktiebolag. Det är denna slutgiltiga urvalslista som vi utgått från. Vi 

har därefter valt att granska var sjätte årsredovisning på listan, det vill säga att 

årsredovisning nummer 6, 12, 18 och så vidare valdes ut. Om något av de utvalda 

aktiebolagen var vilande, byttes företaget ut mot efterföljande aktiebolag på listan. 

I den slutliga listan har det i urvalet kommit med två bolag med årsredovisningar som 

innehöll en revisionsberättelse, det vill säga att bolagets årsredovisning blivit reviderat. 

Detta beror på att Bolagsverket inte kan lagra historiska beslut. I de här fallen hade 

bolagen ändrat i bolagsordningen och beslutat att välja bort revisionen vid en tidpunkt 
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som inföll efter att de lämnat in den senaste årsredovisningen. Dessa bolag och 

årsredovisningar har därför inte inkluderats i studien vilket innebär att totalt 58 bolags 

årsredovisningar har granskats. 

 

Bolagen i studien klassificerades enligt figur 2:1 och informationen om verksamheten 

som ligger till grund för klassificeringen hämtades från årsredovisningarnas 

förvaltningsberättelser. Indelningen nedan börjar med handelsföretag och avslutas med 

rena tjänsteföretag. Det var övervägande tjänsteföretag som ingick i studien. 

 

 

Figur.2:1 Branschindelning av de 58 bolagen i studien 

 

2.4 Granskning av årsredovisningar 

Vi har valt ut och granskat 58 stycken årsredovisningar då Bolagsverket inte säkerställer 

att årsredovisningen uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Vi har därför 

identifierat ett antal krav i årsredovisningslagen som vi anser är viktiga för att 

årsredovisningen ska vara av god kvalitet. En förutsättning vid valet av kriterierna för 

granskning var att det skulle vara möjligt att identifiera eventuella fel utan att ha tillgång 

till de bokföringsunderlag som legat till grund för upprättandet av årsredovisningarna. 

Vi har inte granskat om samtliga bestämmelser i ÅRL och tillhörande allmänna råd 

efterlevts utan har begränsat oss till välja ut ett antal kriterier som presenteras i 
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uppsatsens empiriavsnitt och i den checklista som återfinns i bilaga A. Dessa elva 

urvalskriterier bygger på att granskningsposterna ska kunna utgöra betydande poster i 

olika verksamheter och att de också ger viktig information till företagens intressenter. 

Kriterierna i bilaga A har numrerats 1-11 i checklistan.  

För få en uppfattning av årsredovisningens generella kvalitet har några grundläggande 

kontroller gjorts: vilket regelverk som har tillämpats (1), hur årets resultat har redovisats 

(3) samt om balansräkningen balanserar (4). Det första kriteriet är nödvändig 

information för att läsaren ska kunna analysera årsredovisningen. De två senare 

grundläggande kontrollposterna visar om upprättaren av årsredovisningen har en 

grundläggande redovisningskunskap och ger läsaren ett generellt mått på kvalitet och 

trovärdighet. Flerårsöversikten i företagens förvaltningsberättelse granskades (2) då 

nyckeltalen ger en översiktlig bild av företagets utveckling, viktig information då 

företagen vanligtvis endast redovisar två redovisningsperioder i årsredovisningen. På 

samma grunder granskades det egna kapitalet (10). Vidare bestämde vi oss för att 

granska några tilläggsupplysningar som är viktiga för att intressenten som läser 

årsredovisningen ska förstå vad som ingår i posterna. Varulager utgör oftast en viktig 

post i balansräkningen i handelsföretag. I tillverkande företag förekommer det ofta stora 

tillgångsposter i form av materiella anläggningstillgångar och varulager (6 och 7) som 

motsvaras av en finansiering i form av långfristiga lån (5 och 11). I tjänsteföretag finns 

det oftast inte stora betydande poster i balansräkningen utan där är det istället intäkterna 

(8) och personalkostnaderna (9) i resultaträkningen som är de mest betydande posterna 

(Norstedts Juridik AB 2010). 

 

Resultatet av granskningen sammanställdes i en datamatris enligt bilaga C. Alla 

frågeställningar utformades så det var möjligt att svara JA eller NEJ på frågorna där 

NEJ motsvarar en kvalitetsbrist. Resultatet har förtydligats där det ansågs nödvändigt. 

Om frågan inte var tillämplig för ett specifikt bolag, till exempel om bolaget saknade 

varulager, skrevs N/A, en förkortning för Not Applicable. 
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2.5 Genomförande av telefonintervjuer 

Efter att ha granskat årsredovisningar kontaktade vi bolagen i studien. Samtliga 

respondenter som kontaktades för en telefonintervju var de företagsledare som också 

undertecknat årsredovisningen. En standardiserad intervju genomfördes per telefon där 

frågorna var bestämda på förhand och ställdes i samma ordningsföljd till alla 

intervjuade (Andersen 2012). Företagsledarna lokaliserades främst med hjälp av 

internet, sidor som användes var www.allabolag.se samt www.eniro.se. Vid 

telefonintervjun ställdes uppföljande frågor i syfte att få svar på vem som upprättat 

årsredovisningen och vilken kompetens som bolaget anlitat för att upprätta 

årsredovisningen. I en kvalitativ intervju finns inte något strikt manus och specifika 

frågor kan variera lite beroende på deltagarna (Yin 2013) men det var viktigt att 

säkerställa att viktig information inte förbisågs vid intervjutidpunkten då alla tre 

författare genomförde intervjuer på var sitt håll varvid en frågeguide enligt bilaga B 

togs fram som stöd. Många forskare som arbetar med enkäter tror att slutna frågor i en 

standardiserad intervju ger mer korrekta data och en mer definitiv analys (Yin 2013) 

men vi menar att det under intervjun behövde lämnas utrymme för förtydliganden av 

frågorna och valde därför ingen enkätlösning. Det var viktigt för studien att säkerställa 

att frågorna besvarades korrekt och att respondenten förstod vad som efterfrågades även 

i de fall då respondenten själv inte hade redovisningskunskap. Begrepp som 

förtydligades under intervjun var bland annat vad som menas med en 

redovisningskonsult samt aukoriserad redovisningskonsult.Vi upplevde det också som 

att vi fick en bättre svarsfrekvens i studien genom att ringa upp företagarna då det 

krävde en mindre insats av dem att svara muntligt än om vi begärt skriftliga svar i form 

av enkäter per post.  

 

Svaren från företagsledarna fördes in i matrisen i bilaga C och kompletterade 

granskningen av företagens årsredovisningar. Denna uppställning gav en bra översikt i 

arbetet med analys och tolkning. 

  

2.5.1 Externt och internt bortfall 

Telefonintervjuerna genomfördes under en veckas tid och det förekom både externt och 

internt bortfall. Med externt bortfall avses de undersökningsenheter som inte alls varit 

åtkomliga för forskaren som till exempel när man inte får svar eller lyckas lokalisera 
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respondenten (Rosengren & Arvidsson 2005). Vid genomförandet av studiens 

telefonintervjuer föll 38 procent av det totala antalet företag bort. Främsta anledningen 

till bortfallet berodde på att de tillfrågade inte önskade delta i undersökningen. 

Företagen kontaktades uteslutande per telefon och ofta var bara ett mobilnummer 

registrerat på bolaget och många deltagare valde helt enkelt att inte svara när vi ringde. 

Det gjordes upprepade försök att få kontakt med företagsrepresentanter. Efter flera 

försök tvingades vi bortse från företagen i undersökningen om de inte svarade. 

Hjälpmedel som användes för att lokalisera ansvarig företagsledare var främst  

internetsidor som till exempel www.eniro.se samt www.allabolag.se som användes för 

att hitta kontaktuppgifter till företagen. Det gjordes även försök att nå företagsledarna 

genom registrerade syster- och dotterbolag vilket lyckades. Nio procent av totala 

bortfallet motsvarar de två årsredovisningar där revisionsberättelse bifogats och dessa 

bedömdes därför som icke relevanta för vidare uppföljningsfrågor. Dessa två bolag 

sorterades bort men räknas ändå med i bortfallet då de ursprungligen skulle ha ingått i 

studien. 

 

 
Figur 4:2 Fördelning av bortfall i telefonintervjuer  
 

Många av våra respondenter var tveksamma initialt till intervjun men blev sedan mer 

positiva när vi fick igång en dialog, vilket medförde att vi uppfattade det som att det 

externa bortfallet minskade. Denna uppfattning/upplevelse styrks även av Rosengren & 

Arvidsson (2005) som skriver om att några fördelar med intervjuer istället för enkäter 

vara att man kan minska bortfallet samt fånga svarens nyansering genom förtydligande. 

Under telefonsamtalen kunde bland annat redovisningsbegrepp från både respondentens 

och intervjuarens sida förtydligas.  

 



  
 

14 

Vid internt bortfall har respondenten deltagit i undersökningen men inte svarat på vissa 

frågor (Rosengren & Arvidsson 2005). I vår studie var det endast två företagsledare som 

avböjde att svara på någon fråga under intervjun.   

  

2.6 Analys och tolkning  

Vid en datainsamling i en studie med en kvalitativ ansats är det i det närmaste 

oundvikligt för forskaren att inte tolka det som sägs i en intervjusituation. Forskaren får 

utifrån insamlad information själv identifiera mönster vid tolkningen. Det finns inga 

tekniker för tolkning och analys och det är därför viktigt att gå igenom materialet ett 

flertal gånger för att upptäcka flera dimensioner i resultatet (Rosengren & Arvidsson 

2005). Det är också viktigt med en struktur som möjliggör en överskådlighet och 

minskar komplexiteten och som lyckas fånga in rådata på ett exakt sätt (Olsson & 

Sörensen 2011). Genom att redan vid datainsamlingen sammanställa studiens insamlade 

data i en matris där både granskningen av företagets årsredovisning och företagarens 

svar från telefonintervjun presenterades översiktigt i en separat kolumn fick vi en tydlig 

bild av resultatet att utgå ifrån vid våra tolkningar. Detta gjorde att vi lätt kunde 

identifera brister, vilken typ av brister och därefter söka eventuella samband mellan 

kvalité i årsredovisningen och dess upprättare. 

 
2.6.1 Reliabilitet och validitet 

Om det finns överensstämmelse mellan verklighet och tolkning finns validitet, det finns 

en giltighet i arbetet (Olsson & Sörensen 2011) “Ett enkelt sätt att definiera validitet är 

att säga att en valid mätning mäter vad den är avsedd att mäta” (Rosengren & Arvidsson 

2005, s.196). Vi har försökt att säkerställa att vi inte drar felaktiga slutsatser och som 

följd tolkar svaren olika och har därför delat upp arbetet genom att först granska cirka 

20 årsredovisningar var och därefter även granska medförfattarnas initialt tilldelade 

årsredovisningar och jämföra eget resultat med det som sammanställts i datamatrisen. 

Därefter hölls en gemensam genomgång där vi säkerställde också att vi hade en samsyn 

hur posterna skulle granskas enligt ÅRL och andra gällande regelverk, eventuella 

avvikelser eliminerades. Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör de kvalitativa 

metoderna säkerställa sin trovärdighet, reliabilitet, genom att datakvaliten upprätthålls i 

jämförbara resultatprotokoll och därför användes datamatrisen i bilaga C som 

arbetsunderlag. 
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2.7 Etiska överväganden 
Etik hänger ihop med processen att tänka över och utveckla sina etiska normer. Känslor, 

lagar och sociala normer kan avvika från vad som är etiskt. Inom allt fler områden 

utvecklas etiska normer som påverkar utredarens och forskarens arbete, till exempel när 

det gäller vem man får kontakta, vad man kan intervjua om och hur man får sprida 

resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). Vi har strävat efter att vara objektiva i 

våra analyser och att behandla alla inblandade med respekt och öppenhet. 

Vi anser inte att det är intressant för resultatet vilka specifika företag som ingått i 

studien förutom att de omfattas av vår definition av mindre aktiebolag som valt bort 

revision. Vi vill inte peka ut någon enskild individ eller enskilt företag och har därför 

valt att låta företagen vara anonyma.  ”Anonymitet kan uppnås genom att man gör 

insamlingen av material utan att en bestämd individs identitet antecknas och att 

underlagen förstörs efteråt så att varken forskningsgruppen eller obehöriga kan 

återupprätta den” (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). I studien har en separat lista med 

nummer och företagsnamn sparats för att ge författarna möjlighet att verifiera 

uppgifterna i datamatrisen i efterhand. Denna lista kommer dock inte att offentliggöras. 

Rosengren och Arvidsson (2005) skriver att en regel vid forskning är att försöka att inte 

förorsaka någon skada för deltagarna och därför alltid väga eventuell skada mot nytta. 

Att i den här studien offentliggöra bolagsnamnen och påpeka brister i bolagens 

årsredovisningar skulle mycket väl kunna skada företaget på ett sätt som inte är avsikten 

med den här studien. Vi vill här uppmärksamma och informera om eventuella brister i 

årsredovisningar generellt och inte specifikt för de utvalda företagen.  

”Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna men 

forskargruppen kan via kodnycklar hänföra uppgifter eller prover till enskilda.” 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 67) Vi har informerat de personer vi har intervjuat om 

studiens syfte samt att vi kommer att behandla alla företagsuppgifter konfidentiellt. I 

samband med att telefonintervjuerna genomfördes erbjöd vi oss också att skicka en 

skriftlig bekräftelse till respondenten på vad vi tagit upp i samtalet för att styrka vår 

identitet och vår seriositet.  

Yin (2013) menar att det är lätt att bortse från vissa resultat i sin studie om de inte 

överensstämmer med sina förutfattade meningar och vi har därför hela tiden haft en 

dialog i gruppen och ifrågasatt ställningstaganden för kunna presentera en så neutral och 

rättvis bild av vårt studieresultat som möjligt. 
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2.8 Källkritik 
Det är viktigt med en kritisk granskning av källuppgifter som innefattar alla typer av 

källor som används i en studie. Syftet med källkritik är att värdera det material som 

används i uppsatsen. Det betyder att vi som författare måste bestämma om källan är 

valid, reliabel samt om källan har relevans för frågeställningen (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2001).  

Vid val av den facklitteratur som ingår i uppsatsen var det viktigt för oss att författarna 

var etablerade namn inom sitt område samt att böckerna också hänvisade till idag 

gällande regelverk och inte innehöll inaktuella uppgifter. Uppgifter till studien har i viss 

mån hämtats från internet och då främst från branschorganisationers och myndigheters 

hemsidor. Informationen på dessa sidor har bedömts som trovärdiga även om det inte 

fullt ut gått att kontrollera all data. Sidorna som det hänvisas till i uppsatsen är 

välbesökta och väletablerade och informationen har bedömts som relevant och korrekt. 

Vid genomförda intervjuer kan det ha förekommit att respondenter haft egna intressen 

och därför inte svarat helt ärligt på våra frågor. 
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3 Referensram 
I detta kapitel förklarar vi vilka som är användare av bolagens årsredovisningar och 

varför årsredovisningen är viktig för användarna, företagens intressenter. Vidare 

presenteras de kvalitativa egenskaperna i redovisningen samt företagets valmöjligheter 

att få hjälp vid upprättandet av årsredovisningen. Vi beskriver även de lagar och normer 

som reglerar de upplysningar som vi har valt att granska i utvalda årsredovisningar. 

Denna referensram ligger till grund för uppsatsens empiri och analys. 

 

3.1 Intressenter-Användarna av externredovisningen 
Alla företag är beroende av sin omvärld och likaså är omvärlden beroende av företagen. 

Företagens omvärld kan bestå av individer, andra företag och myndigheter. Vi har 

fortsättningsvis valt att benämna dessa intressenter eller användare. I 

Nationalencyklopedin (2014) står det att ”grunden för att bli betraktad som intressent 

till ett företag är att man både påverkas av företagets åtgärder och själv kan påverka 

dem.” Utan företagens externa intressenter skulle det inte finnas behov av en 

årsredovisning (Edenhammar Norberg & Thorell 2013). 

Samhälls- och beteendeforskaren Herbert Simon, nobelpristagare i ekonomi 1978, 

menade att:  

 

”företaget utgörs av en koalition av intressenter, som alla saknar insikter 

om vad som är bästa ersättningen för de tjänster de erbjuder. I stället för att 

uppnå ett optimum strävar intressenterna, i en ständig process, efter att nå 

tillfredsställande lösningar. Varje intressent i företaget bidrar med olika 

insatser och får i gengäld belöningar i någon form: aktieutdelning, lön, 

ränteintäkter, varor, skatter och så vidare.”(Affärsvärlden 2001) 

 

Då vi anser att det är viktigt att visa vem årsredovisningen upprättas för och vilka som 

kan tänkas påverkas av innehållet i årsredovisningarna följer en kort presentation av 

företagens intressenter med utgångpunkt i intressentmodellen.  
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Figur.3:1: Intressentmodell  

Skapad av författarna med inspiration från Ax, Johansson & Kullvén (2005 s 39) 

 

Intressentmodellen bygger på att företaget vill uppnå ett stabilt förhållande till sin 

omgivning. Företaget är beroende av intressenterna och likaså är intressenterna 

beroende av företaget. En balans mellan de bidrag intressenterna lämnar till företaget 

och de belöningar företaget lämnar till intressenterna är en förutsättning för att en 

fungerande intressentgrupp kring företaget (Ax, Johansson & Kullvén 2005). Vår 

utgångspunkt är att företagets intressenter bör få tillgång till en redovisning med bra 

kvalitet. För samtliga intressenter är företagens ekonomiska rapporter viktiga underlag 

för ekonomiska beslut. Företagen strävar efter att skapa stabila och givande relationer 

med sina intressenter för att uppnå företagens mål när det gäller ekonomisk vinst och 

framgång.  

 

I ABL står det angivet att ägarnas ansvar är begränsat i ett aktiebolag och därför ställs 

det särskilda krav på hur företagets resultat och ställning redovisas till intressenterna. 

De olika intressenterna måste kunna lita på den information och på den redovisning som 

bolaget lämnar om sin ekonomiska situation. Enligt Öhman (2005) skall företag och 

organisationer genom redovisningen informera investerare och övriga intressenter om 

verksamheten. Det finns många som är intresserade av företagets resultat och externa 

redovisning; i första hand ägaren själv men också stat och kommun, kreditgivare, 

kunder, anställda, leverantörer och företagsledningen. Intressekretsen är normalt liten i 

små företag (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013).  
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När det råder informationsasymmetri mellan företagsledningen och företagets övriga 

intressenter innebär det att företagsledningen har mer information om verksamheten än 

ägaren, om personen inte är densamma som företagsledningen, och övriga intressenter. 

Företagsledningen har därför möjligheten att påverka vad som redovisas i företagets 

externa rapporter jämfört med företagets övriga intressenter (Carrington 2010). I den här 

studien är dock oftast ägaren och företagsledningen densamma. 

 

Leverantörer tillhandahåller varor och tjänster i utbyte mot betalning. Leverantörerna 

ger ofta företagen kredit och kan använda årsredovisningen som underlag för beslut om 

betalningsförmåga. En årsredovisning med bristande kvalitet kan leda till att 

leverantören begär förskottsbetalning för sina leveranser istället för att lämna kredit 

vilket kan medföra konsekvenser för företaget, som till exempel likviditetsbrist då 

företaget tvingas ersätta leverantören innan man fått betalt av kunden (Thomasson 

2006). 

 

Bank och andra kreditgivare använder redovisningen för att utvärdera företagets 

historiska utveckling och som underlag för framtida prognoser. Om företaget växer 

behövs kapitaltillskott i form av lån eller checkkredit. I dessa fall hjälper det om 

företaget kan presentera tydliga och korrekta ekonomiska underlag som upplyser 

kreditgivaren om företagets finansiella situation (Thomasson 2006). 

Kreditgivarna använder redovisningen för att kunna göra en bedömning om kreditrisken 

till företaget. Risken bedöms på kort sikt utifrån företagets likviditet och soliditet och på 

lång sikt utifrån lönsamhetsutvecklingen i företaget (Smith 2006). Hög kreditrisk 

innebär högre räntor och ibland även ställd säkerhet i form av  till exempel 

borgensåtagande. Konsekvensen av felaktiga eller bristfälliga årsredovisningar kan leda 

till att företaget får avslag på sin ansökan om checkkredit eller lån från kreditgivaren. 

 

Staten och kommunen är intressenter eftersom företagen utgör en viktig del i 

samhällsekonomin (Thomasson 2006). Staten är den som med hjälp av lagstiftning ska 

säkerställa att företagets övriga intressenter skyddas mot bristfällig och förvanskad 

information i företagets externa rapportering (Lönnqvist 2011). Dessutom lagstiftar 

kommun och stat om till exempel miljölagar och skatteregler som påverkar företagen. 

Staten har en särställning som intressent till det lilla bolaget. Genom 

inkomstdeklarationen tillgodoses Skatteverkets behov men myndigheten har också 
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möjlighet att granska underlagen på vilka deklarationen grundar sig utan att ha 

direktkontakt med företaget (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). En årsredovisning 

som innehåller brister kan orsaka felaktigt fattade beslut angående företagens 

beskattning. 

Företagens redovisning används också för att kunna kartlägga deras ekonomi på olika 

sätt, där Statistiska Centralbyrån, SCB, är en användare som producerar olika sorters 

företagsstatistik (Smith 2006). 

 

Kunden är en av företagets viktigaste intressenter och ger aktivt ekonomiskt stöd till 

företaget när de köper produkter eller tjänster från företaget. Kunder kan vara 

intresserade av att bygga upp långsiktiga relationer med företag och då kan företagets 

externa redovisning ligga till grund för utvärdering av företagets långsiktiga 

överlevnadsförmåga (Thomasson 2006). 

 

Anställda och ägare är intressenter som i nästan alla fall har en långsiktig relation med 

företaget. Anställda har stort intresse i företagets ekonomiska utveckling vars framgång 

är en förutsättning för deras fortsatta anställning och försörjning. Anställda och 

fackföreningar använder årsredovisningen för att uppskatta utrymmet för exempelvis 

löneökning (Thomasson 2006). I de företag där ägaren och företagsledningen inte är 

samma person, kan ägaren använda sig av årsredovisningen för att bedöma hur 

företagsledningen har förvaltat företaget. Ägaren är också intresserad av att kunna 

prognostisera framtida resultatutveckling och att utifrån det ta ställning till om aktierna i 

företaget är värda att köpas, behållas eller avyttras (Smith 2006). 

 

3.2 Redovisningskvalitet 
För att skydda företagets intressenter från risken att företagsledningen lämnar felaktig 

eller förskönar information i den externa redovisningen finns det lagregler om hur 

redovisningen skall presenteras för användarna (Lönnqvist 2011). I vår undersökning 

har vi utgått från att en årsredovisning måste upprättas korrekt för att den ska vara 

användbar för läsaren. 

 

Smith (2006), Lönnqvist (2011) och Falkman (2001) betonar alla hur viktigt det är att 

redovisningsinformationen håller hög kvalitet för att målet med redovisningen skall 

uppfyllas och informationsasymmetrin minimeras. I detta avsnitt diskuteras vad som 

menas med uppfyllelse av kvalitet utifrån de kriterier som illustreras i figur 3:2. 
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Figur 3:2 Kvalitativa egenskaper, inspirerad av Smith D (2006, s. 25) 

 

Den grundläggande egenskapen avseende en kvalitativ redovisningsinformation är 

relevans vilket innebär att den är användbar för intressenterna när de ska fatta beslut 

kring företaget. Är redovisningsinformationen relevant ger den användaren möjlighet att 

upprätta prognoser om företagets framtida utveckling samt att utvärdera och redigera 

tidigare upprättade prognoser utifrån den lämnade informationen. Relevans bygger i sin 

tur på tillförlitlighet och jämförbarhet. Årsredovisningen är tillförlitlig om den avbildar 

den ekonomiska verkligheten i ett företag och gör det på ett inte alltför osäkert sätt. För 

att bättre tillförlitlighet ska uppnås krävs validitet och verifierbarhet. Validitet innebär 

att den ekonomiska verksamheten avbildas på bästa möjliga sätt utifrån ett neutralt 

tänkande och att redovisningen innehåller alla väsentliga ekonomiska händelser under 

perioden. Tillförlitligheten ökar om sanningshalten i redovisningen kan verifieras mot 

underlag eller genom samstämmighet i bedömningar gjorda av fler oberoende 

bedömare. Jämförbarhet innebär att likartade händelser ska redovisas på samma sätt. 

För att intressenter ska kunna jämföra olika nyckeltal mellan olika företag krävs det att 

intäkter och kostnader som representerar likadana affärshändelser och tillgångar och 

skulder som representerar likadana resurser och förpliktelser värderas och redovisas lika 

i företagen (Smith 2006). 

En årsredovisning som är upprättad enligt årsredovisningslagen anser vi bör kunna 

knytas samman med kvalitetsmåttet relevans då det är rimligt att anta att lagstiftaren 

genom utredningar och lagändringar anpassat regelverket efter information som 

efterfrågas av intressenterna kring bolaget. 

 

 

Relevans 

Tillförlitlighet 

Validitet Verifierbarhet 

Jämförbarhet 
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3.3 Redovisningsprocessen 
Då en årsredovisning bygger på ett antal löpande transaktioner som görs under 

redovisningsperioden är det viktigt att företaget har kvalitet genom hela förloppet fram 

till genererandet av årsredovisningsrapporten. Kvalitet bygger därmed även på att det 

inom företaget finns goda upparbetade rutiner som säkerställer att alla händelser i 

företaget bokförs korrekt och att olika värderingar och bedömningar görs på ett så 

neutralt sätt som möjligt. För att ge en något förenklad bild av vilka olika moment som 

inom redovisningen leder fram till årsredovisningen presenteras i Martons (2013) figur 

”Översikt över redovisningsprocessens steg” nedan. 

 

Figur 3:3 Översikt över redovisningsprocessens steg, Marton (2013, s. 30) 
 

Steg nummer 1 avser alla affärstransaktionerna som sker i företaget under den på 

förhand valda redovisningsperioden. Transaktionerna avspeglas sedan i processens steg 

2, den löpande bokföringen som enligt bokföringslagen innebär att transaktionerna ska 

bokföras i kronologiskt och systematisk ordning. Affärshändelser ska bokföras i 

datumordning och klassificeras med hjälp av olika konton som finns i baskontoplanen. 

Vid räkenskapsårets slut avslutas den löpande bokföringen med ett bokslut där företaget 

ska periodisera sina intäkter och kostnader så att de hamnar på rätt tidsperiod, det vill 

säga den period när en prestation är utförd respektive när en resurs är förbrukad. Genom 

att flytta intäkter och kostnader till andra perioder presenteras en mer rättvisande bild av 

företagets resultat under den valda perioden. När bokslutsarbetet är färdigt är det dags 

att rapportera periodens resultat och företagets finansiella ställning till företagets 

intressenter och andra användare i form av en årsredovisning, steg 3 i redovisnings-

processen (Marton 2013). 

 

3.4 Upprättandet av årsredovisningen 
Vi har fördjupat oss i vilka valmöjligheter en ägare eller företagsledare i ett bolag som 

valt bort revision har till hjälp vid upprättandet av företagets årsredovisning om 

företaget inte väljer att använda sig av en intern resurs. Vi anser att det är viktigt att 

företagsledare gör ett genomtänkt val av extern hjälp då företaget lämnar ifrån sig viktig 
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information om företaget till en utomstående person. Det är också viktigt att den person 

som företaget anlitar också är kompetent och kan upprätta en årsredovisning så att den 

uppfyller årsredovisningslagens krav. Enligt Blomqvist (2011) saknar företagsledningen 

ofta både kunskap och kompetens att kunna tillgodogöra sig redovisningssystem och 

redovisningsinformation och behöver därför vända sig till ett antal andra aktörer för 

hjälp med redovisningen. Genom att anlita extern hjälp kan företaget få hjälp med 

upprättandet av årsredovisningen när man inte har rätt kompetens internt i bolaget.  

 

Nedan följer en presentation av de möjliga resurser ett mindre bolag kan välja att 

använda sig av vid upprättandet av företagets årsredovisning. Då företaget har valt bort 

revision har också företaget valt bort möjligheten att flytta en del av risken från 

företagsledningen till revisorn i händelse av felaktigheter i de finansiella rapporterna. 

Företaget förlorar därmed den försäkran företaget har haft gentemot företagets 

intressenter i form av revisionsberättelse och den legitimitet som revisorns granskning 

av företagens finansiella rapporter innebär (Carrington 2010). 

Enligt FARs yrkesetiska regler får inte provisionsliknande arvoden vid 

revisionsuppdrag och inte heller vid bestyrkandeuppdrag bestämmas. Detta innebär att 

revisionsarvodet i princip är styrt av vilken tid som revisorn har nedlagt och inte av till 

exempel företagets vinst eller omsättning. En genomsnittlig revisionskostnad för ett 

mindre aktiebolag är cirka SEK 15 000 (SOU 2008:32). 

 

3.4.1 Redovisningsekonom och redovisningskonsult  

En redovisningsekonom på ett företag arbetar med allt från att sköta den löpande 

bokföringen, löner, fakturering, upprätta deklarationer, årsredovisningar och andra 

finansiella rapporter. En redovisningsekonom som arbetar på en redovisningsbyrå kallas 

redovisningskonsult. Redovisningskonsultens bakgrund, arbetsuppgifter och kompetens 

ska möjliggöra att konsulten kan arbeta för många olika kunder vilket också innefattar 

småföretagare. En redovisningskonsult har liksom redovisningsekonomen varierande 

arbetsuppgifter och erbjuder sina kunder olika typer av redovisningstjänster. 

 

3.4.2 Auktoriserad redovisningskonsult 

För att få kalla sig auktoriserad redovisningskonsult krävs att man har genomgått en 

auktorisation hos FAR eller SRF som är de branschorganisationer som auktoriserar 

redovisningskonsulter. Auktorisationen förnyas vart tredje år under förutsättning att 

medlemmen uppfyller branschorganens krav på genomförd aktualitetsutbildning samt 



  
 

24 

att en kvalitetskontroll har genomgåtts med godkänt resultat minst vart sjätte år 

(SRFkonsult 2014).  

 

På FARs hemsida (2014) står angivet att en auktoriserad redovisningskonsult ska vara 

en trygghetstämpel för uppdragsgivaren och att en uppdragsgivare alltid ska kunna 

förstå och lita på konsultens rapporter. Även SRF anger att auktorisationen i 

kombination med medlemskapet är en kvalitetsstämpel som kan innebära fördelar för 

redovisningskonsulten genom en tydlig och kraftfull yrkesidentitet som professionell 

redovisningskonsult. Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult signalerar 

förtroende, kompetens och trygghet för banker, myndigheter och företagare 

(SRFkonsult 2014). För att vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult behöver 

konsulten vara medlem i FAR eller SRF, och för att bli medlem måste vissa invalskrav 

uppfyllas. Förutom att vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag krävs en 

företagsekonomisk utbildning och tre till fem års praktisk erfarenhet av arbete med 

redovisningstjänster (FAR 2014). SRF:s antagningskrav har angivits i översiktsbilden 

nedan. SRF och FAR har även under en övergångstid som löper mellan 1 juli 2013 till 

30 juni 2015 beslutat att tillämpa en dispensregel som innebär att den 

redovisningskonsult som arbetat med uppdragsverksamhet i minst tolv år kan ansöka 

om att bli auktoriserad redovisningskonsult utan andra formella utbildningskrav 

(SRFkonsult 2014).  

 

Figur 3:4 SRF antagningskrav för auktoriserad redovisningskonsult (SRFkonsult 2014) 
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Bokslutrapport 

SRF och FAR förespråkar att deras konsulter ska upprätta en bokslutsrapport, men det 

är konsulten själv som avgör om en rapport ska lämnas (FAR 2014). Bokslutsrapporten 

är tänkt att bekräfta för styrelsen att den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet 

och uppfyller kraven enligt lagar och normer samt uppfyller den nya svenska standarden 

för redovisningstjänster, Reko (SRFkonsult 2014).  

Bokslutsrapporten kan bara utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult och 

förutsätter ett särskilt uppdragsavtal mellan företaget och redovisningskonsulten där det 

framgår att företagets ekonomiska rutiner har reglerats genom avtalet (SRFkonsult 

2014). Bokslutsrapporten följer internationell standard för kvalitetssäkring och 

branschorganisationerna FAR och SRF menar att bokslutrapporten kan innebära både 

förenklingar och besparingar för företagen. Rapportens utformning är helt 

standardiserad vilket innebär att redovisningskonsulten inte ska lägga in några 

kommentarer i rapporten om eventuella brister i redovisningen. Redovisningskonsulten 

ska istället avstå att lämna en bokslutsrapport ”om redovisningen innehåller väsentliga 

oklarheter eller felaktigheter” och om uppdragsgivaren inte kompletterar de bristande 

underlagen eller rättar felen som redovisningskonsulten har informerat om. I de fall det 

skulle finnas ett beroendeförhållande mellan redovisningskonsulten och 

uppdragsgivaren ska information om detta lämnas i bokslutsrapporten (FAR och SRF 

2013, s 120). För de flesta företag är bokslutsrapporten ett enkelt och effektivt sätt att 

stärka tillförlitligheten för företagets ekonomiska rapportering gentemot bolagets 

intressenter, på samma sätt som en revisionsberättelse kan ge legitimitet för 

årsredovisningen. 

 

3.5 God redovisningssed 
Reglerna för hur årsredovisningen ska upprättas finns specificerade i 

årsredovisningslagen, där det i 2 § står att ”årsredovisningen ska upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed”. För att förstå och ha 

möjlighet att koppla ihop begreppen överskådlighet och god redovisningssed till kvalitet 

i årsredovisningen kommer vi i detta avsnitt att förklara hur de kopplas till de företag 

som vår undersökning omfattar, mindre aktiebolag. 
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Att upprätta årsredovisningen på ett överskådligt sätt innebär enligt Bokföringsnämnden 

(2011) att informationen i årsredovisningen ska presenteras på ett så lättillgängligt sätt 

som möjligt för läsaren. De olika delarna som ingår i årsredovisningen ska kunna läsas 

tillsammans. Den information som är av vikt för förståelsen av balansräkningen och 

resultaträkningen bör lämnas i not som kopplats till posten. 

 

Att följa god redovisningssed innebär att mindre aktiebolag förutom gällande lagar även 

följer de redovisningsnormer som i huvudsak Bokföringsnämnden (BFN) utformat 

(PricewaterhouseCoopers 2012). Drefeldt och Törning (2013, s. 67) skriver att ”den 

goda redovisningsseden är således det verktyg som finns för att hjälpa företagen att 

upprätta en årsredovisning som sedan ska ge en rättvisande bild av företaget och dess 

verksamhet”.  

 

Årsredovisningslagen reglerar om ett företag klassas som större respektive mindre, även 

ibland hänvisad till som små företag. Enligt lagen är ett företag större om följande 

villkor nedan är uppfyllda, resterande företag är mindre företag: 

 

- Börsnoterade företag oavsett storlek eller 

- företag som uppfyller två eller fler av nedanstående villkor 

 medelantalet anställda har varit fler än 50 stycken de två senaste räkenskapsåren, 

 balansomslutningen har varit större än 40 miljoner kronor de två senaste 

räkenskapsåren, 

 nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kronor de två senaste 

räkenskapsåren. 

 

Utifrån ovanstående definition av större företag i årsredovisningslagen framgår att de 

aktiebolag som har möjligheten att välja bort revision enligt aktiebolagslagen också 

enligt årsredovisningslagen definieras som mindre företag. Mindre företag behöver inte 

tillämpa alla bestämmelser i årsredovisningslagen vilket innebär vissa förenklingar vid 

utformningen av årsredovisningen i förhållande till stora företag. Förenklingarna består 

bland annat av möjligheten att slå samman vissa poster i resultat- och balansräkningen 

samt möjligheten att lämna mindre omfattande tilläggsupplysningar. 
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Idag finns det två framtagna allmänna råd som mindre aktiebolag kan välja att tillämpa: 

BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), eller BFNAR 2012:1, 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Huvudregelverket är K3 och det ska 

tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013. Företagen har haft 

möjligheten att frivilligt tillämpa K3-reglerna i förtid. K2-reglerna har företag fått 

använda sig av sedan 31 december 2008 och de ska användas från och med det 

räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 i de mindre aktiebolagen som 

inte valt huvudregelverket K3. De nya regelverken K2 och K3 kräver att företagen 

tillämpar hela det valda allmänna rådet utan undantag. De nya K-regelverken gör att de 

gamla redovisningsnormerna från BFN och Redovisningsrådet i framtiden kommer att 

upphöra att gälla (PricewaterhouseCoopers 2012). K2-reglerna är regelbaserade vilket 

innebär att det i regelverket tydligt framgår precis hur redovisningen ska ske. 

Regelverket är en kompromiss mellan intressenternas krav på att få en god bild av 

företagets resultat och ställning och kravet på att förenkla arbetet med årsredovisning 

och inkomstdeklarationen (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). 

 
3.6 Årsredovisningen 

Under den tidsperiod som årsredovisningarna som ingår i studien upprättats har det i 

mindre företag förutom ÅRL varit möjligt att välja K2-regelverket eller BFNs övriga 

allmänna råd. Nedan redogör vi för båda regelverken och belyser eventuella skillnader 

för att sedan kunna använda dessa som utgångspunkt vid bedömning av kvaliteten i de 

granskade årsredovisningarna. 

En årsredovisning i ett mindre företag ska bestå av en förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och noter (Far Samlingsvolym 2014). 

 

3.6.1 Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i 6 kap ÅRL och tolkas i BFN U 96:6 av 

Bokföringsnämnden. Där framgår det att förvaltningsberättelsen bland annat ska 

innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet. Enligt 

BFN U 96:6 bör den ekonomiska översikten avse en tidsperiod på 4 till 5 år tillbaka i 

tiden även om tyngdpunkten ska vara på det gångna räkenskapsåret.  

Översikten kan presenteras i verbal form, vilket betyder att översikten kan förklaras i 

text, eller utifrån olika nyckeltal och anpassas utifrån företagets storlek och komplexitet. 

Vanliga nyckeltal som används är nettoomsättning, rörelseresultat och antalet anställda 

(Drefeldt & Törning 2013). 
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Vidare anges det i BFN 96:6 att det ska finnas en beskrivning som förklarar vilken 

verksamhet som bedrivs i företaget, händelser av väsentlig betydelse och andra 

upplysningar som är viktiga för bedömningen av företagets verksamhet samt ett förslag 

till disposition av bolagets resultat. Bestämmelserna för K2-regelverkets 

förvaltningsberättelse liknar de i ÅRL och det som anges i BFN U 96:6. Den ska 

innehålla en presentation av bolagets faktiska bedrivna verksamhet, väsentliga händelser 

i företaget under och efter räkenskapsåret, en flerårsöversikt och en resultatdisposition. 

Enligt detta regelverk ska flerårsöversikten avse räkenskapsåret och de tre närmast 

föregående åren. Dessutom ska en nettoomsättningsförändring på 30 procent eller mer 

mellan åren förklaras. För att uppfylla kravet på rättvisande översikt ska det i 

flerårsöversikten lämnas uppgifter om nettoomsättning, resultat efter finansiella poster 

och soliditet (Bokföringsnämnden  2011). 

 

Eftersom flerårsöversikten tillgodoser läsaren med historiska siffror så långt som 4-5 år 

tillbaka i tiden ger den läsaren en snabb överblick över utvecklingen i företaget och 

därmed möjlighet att jämföra företagets utveckling med andra företag i samma bransch. 

Den ger också läsaren möjlighet att följa eventuella trender avseende nettoomsättningen 

och resultatutvecklingen för att använda dessa vid prognoser om framtiden. 

 

3.6.2 Resultat- och balansräkningen 

Resultaträkningen visar företagets samtliga intäkter och kostnader under ett 

räkenskapsår och slutsumman visar därmed periodens resultat. Resultaträkningen kan 

presenteras i två olika uppställningsformer, funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad. 

I de företag som tillämpar K2-regelverket kan endast den kostnadsslagsindelade 

resultaträkningen användas och uppställningsformen för den finns i BFNAR 2008:1, 

punkten 4.3. 

Funktionsindelad resultaträkning visar kostnaderna per funktion i företaget och den 

kostnadsslagsindelade resultaträkningen visar kostnaderna utifrån vilket kostnadsslag 

som avses. Kostnadsslagsindelad resultaträkning är vanligast förekommande mindre 

företag (Marton 2013). 

Balansräkningen visar företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder vid en 

viss tidpunkt. Av balansräkningens två sidor består den ena av företagets tillgångar och 

den andra av företagets egna kapital, avsättningar och skulder (Marton 2013).  En 

grundläggande förståelse för redovisningens uppbyggnad baseras på att tillgångar 

balanserar med skulder och det egna kapitalet vilket innebär att de två sidorna ska vara 
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lika stora. En förutsättning för detta är att det redovisade resultatet är samma belopp i 

balansräkningen som på sista raden i resultaträkningen. Detta anser vi är ett 

grundläggande kvalitetsmått i årsredovisningen. 

 

Uppställningsformerna för balansräkningen finns reglerad i ÅRL respektive BFNAR 

2008:1. Företagets ställda panter och ansvarsförbindelser skall redovisas sist i 

balansräkningens uppställning men ska inte ingå i balansomslutningen. En ställd pant 

innebär att något av företagets tillgångar tillfaller en långivare om skulden inte betalas 

enligt överenskommelse. Vanligt förekommande ställda panter är fastighetsinteckningar 

och panträtt i företagets tillgångar vid avbetalningsköp. Ställda panter ska delas upp i 

ställda panter för företagets egna skulder och övriga panter. Om ett företag har gått i 

borgen för ett lån som annan tagit ska det redovisas som en ansvarsförbindelse i 

årsredovisningen (Lönnqvist 2011). Redovisade ställda panter ger läsaren möjlighet att 

bland annat ta ställning till hur mycket av företagets tillgångar som är pantsatta om 

betalningssvårigheter skulle uppstå. De ger också uppgifter om eventuellt outnyttjat 

utrymme i samband med kreditgivares utvärderingar avseende utökade krediter. I de fall 

ett företag inte upplyser om eventuella ansvarsförbindelser menar vi att det försvårar för 

läsaren att bedöma vilka risker som företaget tagit på sig och hur stora konsekvenser 

detta kan få i framtiden. Frånvaron kan ge en felaktig bild av företagets finansiella 

ställning. 

 

3.6.3 Redovisnings- och värderingsprinciper 

För att läsaren av en årsredovisning ska förstå vilken del av god redovisningssed som 

företaget tillämpar måste företaget lämna upplysningar om detta avseende alla 

balansposter (Drefeldt & Törning 2013). 

Enligt ÅRL finns det krav på att årsredovisningen ska innehålla upplysningar om de 

redovisningsprinciper avseende tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats. 

I årsredovisningar som är upprättade enligt K2-reglerna ska det i 

redovisningsprinciperna framgå att den är upprättad enligt ÅRL och BFNAR 2008:1. I 

och med att denna information lämnas vet därmed läsaren hur värderingarna i 

årsredovisningens poster gjorts. Utöver denna upplysning behöver de företag som följer 

K2-regelverket bara upplysa om hur poster i utländsk valuta har räknats om, 

anläggningstillgångarnas avskrivningstider, skäl för varför bolaget eventuellt tillämpar 

avskrivningstid längre än fem år på immateriella tillgångar samt tillämpade 

redovisningsmetoder för tjänste- och entreprenaduppdrag (Bokföringsnämnden 2011). 
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Upplysningar om de tillämpade redovisningsprinciperna anser vi är förutsättning för 

god kvalitet i årsredovisningen då K2-regelverk innebär vissa förenklingar när det gäller 

tilläggsupplysningar jämfört med bokföringsnämndens andra allmänna råd. Utan dem 

ges intressenterna minskad möjlighet att jämföra, utvärdera och analysera företagets 

presenterade siffror. 

 

3.6.4 Tilläggsupplysningar 

Tilläggsupplysningar ska lämnas till resultat- och balansräkningens olika poster om det 

behövs för att underlätta läsarens tolkning av företagets redovisade siffror. Det finns 

obligatoriska och frivilliga tilläggsupplysningar. Upplysningar kan lämnas via en not 

som sammankopplas med aktuell post i resultat- eller balansräkningen eller redovisas 

direkt i resultat- och balansräkningen i de fall det inte stör överskådligheten (Marton 

2013). Många resultat- och balansposter och tilläggsupplysningar är svåra att 

kontrollera för oss eftersom vi inte har tillgång till någon grundbokföring från företagen. 

Vid kvalitetsgranskningen av de utvalda årsredovisningarna har vi utgått från de 

tilläggsupplysningar som är obligatoriska till de i årsredovisningen angivna resultat- och 

balansposterna. Utifrån dem har vi sedan valt ut några tilläggsupplysningar som enligt 

vår bedömning är viktiga för intressenterna vid analyser av företaget. Nedanstående 

tilläggsupplysningar valdes ut av oss för granskning i årsredovisningarna då de visar på 

god kvalitet om de finns med och är korrekt angivna i årsredovisningen. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar är en tillgång som ”kontrolleras” och som är tänkt att 

användas av företaget under en längre tid. En materiell anläggningstillgång utgörs av 

fastigheter, maskiner och inventarier. Användbarheten av en materiell anläggnings-

tillgång minskas med tiden eftersom den slits i takt med att den används. Detta innebär 

att företagen måste bedöma vilken avskrivningstid som ska tillämpas i redovisningen. 

Det kan vara svårt att bedöma hur lång avskrivningstid en tillgång ska ha. I den takt som 

värdet sänks genom avskrivningar på de materiella anläggningstillgångarna i 

balansräkningen genererar det kostnader i resultaträkningen (Marton 2013). 

Avskrivningstiden påverkar således hur stora kostnader företaget redovisar i 

resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar finns i de flesta företag och utgör 

ofta en väsentlig balanspost vilket innebär att avskrivningarna utgör en betydande post i 

resultaträkningen (Drefeldt & Törning 2013). 
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För varje anläggningstillgångspost ska uppgift om anskaffningsvärde, tillkommande och 

avgående tillgångar, överföringar, årets av-, ned- och uppskrivningar lämnas i not. För 

anläggningstillgångarnas olika slag ska det upplysas om tillämpad avskrivningsmetod 

och avskrivningstid. Endast relevanta rader skall vara med i noten (FAR 

Samlingsvolym 2014). De företag som tillämpar BFNAR 2008:1 ska även specificera 

tillgångarnas ingående och utgående anskaffningsvärde (Bokföringsnämnden 2011). 

 

Vi tycker att denna tilläggsupplysning ger intressenter viktig information om innehållet 

i balansposten. Den visar om företaget har gjort stora investeringar eller om bolaget har 

avyttrat tillgångar. Upplysningarna kan även kopplas samman med resultatposter 

avseende förluster eller vinster i samband med avyttringar eller utrangeringar och 

läsaren kan då utvärdera om avskrivningstiderna för de olika posterna är rimliga. 

Avskrivningstider kan jämföras med andra företag i samma bransch och en bedömning 

om rimlighet kan därmed göras då det kan finnas risk att lönsamhetsfrågor kan påverka 

företagarens val av avskrivningstider. Upplysningar avseende tillämpade 

avskrivningsprocent och avskrivningsmetod är viktiga när intressenterna ska beräkna 

hur stora avskrivningar som kommer att belasta resultatet i framtiden.  

 

Varulager 

En vanligt förekommande omsättningstillgång är varulager. Varulager finns i 

tillverkande företag, handelsföretag men även i andra typer av företag. Varulager kan 

bestå av lagerposter som till exempel råvaror och förnödenheter, varor under 

tillverkning, färdiga varor, handelsvaror, pågående arbeten samt förskott för varor och 

tjänster (Drefeldt & Törning 2013). Posten varulager innebär att företaget ska göra olika 

värderingar och bedömningar avseende hur anskaffningsvärdena ska beräknas, men 

också ta ställning till försiktighetsprincipen vid värdering av lagret enligt lägsta värdets 

princip (Smith 2006).  

 

Marton (2013) menar att en viktig redovisningsfråga vid värdering av lager är att ta 

ställning till eventuellt behov av nedskrivningar. Det kan vara svårt för 

företagsledningen att bedöma det aktuella värdet på varulagret. I redovisningen bokförs 

förändringar av varulagret direkt mot resultaträkningen vilket innebär att företaget 

utifrån sina värderingar och bedömningar direkt kan påverka det redovisade resultatet. 
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BFNAR 2000:3 reglerar hur varulager ska redovisas i mindre företag. Det allmänna 

rådet grundar redovisningen av varulager på en värdering enligt lägsta värdets princip 

(LVP), vilket förklaras som ”det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde”. 

Huvudregeln är att värderingen ska göras post för post, men får göras kollektivt för 

likartade varugrupper. Upplysningar i årsredovisningen ska lämnas om tillämpad 

värderingsprincip, om kollektiv värdering tillämpats samt i vilken omfattning (FAR 

Samlingsvolym 2014). Dessa upplysningar är av stor betydelse när läsaren ska bedöma 

resultatet och därmed även hur eventuell inkurans har redovisats. De årsredovisningar 

som upprättas enligt K2-reglerna behöver inte lämna några tilläggsupplysningar 

avseende värderingsprincip för varulager då detta regleras i BFNAR 2008:1. 

 

Eget kapital 

Det egna kapitalet ska i balansräkningen delas upp i bundet eget kapital och fritt eget 

kapital. Det ska också lämnas uppgifter om posten aktiekapital där antalet aktier 

uppdelat per aktieslag ska anges (Lönnqvist 2011). Upplysningar om årets förändringar 

av det egna kapitalet ska finnas med i not i årsredovisningen (FAR Samlingsvolym 

2014). Med ledning av denna tilläggsinformation kan användaren se hur företaget har 

valt att disponera sitt kapital under året. Den ger intressenten möjlighet att analysera 

bolagets finansiella ställning och se ägarnas uttag i form av utdelningar eller 

insättningar i form av aktieägartillskott som gjorts i bolaget.  

Upplysningen avseende antalet aktier är en viktig uppgift i de fall en läsare vill kunna 

beräkna vinst per aktie (Lönnqvist 2011). 

 

Kort- och långfristiga skulder 

Fordringar och skulder ska i balansräkningen delas upp i långa och korta. Enligt 

PricewaterhouseCoopers (2012) går gränsen vid ett år för att anses som kortfristig. När 

det gäller skuldposterna ska tilläggsupplysning lämnas avseende den del som förfaller 

senare än fem år efter balansdagen. Ställda säkerheter ska i not delas upp per skuldpost 

och i noten ska företaget upplysa om art och form. Upplysning om ställda säkerheter till 

förmån för eventuellt koncernföretag ska också lämnas (FAR Samlingsvolym 2014). 

Om bolaget har en checkräkningskredit redovisad som långfristig skuld är denna 

undantagen från notupplysningen avseende kort- och långfristig del 

(Bokföringsnämnden 2011). 
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En uppdelning av kort och lång skuld påverkar läsarens beräkningar avseende 

kassaflöden på kort och lång sikt och vi menar att ett utelämnande minskar läsarens 

användbarhet av årsredovisningen. Många av intressenterna kring företaget är beroende 

av att kunna bedöma företagets förmåga att betala sina skulder innan de är villiga att 

förlänga eller utöka till exempel en kredit eller lämna förskott då detta innebär ett 

risktagande för dem. 

 

Intäkter vid tjänste- och entreprenaduppdrag 

Hur en intäkt i mindre företag ska redovisas kan man läsa om i BFNAR 2003:3. I de 

företag som utför tjänste- och entreprenaduppdrag skall tilläggsupplysning lämnas om 

uppdraget är på löpande räkningen eller utförs till fastpris samt om huvudregeln eller 

alternativregeln har tillämpats vid redovisning av intäkterna (FAR Samlingsvolym 

2014). I BFNAR 2008:1, punkt 19.3, står det att ”ett företag som utför tjänste- eller 

entreprenaduppdrag på löpande eller till fastpris ska lämna upplysning om företaget 

tillämpar huvudregeln eller alternativregeln på respektive slag av uppdrag”.  

 

Ett tjänsteuppdrag innebär att det finns avtal om att företaget ska utföra en eller flera 

tjänster under en viss tidsperiod. Om det istället är ett avtal som avser produktion av ett 

eller fler objekt så klassas det istället som ett entreprenaduppdrag. Avtal om tillverkning 

av varor som företaget vanligtvis har som lagervara eller tillverkar mot order är inte ett 

entreprenaduppdrag (Drefeldt & Törning 2013). Exempel på entreprenadavtal kan vara 

uppförande av hus, vägar eller broar med mera. 

Vid redovisning av inkomst på löpande räkning är huvudregeln att intäkten redovisas i 

den takt som arbetet utförs. Alternativregeln innebär istället att intäkten redovisas i den 

takt som företaget fakturerar det utförda arbetet. När företaget redovisar inkomst till fast 

pris innebär huvudregeln att intäkten redovisas baserat på färdigställande graden på 

balansdagen med avdrag för tidigare under räkenskapsåret redovisade intäkter avseende 

uppdraget. Då alternativregeln istället används vid fastprisuppdrag innebär det att 

inkomsten intäktsförs först när uppdraget är slutfört (Bokföringsnämnden 2011). 

Enligt vad som framgår ovan kan företag som utför tjänste- och entreprenaduppdrag 

välja olika vägar när det gäller intäktsredovisningen. Vi anser därför att en upplysning 

om vilken regel som tillämpas är viktig för läsaren av årsredovisningen eftersom de 

innebär väsentliga skillnader vid periodiseringen av rörelseresultatet. I de fall som 
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principen löpande räkningen används kan resultatet påverkas positivt eller negativt 

beroende på att fakturering flyttas mellan olika redovisningsperioder. 

 

Personalkostnader 

Upplysning ska enligt ÅRL lämnas om medelantalet anställda under 

räkenskapsperioden fördelat på män och kvinnor samt land (FAR Samlingsvolym 

2014). Vid tillämpande av BFNAR 2008:1 finns det en förenklingsregel avseende 

könsfördelningen som säger att beräkningen får göras utifrån förhållandet på 

balansdagen. Upplysning om de över räkenskapsperiodens totalt kostnadsförda och 

skattepliktiga löner och ersättningar inklusive årets förändringar av löneskulder samt 

sociala kostnader, där pensionskostnader skall särredovisas, ska lämnas i 

årsredovisningen (Bokföringsnämnden 2011). Dessa tilläggsupplysningar tycker vi ger 

läsaren viktig information om sysselsättning samt ersättningsnivåer i företaget. Antalet 

anställda och lönekostnader kan ses som en viktig parameter som till exempel kan 

användas för att mäta företags effektivitet i form av nyckeltalet ”omsättning per 

anställd” eller för att mäta relationen ”lönekostnader per anställd” vilket kan ge läsaren 

en bild av företagets lönenivåer. Dessa uppgifter kan inte utläsas någon annanstans i 

årsredovisningen och är användbara för intressenter vid jämförelser av företag. 

Informationen i noten är också användbar vid arbete med utveckling av ett företag och 

vi har valt att inkludera personalnoten vid vår granskning av årsredovisningarna. 

 

3.7 Bolagsverket  
Det är få andra länder som har lika långtgående krav på offentliggörande av 

årsredovisningar som Sverige där alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till 

Bolagsverket. I många andra länder är mindre bolags årsredovisningar inte offentliga 

handlingar (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). Bolagsverket i Sundsvall är en 

registrerande myndighet som bildades den 1 juli 2004 då bolagsavdelningen i Patent- 

och registreringsverket blev en egen myndighet, men redan 1897 började Kungliga 

Patentverket registrera aktiebolag och så småningom kom registreringen även att 

innefatta andra företagsformer och föreningar (Bolagsverket 2014). Om ett företag inte 

skickar in sin årsredovisning inom sju månader efter räkenskapsperiodens utgång och 

senast en månad efter bolagsstämman kommer företaget att få betala förseningsavgifter. 

Om företaget trots avgifter och påstötningar inte kommit in med en årsredovisning inom 

elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar företaget tvångslikvidation 

(Bolagsverket 2014). 
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I november 2010 ändrades reglerna avseende revision av små aktiebolag, vilket innebär 

att små privata aktiebolag kan välja bort revisionen av bolagets årsredovisning, 

bokföring samt ledningens förvaltning (Justitiedepartementet 2010). I de mindre 

aktiebolag som kan välja att inte anlita revisor krävs att aktieägarna på bolagsstämman 

beslutar att ändra bolagsordningen så att kravet på revisor tas bort och att revisorns 

uppdrag ska upphöra (entledigande). Därefter måste ändringarna anmälas till 

Bolagsverket för registrering. Om ändringarna har registrerats före räkenskapsårets 

utgång, behövs ingen revisionsberättelse lämnas till bolagets årsredovisning för 

räkenskapsåret (Bolagsverket 2014). 

 

Då Bolagsverket endast är en registrerande enhet kontrolleras formella krav och någon 

vidare bedömning av kvaliteten på innehållet i årsredovisningen görs inte vid 

registreringen. Följande krav kontrolleras enligt Bolagsverket (2014) internetsida: 

- Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning, noter. 

- Protokoll från ordinarie bolagsstämma, om stämman har beslutat om 

vinstutdelning. 

- Fastställelseintyg i original. 

- Koncernredovisning. 

I en artikel i Dagens Nyheter (130814), skriver Mattias Carlsson om hur Bolagsverket 

utnyttjas av bedragare som skickar in falska årsredovisningar som visar god ekonomi i 

företaget. Eftersom Bolagsverket inte kontrollerar om årsredovisningarna har någon 

verklighetsanknytning utan endast gör formella kontroller av årsredovisningen, innebär 

det att förfalskade årsredovisningar sedan säljs vidare till kreditupplysningsbolag och 

allmänheten. Som exempel nämner DN ett Stockholmsbeläget företag som höjt sin 

kreditvärdighet från B till högsta betyget AAA med en av Bolagsverket godkänd 

årsredovisning. Detta resulterade i att bolaget kunde göra beställningar av diverse varor 

och maskiner på kredit som sedan inte kunde betalas till leverantörerna. Bolaget 

försattes i konkurs med skulder på cirka 3 miljoner kronor. Möjligheten att kunna 

förfalska och försköna årsredovisningen som lämnas in till Bolagsverket är en företeelse 

som kan öka i och med den slopade revisionsplikten i mindre aktiebolag. Den 

oberoende externa granskningen som intressenterna tidigare har kunnat förlita sig på 

finns inte längre kvar i dessa aktiebolag. 



  
 

36 

Justitiedepartementet arbetar med en Redovisningsutredning (SOU 2014:22) och ett 

delbetänkande har lämnats som förväntas ge ytterligare förenklade regler i den externa 

redovisningen för små- och medelstora företag, dock tidigast år 2016. En negativ aspekt 

med att förenkla bland annat i nötter i årsredovisningen och i andra upplysningskrav kan 

leda till att jämförbarheten mellan små bolag försämras och gör det svårt för företagets 

intressenter att hämta information från årsredovisningar (SOU 2014:22). Utredarna 

menar att den minskade tillgängliga informationen i årsredovisningarna också kan leda 

till att myndigheter som Statistiska Centralbyrån behöver hämta information direkt från 

företagen i större utsträckning när informationen inte finns tillgänglig i de hos 

Bolagsverket registrerade årsredovisningarna. Även andra intressenter som till exempel 

kreditupplysningsföretag kommer förmodligen enligt utredarna få sämre möjlighet att 

bilda sig en uppfattning om små- och medelstora företags finansiella ställning. Även 

detta arbete är ett led i att anpassa Sveriges nationella regler till EU:s fjärde 

bolagsdirektiv, artikel 53:1. Främsta anledningen till det ändrade redovisningsreglerna 

är att ytterligare minska den administrativa bördan för små bolag. 

Referensramen visar att målet med redovisningen är att ge företagens intressenter 

information så att de har möjlighet att göra prognoser kring företagets framtida resultat 

men också att bedöma eventuella framtida risker. Ägaransvaret avseende aktiebolagets 

skulder och andra åtagande är begränsat vilket också ytterligare belyser vikten av en 

korrekt och tillförlitlig årsredovisning som intressenterna kan använda som 

beslutsunderlag. Årsredovisningen kan därmed spela en viktig roll vid intressenternas 

bedömning av  betalningsförmåga, längre samarbetskontrakt, framtida resultat-

prognoser, betalning av skatter och den ekonomiska utvecklingen. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av det insamlade empiriska materialet.  Kapitlets 

uppbyggnad följer checklistan i bilaga A avseende årsredovisningarna och den 

frågeguide som användes vid telefonintervjuerna enligt bilaga B. Företagsnamnen har 

inte angivits utan företagen numrerades från 1, 2, 3 och framåt. I urvalet finns 

varuhandelsföretag representerade även om övervägande delen är tjänsteproducerande 

bolag. Efter granskningsfrågorna finns ett allmänt kommentarsfält där övriga 

kommentarer skrivits ner som kan vara av intresse för studien. Om årsredovisningen 

innehöll en not som upplyste om att en auktoriserad redovisningskonsult upprättat en 

bokslutsrapport noterades detta under ”övriga kommentarer”.  

 

4.1 Granskning av årsredovisningar 
Totalt granskades 58 årsredovisningar. Resultatet har sammanställts i bilaga C och 

presenteras översiktligt i följande avsnitt. Alla frågeställningar utformades så det var 

möjligt att svara JA eller NEJ på frågorna där NEJ motsvarar en kvalitetsbrist. 

Resultatet har förtydligats där det ansågs nödvändigt. Bedömningen för 

kvalitetskriterierna i studien presenteras under respektive fråga. Om frågan inte var 

tillämplig för ett bolag, till exempel om bolaget saknade varulager, skrevs N/A, en 

förkortning för Not Applicable. 

4.1.1 Tillämpade redovisningsprinciper 

Tillämpar företaget BFNAR 2008:1 eller inte? 

För att kunna dra slutsatser om kvalitetsbrister i bolagens årsredovisningar utifrån 

årsredovisningslagen och valda normer var det viktigt att veta vilka grundläggande 

redovisningsprinciper som bolagen följer och detta var det första kriteriet som 

studerades. 

Av de årsredovisningar som ingick i studien har flertalet företag angett att 

årsredovisningen upprättats enligt ÅRL samt Bokföringsnämndens allmänna råd, totalt 

36 företag. Bland dessa förhållandevis nyregistrerade företag har bolagen i liten 

utsträckning valt att tillämpa K2-reglerna i förtid, endast fjorton företag har angett att 

årsredovisningen upprättats enligt ÅRL och BFNAR 2008:1 (K2). I en av 

årsredovisningarna angavs det att den upprättas enligt ÅRL och god redovisningssed. 

God redovisningssed är ingen vedertagen redovisningsprincip och ger inte läsaren 

någon information om vilka delar av den goda redovisningsseden som använts vilket 

försvårar för intressenterna när de ska tolka årsredovisningen. Sju företag har helt 
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uteslutet upplysningen om vilken typ av regelverk de har följt vid upprättandet av 

årsredovisningarna. Vanligtvis står detta angivit i avsnittet om redovisningsprinciper 

och för att säkerställa att bolagen inte angivit detta i något annat avsnitt har alla avsnitt i 

årsredovisningen genomsökts efter informationen. 

 

Figur 4:1 Tillämpade redovisningsprinciper i de granskade årsredovisningarna 
 
4.1.2 Årets resultat 

Anges årets resultat med samma belopp i förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och 

balansräkningen? 

Enligt regelverket ska årets resultat anges med samma belopp i förvaltningsberättelsen, 

resultaträkningen och balansräkningen. Beloppen jämfördes i bolagens förvaltnings-

berättelser under rubriken ”Resultatdisposition” i resultat- och balansräkningen för att 

säkerställa att de stämde överens. Det konstaterades att 55 årsredovisningar har 

redovisat samma belopp på alla tre positioner i årsredovisningarna. Ett företag har 

redovisat samma resultat i vinstdispositionen och resultaträkningen, men i 

balansräkningen har resultatet fördelats mellan reservfond och årets resultat vilket 

tidigare var obligatoriskt men numera är en frivillig avsättning i aktiebolag. 

 

Figur 4:2 Kvalitetsbrister Årets resultat 
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Tre företag, företag nummer 3, 27 och 46, har inte angett samma belopp. Två av 

företagen har inte angivit resultatet i förvaltningsberättelsen varav ett bolag inte ens har 

redovisat beloppet i resultat- och balansräkningen. Det tredje företaget har olika belopp 

i förvaltningsberättelsen och resultaträkningen och saknar sedan helt balansposten 

avseende årets resultat. I dessa företag balanserar inte heller balansräkningen enligt 

avsnitt 4.1.3. 

4.1.3 Balanserar balansräkningens tillgångar mot summa skulder och eget kapital 

Balanserar balansräkningen? 

Balansräkningen består av företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder vid 

en viss tidpunkt. Av balansräkningens två sidor består den ena av företagets tillgångar 

och den andra av företagets egna kapital, avsättningar och skulder. En av de mest 

grundläggande reglerna i redovisningen är att balansräkningens tillgångar ska vara lika 

stora som skulderna och det egna kapitalet. Vid genomgång av årsredovisningarna hade 

samtliga redovisat korrekt förutom tre bolag. 

 

 

Figur 4:3 Kvalitetsbrister Balansräkning 
 

I de tre årsredovisningarna som inte balanserade har dessutom bolag nummer 27 

jämförelseår i balansräkningen där summa tillgångar inte heller stämmer mot summan 

av skulder och eget kapital. De två andra företagen, nummer 3 och nummer 46, har inte 

varit verksamma mer än ett räkenskapsår varför inget jämförelseår redovisades i 

årsredovisningarna. Dessa tre bolag redovisade inte heller rätt resultat under avsnitt 

4.1.2. 
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4.1.4 Flerårsöversikt 

Innehåller förvaltningsberättelsen någon flerårsöversikt som uppfyller ÅRL/K2s krav? 

Enligt ÅRL och K2s regelverk ska förvaltningsberättelsen innehålla en översikt av 

företagets utveckling över en längre period. Enligt BFN U 96:6 bör översikten visa 

utvecklingen över en tidsperiod på 4-5 år. Utformningen kan vara i verbal form eller 

genom en presentation av vanliga nyckeltal. De årsredovisningar som innehåller en 

flerårsöversikt anses korrekt redovisade om de i sin flerårsöversikt har inkluderat de år 

som företaget existerat då inget av de granskade företagen är äldre än två år. 

 

I K2-regelverket specificeras exakt vad en flerårsöversikt ska innehålla, det vill säga 

uppgift om nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och nyckeltalet soliditet och 

att dessa uppgifter ska visas för räkenskapsåret och de tre föregående åren. Tolv stycken 

av K2-bolagen som ingick i studien har redovisat exakt dessa tal medan två stycken inte 

har med någon flerårsöversikt alls. Dessa nyckeltal är också de vanligast förekommande 

i de årsredovisningar som har en flerårsöversikt i årsredovisningen som uppfyller 

kvalitetskrav som ÅRL och K2-reglerna föreskriver. Totalt var det 18 stycken 

årsredovisningar som inte ansågs uppfylla god kvalitet avseende flerårsöversikten i 

studien då de inte gav läsaren den översiktliga information om företagets finansiella 

utveckling som föreskrivs i regelverket.  

 

 

Figur 4:4 Kvalitetsbrister Flerårsöversikt 
 

Vanligast förekommande bland bristerna var att årsredovisningen helt saknade en 

flerårsöversikt och det var fjorton bolag som inte hade med någon översikt i sin 

förvaltningsberättelse. En årsredovisning presenterar en flerårsöversikt i textform där 

företaget endast upplyser om nettoomsättningen de två räkenskapsåren som företaget 

funnits vilket inte kan anses som en fullständig flerårsöversikt. Två årsredovisningar 

inkluderade en flerårsöversikt men inte några tidigare jämförelseår trots att tidigare 
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räkenskapsår redovisats. Ytterligare en årsredovisning redovisade endast ett nyckeltal i 

sin flerårsöversikt. 

 

4.1.5 Ställda panter och ansvarsförbindelser 

Finns ställda panter och ansvarsförbindelser redovisade enligt ÅRL och K2:s krav? 

Företagets ställda panter och ansvarsförbindelser skall redovisas sist i balansräkningens 

uppställning men ska inte ingå i balansomslutningens summering. 

Uppgifterna om ställda panter och ansvarsförbindelser uppfyllde kvalitetskraven i 

majoriteten av de granskade årsredovisningarna. Då det är viktig information för läsaren 

om företaget har gått i borgen eller åtagit sig ansvarsförbindelser ansågs det vara en 

kvalitetsbrist i studien att utesluta denna information i årsredovisningen.  

 

Figur 4:5 Kvalitetsbrister Ställda panter och ansvarsförbindelser 
 

Det var sex stycken av årsredovisningarna som saknade dessa uppgifter och därmed inte 

uppfyllde reglerna. Av dessa sex var det en årsredovisning som hade med ställda panter 

och ansvarsförbindelser som rubrikrad efter balansomslutningen, men utan några 

uppgifter ifyllda i kolumnen avseende räkenskapsåret. I de årsredovisningar som har 

redovisat information om ställda panter och ansvarsförbindelser korrekt så var det hela 

42 stycken företag som har redovisat att de Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser 

har, medan resterande tio stycken har redovisat äganderättsförbehåll, 

företagsinteckningar och borgensförbindelser. 
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4.1.6 Materiella anläggningstillgångar 

Lämnas upplysningar om tillämpade avskrivningstider för materiella 

anläggningstillgångar samt specificeras tillkommande och avgående tillgångar, 

avskrivningar och nedskrivningar i not enligt ÅRL/K2s krav? 

I studien kontrollerades att det fanns en upplysning i årsredovisningarna avseende 

tillämpad avskrivningsmetod och avskrivningstid samt att en tilläggsupplysning 

kopplades till balansräkningsraden. Tilläggsupplysningen ska innehålla ingående och 

utgående anskaffningsvärden, specificera inköp, avyttring och utrangeringar, 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar för att uppfylla kvalitetskriteriet.  

 

 

Figur 4:6 Kvalitetsbrister Materiella anläggningstillgångar 
 

Av de granskade årsredovisningarna var det 30 företag som inte hade några materiella 

anläggningstillgångar redovisade i balansräkningen vilket innebär att denna 

tilläggsupplysning inte var ett krav för dem. Resterande 28 årsredovisningar innehöll 

balansposter avseende materiella anläggningstillgångar men av dessa var det sju stycken 

som saknade upplysning om avskrivningstid eller tilläggningsupplysning i form av not. 

I två av årsredovisningrna stämde inte beloppen i en annars korrekt upprättad not med 

uppgifterna i balansräkningen eller att jämförelseårets utgående balans inte stämde med 

redovisad ingående balans för aktuellt år. 

4.1.7 Varulager 

Om företaget innehar varulager, lämnar företaget upplysningar om 

värderingsprincipen för varulager? 

Den grundläggande värderingsregeln för varulager är lägsta värdets princip, det vill säga 

att varulagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. För de 

bolag som har ett varulager ska upplysning om värderingsprincip lämnas. De företag 

som i sin årsredovisning har skrivit att de följer BFNAR 2008:1 behöver inte skriva 

något mer i årsredovisningen eftersom det i detta allmänna råd regleras hur värdering av 

varulager ska göras. I de fall företagen har tillämpat ÅRL och bokföringsnämndens 
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allmänna råd kontrollerades om bolagen har angett vilken värderingsprincip som 

tillämpats. Vi har först studerat om balansräkningen innehåller någon varulagerpost och 

därefter om det har angivits några värderingsprinciper för varulagret. 

 

 

Figur 4:7 Kvalitetsbrister Varulager 
 

En stor del (47 stycken) av de granskade årsredovisningarna hade inte någon 

varulagerpost upptaget i balansräkningen. De årsredovisningar där varulager fanns och 

där det i redovisningsprinciperna angetts att de använder sig av BFNAR 2008:1 behöver 

inte lämna några ytterligare upplysningar. Dessa företag uppfyller därmed 

kvalitetskraven. Bland de nio företag som upplyst korrekt om varulagervärderingen var 

en tillämpning av redovisningprinciper enligt K2-reglerna vanligast. 

Två bolag har inte angett några värderingsprinciper avseende varulager och uppfyller 

därmed inte kvalitetskraven. 

 

4.1.8 Tjänste- och entreprenad uppdrag 

Lämnas tillämpade redovisningsmetoder avseende intäkter för tjänste- och 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt? 

I de företag som utför tjänste- och entreprenaduppdrag skall tilläggsupplysning lämnas 

om uppdraget är på löpande räkningen eller fastpris samt om huvudregeln eller 

alternativregeln har tillämpats vid redovisning av intäkterna. Om företaget i 

förvaltningsberättelsens verksamhetsbeskrivning angivit att den utgörs av tjänste- och 

entreprenaduppdrag har vi därefter granskat vilka tilläggsupplysningar som lämnats i 

årsredovisningarna. 
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Figur 4:8 Kvalitetsbrister Intäkter tjänster och entreprenad 
 

40 stycken av årsredovisningarna var företag som sålde någon form av tjänster eller 

utförde entreprenaduppdrag och där intäkter redovisats i resultaträkningen, men det var 

bara 17 stycken av dessa som lämnat korrekta tilläggsupplysningar i sin årsredovisning. 

Hela tjugotre stycken företag har inte lämnat någon upplysning om intäktsredovisning 

vilket utgjorde 57 procent av de företag som skulle lämnat upplysning för att uppfylla 

kvalitetskraven. Detta höga antal gjorde att vi kontaktade branschkunniga för att få 

bekräftat att den information som lämnats om verksamheten också omfattas av kravet på 

intäktsredovisning, till exempel eventföretag. Bedömningen har redovisats i enhetlig 

med de svar vi fått av branschkunniga och vår kännedom om företagen. 

4.1.9 Personalkostnader 

Lämnas not avseende personalkostnader enligt ÅRL/K2s krav? 

Enligt kraven i ÅRL och K2 ska upplysning angående personalkostnader lämnas om 

medelantalet anställda under räkenskapsperioden fördelat på män och kvinnor. Land ska 

anges i de fall företagen har anställda i flera länder utöver Sverige. En sammanställning 

ska lämnas över räkenskapsperiodens totala kostnader för löner och ersättningar samt 

sociala kostnader där pensionskostnader skall särredovisas.  

 

Figur 4:9 Kvalitetsbrister Personalnot 
 



  
 

45 

Först studerades resultaträkningen för att se om bolaget haft några personalkostnader. 

19 företag angav att de inte hade några personalkostnader och således fanns här inget 

krav på att upprätta en not. Åtta stycken av dessa företag har ändå valt att lämna denna 

upplysning i en egen not som ett extra tydliggörande för läsaren. Sju företag redovisade 

personalkostnader i resultaträkningen men saknade personalnot i årsredovisningen, i 

bolag 20, 24 och 48 var personalkostnaderna så låga att man måste ifrågasätta om det 

verkligen är lönekostnader eller andra personalrelaterade kostnader som måste anges i 

not enligt regelverket. Som läsare kan man inte utläsa vad som avses och därför har 

detta definierats som en kvalitetsbrist i studien. 21 årsredovisningar innehöll felfria 

tilläggsupplysningar avseende personalkostnaderna och elva stycken har lämnat korrekt 

personalnot med uppgift om medelantal anställda fördelat på kön samt kostnader för 

löner och ersättningar men bolagen har inte särredovisat pensionskostnaderna vilket inte 

är korrekt enligt regelverket. 

4.1.10 Eget kapital 

Lämnas not avseende årets förändring av eget kapital enligt ÅRL/K2s krav? 

Det egna kapitalet ska i balansräkningen delas upp i bundet eget kapital och fritt eget 

kapital. I årsredovisningarna kontrollerades att uppgifter om antalet aktier var 

inkluderade samt att en tillhörande not till eget kapital som visar periodens förändringar 

också bifogats. 

 

Figur 4:10 Kvalitetsbrister Eget kapital 
 

I 14 årsredovisningar fanns det brister i tilläggsupplysningen, i nio av dessa 

årsredovisningar var bristen att antalet aktier inte redovisats i årsredovisningen. 

Resterande 44 årsredovisningar var helt korrekta och uppfyllde alla upplysningskrav 

avseende det egna kapitalet, det som skiljde något mellan företagen var hur de valt att 

redovisa antalet aktier. Flertalet av bolagen valde att redovisa antalet aktier i anslutning 

till balansräkningens rad ”Aktiekapital” medan några valt att redovisa dem i noten för 

eget kapital alternativt i en egen not avseende aktiekapital. 
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4.1.11 Kort- och långfristig skuld 

Lämnas uppgifter avseende lång respektive kort skuld samt de tilläggsupplysningar i 

enlighet med ÅRL/K2s krav? 

I årsredovisningarna kontrollerades att skulderna delats upp i kort- respektive 

långfristiga skulder och att tilläggsupplysning lämnats till den del som förfaller senare 

än fem år efter balansdagen. I de fall som årsredovisningen visade att det fanns ställda 

panter kontrollerades också att de delats upp per skuldpost och att det fanns 

upplysningar om vilken art och form som det var på säkerheten. 

 

 

Figur 4:11 Kvalitetsbrister Kort- och långfristig skuld 
 

I 35 årsredovisningar fanns det endast kortfristiga skulder med en korrekt fördelning i 

balansräkningen vilket innebär att tilläggsupplysning inte krävdes. Resterande 21 

årsredovisningar uppfyllde kvalitetskravet då de innehöll både en fördelning av långa 

respektive korta skulder samt i vissa fall tillhörande noter avseende den del av långa 

skulden som förfaller senare än fem år. Två årsredovisningar uppfyllde inte 

kvalitetskraven då dessa saknade korrekta uppställningsformer av balansräkningen samt 

inte har redovisat några noter i årsredovisningarna. 

 

4.2 Telefonintervjuer med företagsledare 
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från genomförda telefonintervjuer 

med företagsledare. Svaren från respondenterna finns i längst ner på datamatrisen i 

bilaga C. 

4.2.1 Vem upprättade årsredovisningen och varför valdes denna lösning i 
företaget? 

De svar som märkts med intern resurs i checklistan avser företag som valt att låta en 

anställd göra årsredovisningen eller att företagsledaren tagit hjälp av en informell 

kontakt som till exempel en släkting, vän eller granne. Även om frågan inte ställdes 

direkt framgick det i vissa fall att tjänsten inte köpts in i företaget utan att företagen har 
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fått hjälp med att upprätta årsredovisningen utan att betala för tjänsten. Med extern 

resurs avses här inköp av tjänst där bolaget anlitat en revisor, redovisningskonsult eller 

auktoriserad redovisningskonsult eller någon med motsvarande kompetens. Ibland 

angav respondenten endast att man anlitade en redovisningsbyrå och vilken kompetens 

de anställda på byrån hade i redovisningsfrågor gick inte med säkerhet att fastställa. 

Enligt vissa responenter hade en revisor anlitats utan att någon revisionsberättelse 

upprättats. 

 

Av de företagsledare som låtit sig intervjuas svarade övervägande delen att de valt en 

extern lösning, detta svar lämnades av cirka 3/4 av respondenterna. Anledningar som 

angavs till varför denna lösning valts var att man som egenföretagare ville prioritera 

verksamheten och inte siffror. Andra ansåg inte att företagets organisation hade 

tillräcklig kunskap att själva upprätta en årsredovisning och köpte istället in tjänsten ”så 

att det blir rätt från början”. Vem som företaget valde att anlita berodde oftare på 

kontakter och rekommendationer från andra affärskontakter eller vänner snarare än på 

kompetensen. Kompetensen hos den som anlitades angavs ibland som sekundär, 

respondenterna angav att det var viktigare att känna förtroende för den som man 

lämnade sina ekonomiska underlag till. Några respondenter som anlitade en 

auktoriserad redovisningskonsult tyckte att det är bra att få en bokslutsrapport som kan 

visas för intressenter vid behov. Det rådde en stor osäkerhet hos respondenterna om 

vilken kompetens den som företaget anlitat för arbetet faktiskt besatt. Intervjuarna 

behövde vid flera tillfällen förtydliga skillnaden mellan en revisor och 

redovisningskonsult. De företagsledare som anlitat en auktoriserad redovisningskonsult 

och där konsulten i årsredovisningen lämnat uppgift i not om bokslutsrapport var väl 

medvetna om sitt val. 

 

Hos de cirka 25 procent av företagen som valt en intern lösning angav två företagsledare 

att de inte ansåg sig ha råd med att anlita en extern resurs. Företagsledare upprättade  

själv sin årsredovisning eller så angav man att en släkting eller vän gjorde 

årsredovisningen. Två företag angav att det var ett annat koncernbolag, moderföretaget, 

som bestämde vem som ska upprätta årsredovisningen för företaget. 
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4.2.2 Kan företagsledarna tänka sig att (även) i framtiden använda en 
redovisningskonsult eller auktoriserad redovisningskonsult för upprättandet av 
bolagets årsredovisning?  

 

36 respondenter sade sig vara nöjda med nuvarande lösning och såg ingen anledning till 

att byta till en annan lösning i dagsläget. Som skäl till att fortsätta med nuvarande 

lösning angav företagsledarna oftast kunskapsbrist som främsta anledningen till varför 

man har den lösning man har idag. Det var också viktigt för respondenterna att de i 

företaget fick fokusera på kärnverksamheten och att de hade förtroende för den person 

som upprättade årsredovisningen. En respondent som anlitat extern hjälp var nöjd med 

lösningen men inte med konsulten som utfört tjänsten och planerar därför att byta 

konsult. Endast en respondent sade sig vilja byta lösning och göra årsredovisningen 

själv vid nästa tillfälle för inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. Detta på grund 

av att företaget var under avveckling och respondenten sade sig därför inte vilja anlita 

extern hjälp igen. Två av respondenterna som valt en intern lösning sade sig dock vara 

villiga att anlita en redovisningskonsult inom en snar framtid om företaget växte 

ytterligare. Detta var en nödvändighet för att kunna motivera den ökade kostnaden av att 

köpa in en extern tjänst, innan dess fanns inget utrymme för ökade kostnader i bolaget.  

 
4.2.3 Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets årsredovisning 
påverkat bolaget i kontakter med intressenter som till exempel leverantörer, 
kunder, kreditgivare och övriga finansiärer? 

 

Denna fråga har två respondenter avböjt att svara på. Övriga respondenter svarade på 

delfrågan om valet att inte ha revisor har påverkat bolaget och samtliga svarade att de 

idag inte har upplevt att någon efterfrågat en reviderad årsredovisning och de ansåg sig 

inte ha något behov av densamma. Ett antal deltagare uttryckte snarare att 

årsredovisningen ansågs överflödig då den inte efterfrågades av företagets intressenter.  

Respondenterna menade att småföretagare oftast får sina arbeten genom kontakter och 

de företag som har slutkunder som är privatpersoner efterfrågar inte någon 

årsredovisning.  En respondent angav att banken vid ett tillfälle velat titta på företagets 

årsredovisning men då nämndes inget från bankens sida att årsredovisningen inte hade 

någon revisionsberättelse utan fokus från banken var på innehållet i årsredovisningen. 

Två av respondenterna angav att de kunde tänka sig att banken skulle efterfråga en 

årsredovisning, dock inte nödvändigvis reviderad, men att de ännu inte upplevt detta.  
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4.3 Samband mellan upprättaren och årsredovisningens kvalité 
 

 
 

Figur 4:12 Upprättare av årsredovisningar utan brister 
 

Av de årsredovisningar som vi valt att kontrollera var det totalt 19 stycken 

årsredovisningar som inte hade några kvalitetsbrister utifrån de valda 

kvalitetskontrollerna. Av dessa 19 stycken framgick det via upplysning i 

årsredovisningen alternativt telefonintervjuerna att 14 stycken av dessa årsredovisningar 

var upprättade av en extern resurs. Resterande fem årsredovisningar utan brister har vi 

inte kunnat fastställa om upprättaren är en extern eller intern resurs. Detta beror på att 

det inte finns någon upplysning om detta i årsredovisningen samt att de också ingår i 

vårt externa bortfall av telefonintervjuer och således inte fick utrett vem som upprättat  

årsredovisningen.  

 

 

Figur 4:13 Upprättare Auktoriserad redovisningskonsult 
 

Vid vår genomgång av årsredovisningar och utförda telefonintervjuer framgick det att 

elva av årsredovisningarna var upprättade av auktoriserade redovisningskonsulter och 

att fem stycken av dessa innehöll någon brist. Samtliga av dessa fem årsredovisningar 

saknade bland annat upplysning avseende tillämpad redovisningsmetod för intäkter från 

tjänste- och entreprenaduppdrag. Andra brister i dessa årsredovisningar var att det 

saknades flerårsöversikt, personalnot samt eget kapitalnot eller uppgift om antalet 

aktier. 
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Figur 4:14 Upprättare Övrig extern resurs 
 

Tjugotvå årsredovisningar i studien var upprättade av en extern resurs, dock inte av en 

auktoriserad redovisningskonsult. I denna grupp var det en mindre andel 

årsredovisningar utan kvalitetsbrister i jämförelse med årsredovisningar som upprättats 

av en auktoriserad redovisningskonsult. De kvalitetsbrister som var vanligast 

förekommande i dessa årsredovisningar var även här att de saknade upplysning om 

tillämpad redovisningsmetod för intäkter från tjänste- och entreprenaduppdrag men flera 

av dessa årsredovisningar saknade även upplysning om antalet aktier och en korrekt 

flerårsöversikt. Ett fåtal årsredovisningar saknade uppgifter om tillämpad 

redovisningsprincip, ställda panter och säkerheter, personalnot och tillämpade 

avskrivningstider avseende materiella anläggningstillgångar. 

 

 

Figur 4:15 Upprättare Intern resurs 
 

Åtta årsredovisningar har enligt undersökningen upprättats internt inom bolaget. Av 

dessa var det ingen som var upprättad helt korrekt utan någon kvalitetsbrist. Hälften av 

dessa årsredovisningar innehöll så mycket som 5-9 kvalitetsbrister och med grova 

kvalitetsbrister där inte inte ens de grundläggande kvalitetskriterierna uppfylldes. 

Kvalitetsbristerna här var bland annat avsaknad av tillämpade redovisningsprinciper, 

balans- och resultaträkningar som inte balanserade, olika resultat i balansräkningen, 

resultaträkningen och förvaltningsberättelsen men även avsaknad av flertalet 

tilläggsupplysningar samt uppgift avseende ställda panter och säkerheter.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras insamlad empirisk data, det vill säga resultatet 

av årsredovisningsgranskningen och genomförda telefonintervjuer med utgångspunkt i 

uppsatsens referensram för att svara på uppsatsens frågeställningar och syfte. 

5.1 Kvalitetsbrister i årsredovisningar där revision valts bort 
De vanligast förekommande kvalitetsbristerna som upptäcktes vid granskningen var att 

företagen inte angivit redovisnings- och värderingsprinciper korrekt. Bolagen har inte 

angivit vilket regelverk de följer, hur bolagen redovisar intäkter och 

avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar. Avsaknaden av dessa upplysningar 

medför att det inte fullt ut går att tolka det redovisade resultatet och förstå företagens 

finansiella status. De lagregler för hur redovisningen ska presenteras för användarna för 

att minimera risken för att felaktig information lämnas (Lönnqvist 2011) har därmed 

inte följts. Det lämnades genomgående lite information i årsredovisningarna om 

verksamheten trots kraven i regelverket BFNAR 2008:1 kap 4 samt ÅRL kap 6 vilket 

främst gjorde det svårt att entydigt fastslå hur intäkterna borde redovisas i dessa bolag. 

Vid de kompletterande telefonintervjuerna gavs möjligheten att ta reda på mer om 

verksamheten då det ofta inte gick att utläsa enbart utifrån informationen i 

årsredovisningarnas förvaltningsberättelser. Bolagen har inte upprättat en 

årsredovisning för att informera sina intressenter om sin verksamhet och dess utveckling 

utan endast lämnat absolut nödvändig information och i några fall inte ens det. 

Edenhammar, Norberg och Thorell (2013) påpekar att företagen visserligen kan lämna 

selektiv information för oviljan att ge företagsinformation till konkurrenter men menar 

att årsredovisningen upprättas endast för företagets externa intressenter och vi anser att 

utan intressenter skulle det inte finnas ett behov av en årsredovisning. Detta borde ge 

små bolag ett incitament att lämna fler upplysningar i sina årsredovisningar än vad 

företagen har gjort i denna studie.  

 

De årsredovisningarna som vid granskningen hade kvalitetsbrister av den typen att 

balansräkningen inte balanserar eller att årets resultat enligt resultaträkningen inte 

stämmer mot balansräkningen har allabolag.se valt att inte presentera några 

bokslutssiffror eller nyckeltal för. Allabolag.se (2014) lämnar istället läsaren en 

upplysning om att ”Bokslutet innehöll brister vilket innebär att det inte går att 

presentera”. Sidan informerar sedan läsaren om att även om Bolagsverket har godkänt 

en årsredovisning behöver det inte innebära att bokslutet är korrekt. 
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Företagsinformationen hämtas och uppdateras från Skatteverket, Bolagsverket, 

Statistiska Centralbyrån (SCB) och Upplysningscentralen (UC) (Allabolag 2014). För 

att allabolag.se och UC ska presentera bokslutssiffror för ett företag krävs att alla 

summeringar och delsummeringar är korrekta i den inlämnade årsredovisningen, att 

balansräkningen balanserar samt att årets resultat är samma i resultaträkningen som 

under eget kapital med mera (Allabolag 2014). Kvalitetsbrister av denna karaktär gör 

därmed att tillförlitligheten för hela den inlämnade årsredovisningen ifrågasätts och den 

enligt Smith (2006) grundläggande kvalitativa egenskapen relevans saknas. 

Årsredovisningen blir därmed inte användbar för intressenterna. 

 

Avsaknad av eller bristande flerårsöversikt var vanligare i de årsredovisningar som 

upprättats utifrån ÅRL och BFNAR än de som upprättats enligt K2-regelverket. 

Möjligen kan detta förklaras av att K2-regelverket exakt specificerar vad en 

flerårsöversikt ska innehålla för nyckeltal. Genom att tydliggöra och räkna upp kraven 

på upplysningar i flerårsöversikten blir det lättare för upprättaren av årsredovisningen 

att uppfylla kvalitetskraven. De specificerade nyckeltalen i K2-regelverkt underlättar 

även för intressenter när de vill jämföra företag, till exempel i samma bransch. 

Nyckeltal är dock olika viktiga i olika branscher vilket gör att de i K2-regelverket 

specificerade nyckeltalen kan användas som utgångspunkt för analysen men ibland 

måste de kompletteras för att kunna ge mera uttömmande jämförelser av olika företag. 

De i K2-regelverket angivna nyckeltalen soliditet, nettoomsättning och resultat efter 

finansiella poster var de nyckeltal som var vanligast förekommande i flerårsöversikterna 

även i de årsredovisningar som inte upprättades enligt K2-regelverket. De 

förutbestämda nyckeltalen är ett hjälpmedel för mindre företag men kan också påverka 

företagens vilja att ge sina intressenter mer lämpliga nyckeltal utifrån sin specifika 

verksamhet. Genom att utelämna dessa nyckeltal uppfylls inte kravet på att företaget ska 

lämna en rättvisande översikt (Bokföringsnämnden 2011). 

 

Flertalet av de kontrollerade årsredovisningarna hade med information om ställda panter 

och ansvarsförbindelser i sina årsredovisningar. De flesta av dessa företag redovisade 

dessutom att de inte hade några ställda panter eller ansvarsförbindelser. Tillsammans 

med det faktum att flertalet av årsredovisningarna inte heller innehöll några långfristiga 

skulder tyder på att de granskade företagen ännu inte har mycket externt inlånat kapital i 

sina aktiebolag. I de fall där det fanns ställda panter var det vanligast att detta var 
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äganderättsförbehåll avseende maskiner samt ställda företagsinteckningar för att kunna 

få checkkredit från bankerna. 

 

Av de årsredovisningar som kommit med i vårt urval var det lite mer än hälften av 

företagen som inte redovisade några materiella anläggningstillgångar. Det var inte 

riktigt det resultatet vi väntat eftersom Drefelt & Törning (2013) skriver att detta är 

något som finns i de flesta företag och som ofta är en väsentlig post för företagen. 

Utifrån detta resultat kan vi göra kopplingen att de företag som finns med i vårt urval 

till stor del utgörs av tjänsteföretag där det inte krävs stora initiala investeringar för att 

påbörja sin verksamhet och därmed finns inte heller behov av att låna kapital från 

bankerna. För de företag med materiella anläggningstillgångar är det viktigt att de 

obligatoriska tilläggsupplysningarna avseende materiella anläggningstillgångar blir 

korrekt redovisade. Detta eftersom de materiella anläggningstillgångarna i de flesta av 

dessa företag utgjorde en väsentlig post i balansräkningen. Med väsentlig post har vi 

räknat med att den utgör minst 25 procent av balansomslutningen. Det är i dessa företag 

viktigt för läsaren att kunna bedöma om de tillämpade avskrivningstiderna och 

avskrivningarnas resultatpåverkan är rimliga och för att kunna beräkna den framtida 

resultatpåverkan. 

 

En stor del av de årsredovisningar som redovisade personalkostnader i resultaträkningen 

hade även med en tillhörande tilläggsupplysning avseende antalet anställda samt en 

presentation av årets lönekostnader och de sociala avgifterna. De brister som kunde 

urskiljas avseende denna not var att bolagen inte särredovisade några 

pensionskostnader. Om detta berodde på att företagarna inte haft några 

pensionskostnader under perioden eller om företagen glömt att redovisa 

pensionskostnaderna i årsredovisningen är oklart. 

 

Det var endast en mindre del av de kontrollerade årsredovisningarna som hade 

balansposten varulager. Det kunde också konstateras att de flesta som hade ett varulager 

också hade redovisat tillhörande värderingsprinciper korrekt i sina årsredovisningar.  

Tilläggsupplysningen som ska lämnas om förändringen av eget kapital fanns med i de 

flesta årsredovisningarna. De brister som förekom var att antalet aktier inte hade angetts 

i årsredovisningen eller att noten helt saknades i årsredovisningarna. De 
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årsredovisningar i studien med genomgående dålig kvalitet och med ett stort antal 

kvalitetsbrister saknade även denna tilläggsupplysning. 

 

5.2 Val av upprättare i relation till kvalitet i årsredovisningen 

För att kunna uppnå god kvalitet är det viktigt att den som upprättar årsredovisningen 

har rätt kompetens, kunskap om regelverk och kännedom om vilka normer som är 

aktuella. De åtta företagen i studien som i not angett att en auktoriserad 

redovisningskonsult upprättat en bokslutsrapport håller genomgående en högre kvalitet 

än de andra årsredovisningarna i studien. Tydligast märktes kvalitetsskillnaden mot 

övriga årsredovisningar i studien vid den information som lämnats under 

redovisningsprinciper och i tilläggsupplysningarna. Det faktum att en auktoriserad 

redovisningskonsult måste ha en företagsekonomisk utbildning och dessutom löpande 

måste uppdatera sina kunskaper genom olika aktualitetsutbildningar (SRFkonsult 2014) 

har förmodligen påverkat kvaliteten i de årsredovisningarna som vi har granskat. 

Noterbart är dock att inte alla årsredovisningar där bokslutsrapport lämnats var felfria. 

Det är viktigt att man som företagare förstår för vem årsredovisningen upprättas och att 

en rättvisande bild av redovisningen endast kan lämnas om årsredovisningen om den 

upprättas i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper (Edenhammar, 

Norberg &Thorell 2013). Så länge som årsredovisningen innehåller brister, även om de 

inte är allvarliga kan inte årsredovisningarna sägas ge intressenten en rättvisande bild. 

Detta är en förutsättning redovisningsinformationen ska hålla hög kvalité och bidra till 

att minska informationasymmetrin (Smith 2006). 

 

Det framgick av svaren i telefonintervjuerna att den som vi anser nödvändiga 

kompetensinventeringen av den person som företaget valt att anlita för upprättandet av 

årsredovisningen inte gjorts. Den huvudsakliga orsaken till att inventeringen inte 

gjordes angavs främst vara bero på att företagsledaren själv inte hade den nödvändiga 

kompetensen att bedöma anlitad persons kompetens. De företagsledare som själv inte 

har redovisningskunskap är således beroende av andras rekommendationer. 

Företagsledarna framhöll i svaren att de kände sig trygga i sitt val av redovisningshjälp 

och betonade vikten av en god personlig relation med den man anlitar för uppdraget. 

Det faktum att årsredovisning har godkänts och registrerats hos Bolagsverket kan 

invagga företagsledaren i en falsk trygghet om redovisningskonsultens kompetens. 
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Några av de respondenter som svarat att de anlitar extern hjälp säger man gjort detta för 

att: ”det ska bli rätt och att det är bättre att lämna över arbetet till någon som har rätt 

kompetens”. De årsredovisningar som upprättas externt, men inte av en auktoriserad 

redovisningskonsult är av en mycket varierade kvalité, vilket kan bero på just det som 

Mahan och Ågren (2010) genomgående belyser i sin uppsats, nämligen att det finns en 

stor kompetensspridning bland redovisningskonsulterna. Den kvalitetssäkring som SRF 

och FAR med att den auktoriserade redovisningskonsulten ska vara en trygghetsstämpel 

för uppdragsgivaren (FAR2014) kan med hänvisning till studiens resultat inte sägas 

vara fullt ut uppnådd.  

 

Samtliga årsredovisningar av de som valt en intern lösning där antingen företagsledaren 

själv, en närstående eller en nära bekant upprättat årsredovisningen visade på brister. 

Företagsledarna sade sig vara nöjda och kände sig trygga med lösningen. Bristerna i 

företagens egna årsredovisningar diskuterades inte i intervjuerna och frågan uppstod i 

analysfasen om företagen valt en annan lösning om bristerna presenterats. Resultatet 

tolkades i studien som att man från företagens sida kände sig trygga med sitt val av vem 

som upprättade årsredovisningen och detta stärktes även när i stort sett alla respondenter 

svarade att de önskade ha kvar samma lösning även för nästa redovisningsperiod.  

 

5.3 Funna bristers påverkan på användarnas analyser av 
årsredovisningen 

Intressenter kan hämta information från Bolagsverket och liknande sidor som till 

exempel www.allabolag.se och kreditupplysningsföretag utan att företaget är medvetna 

om detta (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). Detta borde vara en av 

huvudanledningarna till att samtliga företagare inte kände att årsredovisningen fyllde ett 

behov eller efterfrågades av intressenterna. På informationssidor på internet görs en 

analys av bolagen. De årsredovisningar som innehåller många fel är svårare att 

analysera. Kreditupplysningsföretag väljer att inte publicera uppgifter från 

årsredovisningar som inte uppfyller deras kvalitetskrav. Detta är något som kan vara av 

stor betydelse för användarna men även för upprättaren. När intressenten hämtar en 

årsredovisningen direkt från Bolagsverket är det mycket beroende på den egna 

kompetensen hur väl intressenten kan tillgodogöra sig informationen. Årsredovisningen 

görs då inte tillgänglig för användarna i den utsträckning som den skulle gjorts om den 

varit korrekt upprättad, utan brister. Om det finns brister i årsredovisningen medför 

detta att tillförlitligheten för de olika posterna i årsredovisningen och den underliggande 
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redovisningen ifrågasätts. I vår studie var det 21 procent av det totala antalet 

årsredovisningar som hade fler än två identifierade fel. I denna gruppen fanns även 

årsredovisningar med ett så stort antal fel att det begränsade överskådligheten. Den 

bristade överskådligheten begränsar intressentens analys starkt. Årsredovisningens 

användbarhet minskar därmed och intressenterna väljer kanske att inte använda den som 

underlag för sina beslut kring företaget. I värsta fall kan det även innebära att 

användaren av årsredovisningen avstår från att påbörja alternativt fortsätta sin 

affärsförbindelse med företaget. 

 

De kriterier som valdes ut och kontrollerades är vanliga upplysningar som revisorn 

alltid kontrollerar i sitt arbete med att granska en årsredovisning. Revisorn arbetar 

vanligtvis efter checklistor och har innan revisionsberättelsen skrivs under kontrollerat 

att all väsentlig information finns med. Detta menar vi medför att brister inte skulle ha 

förekommit i så stor utsträckning som de har gjort i de oreviderade årsredovisningarna 

som vi granskat. De identifierade kvalitetsbristerna som vi anser kan vara betydande för 

användarna vid deras analyser av företaget är följande. 

 

I vår studie saknade 10 procent av årsredovisningarna information om ställda panter och 

ansvarsförbindelser, en kvalitetsbrist som kan ge en helt felaktig bild av företagets 

skuldsättningsnivå och således också företagets framtida finansiella risk. 

 

Att inte lämna uppgifter om, när och hur företaget intäktsför sina inkomster vid tjänste- 

och entreprenaduppdrag gör att användaren får svårt att analysera och bedöma 

redovisade och framtida intäkter i företaget. Vid tillämpning av alternativregeln 

avseende uppdrag på löpande räkning finns möjlighet att skjuta över intäkten till nästa 

redovisningsperiod genom att fakturera den efter bokslutsdagen. Risken för denna 

sortens överperiodiseringar är viktig att känna till vid granskningen av årsredovisningen 

och det presenterade rörelseresultatet. 

 

De årsredovisningar som innehöll brister avseende avskrivningstider på materiella 

anläggningstillgångar medför att intressenter kan missbedöma framtida avskrivningar 

och därmed också den framtida resultatutvecklingen. 
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5.3.1 Tänkbara konsekvenser med bristfälliga årsredovisningar för företagare och 
intressenter 

 

Det är svårt att med säkerhet fastställa vilka konsekvenser de bristfälliga 

årsredovisningarna i studien skulle kunna få för företagens intressenter.  I stycket nedan 

anger vi därför några tänkbara konsekvenser som kvalitetsbristerna skulle kunna leda 

till men även hur företagarna själva kan komma att påverkas av dessa brister.  

 

Lönnqvist (2011) menar att ÅRL föreskriver vad som ska ingå i en årsredovisning för 

att företagsledningen inte skall avge felaktig och förvrängd ekonomisk information i sin 

årsredovisning. Vidare anges i den statliga utredningen SOU2014:22 att 

regelförenklingar som nu genomförs förmodligen kommer att medföra ökade kostnader 

för samhället då myndigheterna måste hitta andra vägar för att få tillförlitlig information 

från mindre företag som avstått revision, eventuellt genom ökad direktkontakt med 

företaget (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). Med hänsyn till de brister som 

identifierats i denna studie skulle vi kunna anta att kontroller på oreviderade företag i 

framtiden kan komma att intensifieras från myndigheternas sida. Den legitimitet och 

kvalitet som revisorns arbete tidigare representerat (Carrington 2010), men som inte är 

längre något krav, gör att myndigheterna måste hitta andra vägar för att säkerställa att 

informationen som lämnas av små och medelstora företag i största möjliga mån också 

fortsättningsvis är tillförlitliga.  

 

En årsredovisning som innehåller brister kan orsaka felaktigt fattade beslut angående 

företagens beskattning (Smith 2006) vilket Skatteverket vill undvika. Detta tror vi kan 

leda till både utökade skatterevisioner eller ett ökat rapporteringstryck för de mindre 

bolagen (SOU 2014:22).  Företagare som avsagt sig revision måste fråga sig om det i 

längden innebär en minskad administativ börda och minskade kostnader för företaget 

eller om konsekvenserna rent av kan leda till ökade kostnader för företaget. Ett tydligt 

exempel är inkomstdeklarationen där Skatteverket vill ha uppgift om en 

redovisningskonsult biträtt vid upprättandet av årsredovisningen och om 

årsredovisningen varit föremål för revision. Skatteverket sänder tydliga signaler till 

företagen att myndigheten anser att tillförligheten ökar om en extern 

redovisningskonsult eller revisor granskat årsredovisningen.  
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Skatteverket har även infört en förebyggande insats där de har möjlighet att kontrollera 

ett företags bokföring löpande under ett räkenskapsår. Detta för att göra bedömningen 

om hur väl företaget sköter sin bokföring men även för att ges möjligheten att kunna ge 

råd och tips till företaget för att bokföringen utgöra ett så rätt som möjligt underlag till 

årsbokslutet och deklarationen.  

 

Det är tänkbart att Sverige, som en av de sista EU-medlemsländerna att anta ändringen 

(Collis 2010) om förenklat regelverk, ännu inte har hittat rätt form för företagens 

externa rapportering och att årsredovisningen i dess nuvarande form har spelat ut sin 

roll. Då årsredovisningen blir offentlig upp till sju månader efter redovisningsperiodens 

utgång (Bolagsverket 2014) är informationen till viss del redan inaktuell när den 

offentliggörs. Informationen är ofta inte bara inaktuell utan även bristfällig enligt 

resultatet i vår studie. Vi menar därför att företagens intressenter idag måste i 

uppmärksammas på den omfattning av brister förekommer i oreviderade 

årsredovisningar. Brister som väsentligt kan påverka intressenternas analyser och 

riskbedömningar i samband med kontakter med företagen (Arvidson, Carrington & 

Johed 2013). Om vi antar att de brister som vi identifierat i studien, till exempel i de 

årsredovisningar där upprättaren utelämnat information om ställda panter och andra 

säkerheter, beror på kompetensbrist går det inte att bortse från att några aktörer kommer 

att utnyttja systemet genom att medvetet skicka in falska årsredovisningar vilket också 

Dagens Nyheter rapporterat om (130814). Detta menar vi borde medföra att 

Bolagsverkets roll måste ändras från att bara ansvara för att granska formalia i 

årsredovisningarna till att även kontrollera att årsredovisningarna innehåller korrekt 

information. Detta för att nyttan med en offentlig årsredovisning från de mindre 

oreviderade företagen fortfarande ska finnas kvar.  

 

Årsredovisningen är viktig för kreditgivarna som använder rapporten för att kunna göra 

en bedömning om kreditrisken förknippad med att göra affärer med företaget (Smith 

2006). Genom att de mindre företagens externa rapportering numera är oreviderad 

medför detta också en ökad risk för till exempel banker. En högre kreditrisk innebär 

också högre räntor och ibland även ställd säkerhet i form av borgensåtagande 

(Lönnqvist 2011) för företagen om de vill låna kapital. Vi kan därför även här anta att 

företagens kostnader kan komma att öka då banken vill ha kompensation för den ökade 
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risken som de tvingas ta genom att låna ut kapital till företagen utan att ha den externa 

försäkringen som revisionsberättelsen tidigare inneburit.  

 

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult signalerar förtroende, kompetens och 

trygghet för banker, myndigheter och företagare enligt SRFkonsult (2014) men frågan 

är om detta alternativ kommer att leda till lägre kostnader för småföretagarna jämfört 

med att anlita en revisor? Det är idag inte fastställt att den auktoriserade 

redovisningskonsulten uppnår den legitimitet och det anseende som revisorn enligt 

Carrington (2010) representerar i dagens samhället. Vi kunde i den här studien 

konstatera att även om de årsredovisningar som upprättats av en auktoriserad 

redovisningskonsult höll en högre kvalitet så förekom det även bland dessa en del 

kvalitetsbrister. Det är viktigt att intressenterna i sina analyser av företagens 

årsredovisningar också beaktar att redovisningskonsulten kan avstå att lämna en 

bokslutsrapport ”om redovisningen innehåller väsentliga oklarheter eller felaktigheter” 

(FAR och SRF 2013, s 120). Även om bokslutsrapporten kan vara ett enkelt och 

effektivt sätt att stärka tillförlitligheten för företagets ekonomiska rapportering gentemot 

bolagets intressenter kan intressenterna inte veta om redovisningskonsulten avstått att 

lämna en bokslutsrapport. Konsulten uppmärksammar inte intressenten på riskerna med 

bolagets förvaltning som revisorn tidigare gjort. 
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6 Slutdiskussion 
 

I detta kapitel sammanfattar vi våra resultat i studien och avslutar med förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 
 

Efter granskningen av årsredovisningarna konstaterades att sextiosju procent innehöll 

någon form av kvalitetsbrist och av dessa bristfälliga årsredovisningar uppvisade fler än 

hälften två eller flera kvalitetsbrister enligt studiens kvalitetskriterier. Resultatet visade 

att när det fanns fler kvalitetsbrister i årsredovisningarna var det ofta också grövre 

brister, som till exempel att balansräkningen inte balanserade. Det var betydligt fler 

brister än vad vi förväntade oss när vi startade vår studie. Det fanns några 

årsredovisningar med genomgående dålig kvalité då, det vill säga att de var bristfälliga i 

de flesta av våra kontrollpunkter. Det går inte att generalisera och säga att detta resultat 

är representativt för alla bolag som registrerar sina årsredovisningar hos Bolagsverket 

då endast ett fåtal årsredovisningar studerades av den totala populationen nyregistrerade 

företag som valt bort  revision.  

 

Det är dock tydligt i studien att företagarna uppfattar kravet med att upprätta en 

årsredovisning som en onödig administrativ börda som är större än nyttan med en 

årsredovisning. När företagaren inte ser nyttan blir resultatet förmodligen också 

därefter. Det faktum att de internt upprättade årsredovisningarna innehöll fler brister än 

de årsredovisningar som en externt anlitad person upprättat visar på att den interna 

kompetensen i de granskade små företagen i många fall är begränsad. Detta är även 

något som tydligt framgått i telefonintervjusvaren avseende varför bolagen valt att anlita 

en extern resurs vid upprättandet av årsredovisningen.  

 

Vår studie visar också på att de årsredovisningar som sägs vara upprättade av en extern 

resurs i form av redovisningsekonom eller redovisningskonsult är av en mycket blandad 

kvalitet. Det som dock framgår är att de årsredovisningar där en bokslutsrapport har 

lämnats och årsredovisningen har upprättats av en auktoriserad redovisningskonsult höll 

en högre och bättre kvalitet. Detta gör att vi utifrån de årsredovisningar som ingått i 

denna studie kan konstatera att de som upprättats av auktoriserade 
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redovisningskonsulter har en bättre kvalitet än de som upprättats internt eller av andra 

externa resurser.  

 

Det faktum att Bolagsverket varken kontrollerar årsredovisningens riktighet mot 

verkligheten eller lagstiftningen och att det heller inte längre finns en kvalitetssäkring i 

form av revision av årsredovisningarna har det i vår studie visat sig resultera i bristande 

årsredovisningar. Årsredovisningarna har trots dessa brister offentliggjorts för 

intressenter. För de intressenter som själva inte har kompetensen att uppmärksamma 

kvalitetsbristerna, kan de felaktiga antaganden som görs i samband med analysen av 

rapporten innebära betydande ekonomiska konsekvenser i form av till exempel 

kundförluster, kreditförluster samt problem med förutbestämda varuleveranser mm. 

Resultatet i vår studie visar att redovisningskonsulten inte fullt ut kan ersätta den 

kvalitetssäkring som revisorn tidigare gjort.  

 

Många av de tilläggsupplysningar som fattades i årsredovisningarna skulle Bolagsverket 

kunnat fånga redan i samband med godkännandet. Vi tror att en kvalitetsförbättring av 

inlämnade årsredovisningar skulle kunna uppnås med hjälp av en mer standardiserad 

elektronisk inlämning av småföretagarnas årsredovisningar. Är rapporten felaktig när 

den registreras och inte går att analysera är den ändå inte till nytta för intressenterna. 

Edenhammar, Norberg och Thorell (2013) nämner att årsredovisningen är en färskvara. 

Idag offentliggörs årsredovisningen 3-6 månader efter redovisningsperiodens utgång. 

En enklare standardiserad inlämning skulle kunna bidra till en snabbare rapporteringen 

efter räkenskapsårets slut och därmed även öka förtroendet för rapporteringen, både i 

form av aktualitet och riktighet. En standardisering talar också för att det blir större 

jämförbarhet mellan olika företag vilket skulle underlätta för intressenterna. Det faktum 

att rapporten publiceras så långt efter utgången period gör enligt vår mening rapporten 

inaktuell och kan därför endast användas i begränsad omfattning. Den 

redovisningsutredning som startat med att ytterligare förenkla redovisningsreglerna för 

mindre bolag och anpassa dem till gällande EU regler, med höjning av gränsvärden för 

mindre bolag, samt att underlätta den externa redovisningen för dessa bolag anser vi 

utifrån vår studie vara ett steg i rätt utveckling. Kanske kan även utformningen av 

eventuell standardiserad inlämning samordnas med Skatteverket avseende företagets 

inkomstbeskattningen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en allt för långtgående 
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förenkling av årsredovisningens upprättande kan göra att nyttan av årsredovisningen 

inte finns kvar.  

Om syftet med ett förenklat regelverk är att underlätta för småföretagarna och minska 

deras administrativa börda borde också myndigheterna ta steget fullt ut som i 

föregångslandet England där endast en mycket komprimerad extern rapportering görs 

(Collis 2012).  

 

En konsekvens av revisionspliktens slopande är därmed att intressenterna idag i stor 

utsträckning själva måste kvalitetssäkra och riskbedöma företagens oreviderade 

årsredovisningar, vilket i förlängningen kan innebära att ökade kostnader belastar det 

enskilda företaget. Skatteverket är en intressent som vidtagit åtgärder för att kunna 

bedöma företagets kvalitet genom olika kontroller och utökad informationsskyldighet 

om upprättare av årsredovisning i inkomstdeklarationen. Det kan även krävas större 

resurser hos företagens övriga intressenter i form av egna kontroller, krav på andra 

underlag för att säkra sina intressen i företagen. 

  

Staten bör i framtiden överväga om Bolagsverket kan börja göra en del 

kvalitetskontroller i sitt uppdrag utöver sina nuvarande formella kontroller. Dessa 

kontroller bör göras för att inte de godkända årsredovisningarna ska vilseleda de 

intressenter som beställer årsredovisningar direkt från Bolagsverket. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi tycker att det hade varit intressant om någon ville följa upp vår studie om några år 

för att se om de åtgärder som myndigheterna nu genomför påverkar kvalitén på den 

externa redovisningen hos små- och medelstora bolag positivt eller negativt. 

En jämförelse av årsredovisningskvaliteten mellan mindre företag med och utan 

revision skulle kunna ge en intressant bild av vilka kvalitetsskillnaderna som finns. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Checklista årsredovisningar 
 

1. Tillämpar företaget BFNAR 2008:1 (K2) eller inte? 

 
2. Innehåller förvaltningsberättelsen någon flerårsöversikt som uppfyller 

ÅRLs/K2s krav? 

 
3. Anges årets resultat med samma belopp i förvaltningsberättelsen, 

resultaträkningen och balansräkningen? 

 
4. Balanserar balansräkningen? 

 

5. Finns ställda panter och ansvarsförbindelser redovisade enligt ÅRL och K2? 

 

6. Lämnas upplysningar om tillämpade avskrivningstider för anläggningstillgångar 

samt specificeras tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

 
7. Om företaget innehar varulager, lämnas upplysningar om värderingsprincipen 

för varulager? 

 
8. Lämnas tillämpade redovisningsmetoder för tjänste- och entreprenaduppdrag i 

de fall detta är tillämpligt 

 
9. Lämnas not avseende personalkostnader enligt ÅRLs/K2s krav? 

 

10. Lämnas not avseende årets förändring av eget kapital enligt ÅRLs/K2s krav? 

 

11. Lämnas uppgifter avseende lång respektive kort skuld samt tilläggsupplysning i 

enlighet med ÅRLs/K2s krav? 

  



  
 

II 

 

Bilaga B Guide för telefonintervju med företagsledare 
 

 

Telefonsamtalet inleds med en kort presentation med att vi är studenter från 

Linnéuniversitetet och gör vårt examensarbete under VT-2014 där vi tittar på 

årsredovisningar från mindre aktiebolag som valt bort revision. 

 

Nedan följer ett antal frågor kring vilka intervjuaren byggt upp samtalet. 

 

Vem upprättade bolagets årsredovisning? Var det någon som var anställd på företaget 

eller var en extern resurs/konsult? 

 

Varför valdes denna lösning i bolaget? 

 

Kan bolagets företrädare tänka sig att (även) i framtiden kontakta en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för upprättande av årsredovisning 

och i så fall varför/varför inte? 

 

Hur har valet att inte anlita revisor påverkat bolaget i kontakter med intressenter som till 

exempel leverantörer, kunder, kreditgivare och finansiärer? 

  



  
 

III 

Bilaga C Sammanställning checklista och intervjusvar 
 

 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

Finns inga 

upplysningar som 

anger vad bolaget 

tillämpar för 

redovisningsprinci

per

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA

NEJ, skiljer ca 150 

KSEK mellanT och 

EK/S JA JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Revisions-

berättelse 

bifogad/bortsett 

från kontroll

Förvaltnings-

berättelsen: 

resultatdisposition 

fel, man har angett 

IB Balanserad vinst 

som disposition

verksamhetsår 

2012. 

Registrerades 

2010. Inga 

jämförelseår. 

Företaget har inga 

väsentliga 

händelser, 

resultatdisposition 

mm i förvaltn. 

berättelsen. Står 

angivit på 

www.allabolag.se 

att ÅR innehåller 

brister varvid 

analys ej möjlig. 

Förvaltnings-

berättelsen 

innehåller ingen 

flerårsöversikt. 

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult. Allmånt 

bra intryck

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult 

Stor förändring på 

nettoomsättning 

som inte 

kommenteras.  Då 

företaget har haft 

vinstutdelning stod 

det i 

Årsstämmoprotok

oll att ersättning 

till revisor skulle 

utgå enligt 

räkning??

Telefonintervjuer
1 2 3 4 5 6 7 8

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs?

Utgår revisions-

berättelse

Går inte att hitta 

telefonnummer/lo

kalisera

Vill inte svara på 

frågor 

Går inte att hitta 

telefonnummer/lo

kalisera

Går inte att hitta 

telefonnummer/lo

kalisera Extern Extern Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Kan inte "siffror" 

och lämnar ÅR till 

en auktoriserad 

redovisningskonsul

t - tror att han är 

auktoriserad, vet 

inte säkert

Har huvudsakligen 

fått hjälp från 

extern 

bokföringsbyrå

Anlitar extern 

redovisningsbyrå. 

Vill ha fokus på 

verksamheten och 

tycker inte det är 

viktigt med siffror.

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte?

Kommer att 

fortsätta med 

samma lösning. 

Menar att 

företaget måste 

göra detta då det 

inte finns rätt 

kunskap internt.

Fortsätter med 

samma byrå. 

Viktigt att känna 

tillit, vem 

företagsledaren 

väljer är 

personberoende.

Nöjd med 

lösningen och 

kommer fortsätta 

anlita 

redovisningsbyrån.

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer?

Aldrig någon som 

frågat efter en 

Årsredovisning, 

behöver ingen

Har tidigare haft 

revisor i många år 

men har inte känt 

något behov av en 

reviderad 

åresredovisning. 

Har aldrig upplevt 

något behov

JA K2 N/A N/A N/A JA

Nej, finns ingen 

flerårsöversikt alls

JA, Res eft fin 

poster, soliditet, 

avkastn på EK. 

Saknar 

Nettoomsättning i 

företaget

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

soliditet

JA, saknar 

nettoomsättning. 

Dock anges endast 

soliditetsmått

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

soliditet, avkastn 

på EK

N/A

NEJ, det finns 

anl.tillgångar och 

avskrivn men 

ingen not eller 

princip för 

avskrivning

N/A, finns inga 

materiella 

anl.tillgångar men 

man anger 

redovisningsprinci

p N/A

N/A, har ingen 

omsättning JA

N/A, har ingen 

omsättning

Ja, bedriver 

projektledning mm 

och redovisar 

principer för 

intäktsredovisning

N/A N/A

JA (N/A har inga 

anställda och 

anger detta i not)

JA, men saknas 

uppg. om 

pensionskostnad JA

JA (N/A har inga 

anställda och 

anger detta i not)

JA (N/A har inga 

anställda och 

anger detta i not) JA

JA (N/A har inga 

anställda och 

anger detta i not)

N/A

NEJ men arbetar 

med 

konsultuppdrag 

och rådgivning

JA, förvaltar 

kapital och anger 

princip för 

intäktsredovisning

N/A endast kortfr N/A endast kortfr

N/A endast kortfr. 

Finns långfr 

fordran som 

specats i not

JA, finns not till 

långfristiga skulder 

som anger 

förfallodag JA N/A endast kortfr

JA, antalet aktier 

anges i BR

Nej, antal aktier 

finns inte angivit

JA, antal aktier i 

not. Under året har 

utdelning till 

aktieäg gjorts

JA, anger 

förfallotid för 

långfr skulder

JA JA

JA, antal aktier i 

not. Under året har 

utdelning till 

aktieäg gjortsJA

JA

NEJ, samma i BR 

och RR men inget 

belopp angivet  i 

Förvaltn.berättelse

n JA JA JA JA JA

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

soliditet

Nej, finns ingen 

flerårsöversikt alls

JA N/A

NEJ NEJ

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA,  finns 

företagsinteckning

ar  på KSEK 200 

och inv med 

äganderättsförbeh

åll på KSEK 47. 

Finns not

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

N/A



  
 

IV 

Företag 9 10 11 12 13 14 15 16

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA JA JA JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Stor förändring av 

nettoomsättning 

som ej 

kommenteras, 

precis 35%. 

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult 

Samtliga 

ledamöter har inte 

skrivit under ÅR. 

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult 

Omsättningen 

minskat från KSEK 

854 till 0 utan 

vidare kommentar, 

man konstaterar 

bara att de 

minskat.

Bifogat 

årsstämmoprotoko

ll fast inga 

förändringar och 

ingen 

vinstutdelning 

förelåg.

Bifogat 

årsstämmoprotoko

ll fast inga 

förändringar och 

ingen 

vinstutdelning 

förelåg. Gammal 

uppställning på 

eget kapital

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult. Det är 

första 

verksamhetsåret

Telefonintervjuer
9 10 11 12 13 14 15 16

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs?

Vill inte svara på 

frågor 

Går inte att hitta 

telefonnummer 

/lokalisera Extern Extern Extern Extern Extern Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Anlitar 

auktoriserad 

redovisningskonsul

t

En lösning som 

fungerat bra. 

Sköter bokföringen 

själv men 

använder samma 

redovisningsbyrå 

som moderbolaget 

för bokslut och ÅR

En revisor tittar på 

årsredovisningen 

ändå men skriver 

ingen 

revisionsberättelse

. FL menar att det 

är ett så litet 

företag att revision 

inte behövs

Anlitar en 

redovisningskonsul

t som inte är 

auktoriserad

Dålig att hålla reda 

på papper och 

tycker inte om att 

arbeta med siffror. 

Värt pengarna att 

låta någon annan 

göra arbetet

Har tagit hjälp av 

en vän som har 

arbetat som 

ekonomiansvarig 

och VD

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte?

Ja, nöjd och 

kommer att 

fortsätta anlita 

densamme även i 

framtiden.

Ja, moderbolaget 

kräver det och de 

bestämmer vem 

som ska anlitas.

Kommer att 

fortsätta med 

samma lösning så 

länge inte 

företaget blir 

större.

Har ingen tanke på 

att göra det själv. 

Tänker fortsätta 

med samma byrå. 

Personlig kontakt 

viktigare än 

kompetens

Nöjd med 

lösningen att 

anlita extern 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult och 

kommer 

fortsättningsvis 

göra detta. Inte 

nöjd med utförd 

tjänst så kanske 

byter till annan 

Ja då det inte finns 

anledning att ha 

revision på ett så 

här litet bolag med 

liten verksamhet

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer? Nej

Aldrig någon som 

frågat om att få se 

årsredovisningen. 

Inga lån och 

företaget anlitas 

för sin 

spetskompetens, 

inget frågan om 

resultat  

Nej, har inga 

banklån och inga 

kunder har frågat 

efter 

årsredovisning.

Endast banken har 

velat titta, har inte 

fått någon 

kommentar om att 

inte varit 

reviderad. 

Kontakter mest 

tveksamma till 

samarbete då det 

är ett litet företag.

Nej, valde bort på 

grund av att 

ägaren ville minska 

kostnaderna och 

bara slippa arbeta 

med en person 

(inte lämna först 

för bokföring och 

sedan till annan 

för revision). Aldrig 

någon som frågat 

efter 

årsredovisning. 

Men banken kan 

ju söka fram 

information själv

Nej, ingen som 

frågat. Får sina 

uppdrag genom 

kontakter. Har 

även kontaktats av 

multinationellt 

bolag. Enda som 

bolag frågar om är 

om man har F-

skatt

N/A N/A N/A

Ja, vinstmarginal, 

räntabilitet på syss 

kapital. Soliditet, 

vinst per aktie

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

soliditet

Ja, hänvisning till 

BFNAR 2003:3

N/AN/A JA JA N/A

JA

JA, men saknas 

uppg. om 

pensionskostnad JA

JA, men 

särredovisar inte 

pensions-

kostnaderna

Ja, men nämner 

inget om 

pensionskostnader

Nej, bedriver 

caféverksamhet 

men lämnar ingen 

upplysning

Nej, bedriver 

caféverksamhet 

men lämnar ingen 

upplysning

Ja, hänvisning till 

BFNAR 2003:3

Nej, bedriver 

snickeri- och 

konsultverksamhet 

men anger inte 

intäktsredovisning

Nej, bedriver 

byggverksamhet, 

timmerhusmonteri

ng men nämner 

inget om 

intäktsredovisning

Nej, Bedriver 

omsorg inom sjuk-

/hälsovård men 

ingen kommentar 

om 

intäktsredovisning

Ja, hänvisning till 

BFNAR 2003:3 mm

JA, antal aktier i 

BR. 

Nej, antal aktier 

finns inte angivit. 

Utdelning gjorts. 

Antal aktier i 

stämmoprotokoll 

JA, antal aktier i 

BR. 

N/A endast kortfr

JA, långfristig skuld 

specificeras i not. 

JA, långfristig skuld 

uppdelad i BR N/A endast kortfr N/A endast kortfr

JA, antal aktier i 

BR. Under året har 

utdelning till 

aktieäg gjorts

JA, antal aktier i 

BR. 

JA JA JA

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

Nej, finns ingen 

flerårsöversikt alls

Nej, finns ingen 

flerårsöversikt alls

Ja, finns 

förklarande siffror, 

soliditet i % och 

årets resultat

Finns långfr på 

jämförelseår, ingen 

långfr kvar aktuellt 

år N/A endast kortfr N/A endast kortfr

Nej, antal aktier 

finns inte angivit. 

Antal aktier i 

stämmoprotokoll 

men inte i ÅR

Nej, ingen EK 

kapital not lämnas. 

JA, antal aktier i 

BR, not upprättad

JA JA

JA, anger att man 

inte har pensions-

kostnader (-)

JA, 

Nettomomsättn, 

Res eft fin poster, 

vinstmarginal, 

soliditet, vinst per 

aktie

JA, Res eft fin 

poster, soliditet,  

Saknar 

Nettoomsättning i 

företaget 

innevarande år

Nej, finns ingen 

flerårsöversikt alls

JA JA JA JA JA

JA, inga är dock 

ställda

JA, 

ansvarsförbindelse

r angivna KSEK 10.

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA,   inv med 

äganderättsförbeh

åll på KSEK 191.

JA JA

NEJ, finns not för 

avskrivning och 

materiella 

anltillgångar. 

Saknar dock 

upplysning om N/A

NEJ, lämnas 

avskrivningsprocen

t. OBS-Notens UB 

stämmer inte med 

vad som står i BR JA N/A JA



  
 

V 

Företag 17 18 19 20 21 22 23 24

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA JA JA JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Har inte EK och 

Skulder på samma 

sida i ÅR vilket 

först förvirrade.

Två ledamöter 

men endast en har 

skrivit under 

årsredovisningen

Finns information 

om att 

kontrollbalansräkn

ing måste 

upprättas. Ser ut 

som man inte läst 

igenom ÅR 

ordentligt. I 

redovisiningsprinci

per står "följande 

avskrivninsprocent 

tillämpas: " men 

inget procenttal. 

Personalnoten inte 

komplett

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult. 

Stämmoprotokoll 

bifogad där man 

godkänner 

revisionsberättelse

?

Stämman har 

beslutat om 

ytterligare 

utdelning 100 tkr

Årsredovisningen 

är upprättad av 

Aukt 

redovisningskonsul

t enligt 

telefonintervju.

Det har i 

årsredovisningen 

upplysts om att K2 

reglerna tillämpats 

för första gången 

vilket kan innebära 

bristande 

jämförbarhet 

mellan 

räkenskapsåren. 

Bolaget har 

förbrukat mer än 

hälften av 

aktiekapitalet.

Telefonintervjuer
17 18 19 20 21 22 23 24

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs? Extern

Vill inte svara på 

frågor Svarar inte Svarar inte Extern Intern Intern Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Berättar att 

företaget har 

revisor och betalar 

revisionsarvode 

(ingen 

revisionsberättels

e bifogad - egen 

kommentar)

Anlitar en granne 

som jobbar som 

redovisingskonsult,

vilket blev ett bra 

alternativ.

Systern arbetar på 

revisionsbyrå och 

har den 

kompetensen. 

Håller på att 

auktoriseras.

Bolaget arbetar i 

redovisningsbransc

hen och 

företagsledaren är 

själv auktoriserad 

redovisningskonsul

t.

Verksamheten är 

liten och 

redovisningskunsk

apen internt är 

begränsad. Anlitar 

en auktoriserad 

redov konsult.

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte?

Företaget är under 

avveckling och 

ägaren ska flytta 

från landet så 

ingen ändring 

aktuell för sista 

året.

Kommer inte att 

fortsätta anlita 

någon externt 

eftersom 

verksamheten har 

minskat och är så 

liten. Kommer att 

försöka göra 

årsredovisningen 

själv.

Om systern inte 

fortsätter att 

hjälpa till så skulle 

jag vilja anlita 

extern 

redovisningshjälp 

eftersom jag inte 

har kunskapen 

själv.

Ja, eftersom vi är i 

branschen.

Kommer även i 

fortsättningen att 

ta hjälp av 

redovisningskonsul

t.

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer?

Har inga 

kommentarer

Har inte upplevt 

att några 

intressenter har 

efterfrågat revision 

i bolaget. Vet ej 

hur framtiden 

kommer att se ut 

för bolaget.

Upplever inte att 

intessenterna 

efterfrågar revision, 

,men kan bero på att 

verksamheten riktar 

sig till privatpersoner 

och mindre företag? 

Om företaget skulle 

växa och överstiga 

gränsvärdena så 

skulle jag ju skaffa 

revisor. Tycker att 

jag idag får bra 

uppföljning och 

rapportering via e-

bokföring.

Påverkar inte  

bolaget gentemot 

intressenterna. 

Anser att revisorns 

roll inte är 

betydande i de små 

ägarledda företagen 

där ägare och 

styrelsen oftast är en 

och samma person. 

Det är dock viktigt 

att bolagen har 

ordning på sin 

bokföring och 

därmed kan följa 

resultatutvecklingen 

i bolaget.

Att välja bort 

revision i bolaget 

har inte påverkat 

bolaget någonting 

alls enligt 

företagsledaren.

JA, antal aktier i 

not

N/A N/A

JA

Nej, bedriver 

konsult och 

eventverksamhet 

men ingen 

kommentar om 

intäktsredovisning

JAJA JA JA

JA, finns 

företagsinteckning

ar på KSEK 150

JA, inga är dock 

ställda

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

balansomslutning

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

balansomslutning, 

soliditet

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

balansomslutning, 

soliditet

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster,  

soliditet

JA

NEJ, företaget 

bedriver 

konsultverksamhet 

och 

affärsutveckling, 

utbildning mm 

men inget om 

N/A

N/A endast kortfr.N/A endast kortfr N/A endast kortfr JA

Nej, antal aktier 

finns inte angivit. 

Antal aktier i 

stämmoprotokoll 

men inte i ÅR

NEJ, finns mindre 

personalkostnader 

men ingen uppgift 

om anställda- not 

saknas helt

JA (N/A upplyser i 

redovisningsprinci

per att bolaget 

inte har anställda) JA

NEJ, 

personaluppgifter 

för jämförelseåret 

saknas. I RR står 

det att för tidigare 

bokslutsperiod 

fanns 

personalkostnader 

på KSEK 447 men 

N/A

JA, antal aktier i 

not

NEJ, saknar EK not 

samt upplysning 

om antal aktier

N/AN/A

NEJ, finns dock en 

rad på KSEK -2 i 

noten för 

materiella 

anl.tillgångar utan 

förklaring JA

JA, inga är dock 

ställda

JA, ställda 

säkerheter på KSEK 

100 

JA, Nettooms, Res 

eft fin poster, 

soliditet

JA

NEJ

JA

JA K2

N/A

JA men ej särredov 

pensionskostn

JA, antal aktier i 

BR. Bolaget har 

erhållit 

aktieägartillskott

N/A endast kortfr.

NEJ

JA

JA, ftg inteckn 70 

tkr

JA

N/A

NEJ Bedriver 

försäljning av varor 

och tjänster men 

ingen redov 

princip avseende 

intäkter

JA

JA, antal aktier i 

BR. Under året har 

utdelning till 

aktieäg gjorts

N/A endast kortfr.

JA, Nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

NEJ, Bedriver 

försäljning av 

tjänster men ingen 

redov princ 

avseende intäkter

JA

JA, antalet aktier i 

BR. Bolaget har 

under året delat ut 

190 tkr

N/A endast kortfr.

JA, Nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

NEJ, Bedriver 

konsultverksamhet 

men inga redov 

princ om intäkter

NEJ, not saknas 

dock låga pers kost 

4 tkr

JA, antalet aktier 

anges i BR

N/A endast långfr 

skuld, not saknas. 

Mindre belopp 1 

tkr



  
 

VI 

Företag 25 26 27 28 29 30 31 32

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd 

och FAR/SRS

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL samt god 

redovisningssed

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR för 

små företag

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA NEJ JA JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Värderingsprincipe

r har angetts både 

för tjänsteuppdrag 

och övriga 

intäkter.

Nettoomsättninge

n har ökat mer än 

30% men inga 

kommentarer har 

lämnats i 

förvaltningsberätte

lsen. Upplysning 

om att K2-reglerna 

har tillämpats för 

första gången och 

att det kan 

innebära bristande 

jämförbarhet. 

Årsredovisningen 

är upprättad av  

auktoriserad 

Årsredovisningens 

BR och RR är 

felaktigt 

uppställda och 

summerade , 

många noter 

saknas. Enligt på 

allabolag.se anges 

att bokslutet 

innehåller brister 

vilket gör att det 

inte går att 

presentera!

Stor 

nettoomsättningsö

kning mot fg år, 

inga kommentarer 

i 

förvaltningsberätte

lsen.

Telefonintervjuer
25 26 27 28 29 30 31 32

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs? Bortrest Extern Intern Extern Extern Svarar inte Svarar inte Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Inte roligt med 

"pappersarbete" 

bättre att någon 

som har 

kunskapen sköter 

det. Anlitar en 

aukt redov konsult

Använder en 

gammal mall som 

bolaget använt 

tidigare. Med 

bolagets lilla 

omsättning så blir 

det för kostsamt 

att anlita extern 

hjälp.

Har själv inte 

kunskapen som 

krävs att upprätta 

en årsredovisning.

Redovisningskonsu

lt anlitas pga att 

företagsledaren 

inte har tillräckliga 

kunskaper.

Få anställda i 

bolaget som vill 

koncentrera sig på 

verksamheten 

istället.

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte?

Kommer  att 

fortsätta anlita 

hjälp i framtiden. 

Bra att få en 

bokslutsrapport 

som kan visas upp 

vid behov.

Skulle vi kunna 

göra, men då 

måste 

omsättningen öka. 

Antar att aukt 

redov konsult blir 

dyrare per timme, 

vet inte vad 

skillnaden är.

Kommer att ta 

hjälp även 

framöver. 

Eftersom bolaget 

tillsvidare ligger 

lite på is och ev 

kommer att säljas 

så vet inte vad som 

händer i 

framtiden.

Kommer att 

fortsätta med att 

anlita extern hjälp 

så länge som 

bolaget inte är 

större.

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer?

Har ju en 

bokslutsrapport 

som kan visas. 

Annars brukar det 

räcka med BR och 

RR som är aktuella. 

Vet idag inte 

någon anledning 

till att i framtiden 

anlita revisor.

Eftersom bolaget 

inte har några 

banklån eller så 

har vi inte stött på 

några problem 

från kunder eller 

lev heller. Kan 

dock tänka sig att 

diskussion kring 

revision kan 

uppstå vid en ev 

bankkontakt.

Bolaget är endast 

ett holdingbolag 

som skapades i 

samband med fsg 

av annat bolag. Är 

pensionär och 

kommer inte att 

ha någon 

omfattande 

verksamhet,därför 

påverkar det inte 

bolaget mot 

intressenter och 

kommer inte att 

göra det i 

framtiden heller.

Eftersom bolagets 

verksamhet inte 

har varit så 

omfattande och 

inte har några 

externa lån så 

uppfattar inte att 

ett uteslutande av 

revision har 

påverkat bolaget. 

Framtida situation 

ej aktuell pga ev 

avyttring.

Kan visa 

bokslutsrapport 

för intressenterna 

istället. Har inte 

riktigt kunskap om 

skillnad på revisor 

och 

redovisningskonsul

t.

NEJ

JA

NEJ finns fg år, 

men ej ifyllt varken 

inga eller belopp 

senaste året.

N/A 

N/A

JA, tjänsteföretag 

intäktsför på 

löpande räkning

NEJ

JA, antal aktier 

anges i BR

N/A endast kortfr.

JA, Nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet

JA

JA, inga är dock 

ställda

JA

N/A

N/A

JA

JA, under året har 

aktieägartillskott 

gjorts

N/A endast kortfr.

NEJ, saknar 

tidigare år samt ej 

korrekta nyckeltal

NEJ

JA, men inga är 

ställda

NEJ  

avskrivningsprocen

t anges men noten 

är felaktig!

N/A

N/A

N/A

NEJ not saknas 

antalet aktier 

anges i BR

JA, uppdelning 

gjord i BR ingen 

not avseende 

långa skulder

JA, Res efter fin 

poster, 

Balansomslutning, 

soliditet

JA

JA, men inga är 

ställda

N/A

N/A

N/A 

Värdepappershand

el

N/A

JA, antal aktier 

anges i noten

JA, not avseende 

långa som förfaller 

senare än 5 år 

finns

NEJ

JA

JA, men inga är 

ställda

N/A

N/A

N/A, 

restaurangverksam

het

JA

JA, antal aktier 

anges i BR

N/A endast kortfr.

NEJ

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

NEJ, utför 

entreprenadarbete

n inom städnings-

branschen men 

inga uppl om 

intäktsredov.

JA

JA, antal aktier 

anges i BR, i noten 

finns dock dubbla 

kolumner för 

aktiekapitalet

N/A endast kortfr.

NEJ, not finns men 

saknar tidigare år. 

Anger nettooms, 

rörelseres, res före 

bokslutsdisp, eget 

kapital, tillgångar, 

antal anställda

JA

JA, inga är dock 

ställda

JA

N/A

NEJ, bedriver 

tjänster inom 

byggsektorn, 

anges bara att 

periodisering av 

inkomster har 

skett enl god redov 

JA men saknar 

särredov av 

pensionskostn. Har 

i noten en rad med 

övriga 

personalkostnader

JA, antal aktier 

anges i BR

JA, uppdelning 

kort och långa i  

BR men ingen not 

på långa skulder

NEJ

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

N/A handel med 

kläder

N/A

JA, antal aktier 

anges i BR

N/A endast kortfr.



  
 

VII 

Företag 33 34 35 36 37 38 39 40

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd Upplysning saknas Upplysning saknas

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA JA JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Not har lämnats 

till den kortfristiga 

skulden där det 

specas att 

förfallotidpunkten 

är 1-5 år från 

balansdagen. 

Notering har gjorts 

att bolaet inte har 

haft några 

anställda och inga 

löner har betalats 

under 

räkenskapsåret.

Revisions-

berättelse 

bifogad/bortsett 

från kontroll

Årsredovisningen 

har inga nötter, 

inga 

redovisningsprinci

per eller andra 

tilläggsupplysninga

r. BR och RR är inte 

i enlighet med 

ÅRLs 

uppställningsform 

utan istället 

mycket 

detaljerade 

antagligen utifrån 

bokföringens 

resultat och 

Bolagets första 

verksamhetsår

Bolagets första 

verksamhetsår

Vinstdispositionen 

diffar 1 kr mellan 

årets resultat och 

det som 

balanseras i ny 

räkning. Bolagets 

första 

verksamhetsår

Telefonintervjuer
33 34 35 36 37 38 39 40

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs?

Går inte att hitta 

telefonnummer 

/lokalisera

Vill inte svara på 

frågor

Utgår revisions-

berättelse Internt Svarar inte

Går inte att hitta 

telefonnummer/lo

kalisera Svarar inte

Vill inte svara på 

frågor

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Bolaget är 

dotterbolag till 

förening där de har 

anställd som 

sköter ekonomin. 

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte?

Kan visst tänka sig 

att anlita en 

redovisningskonsul

t i framtiden men 

det handlar även 

om ekonomi 

eftersom 

verksamheten 

tyvärr inte är 

jättestor och ger så 

mycket överskott

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer?

Har ännu inte 

upplevt att valet 

att inte ha revision 

påverkat bolaget 

så mycket. Har en 

knuten revisor till 

föreningens 

kontaktnät som 

hjälper till och 

kollar igenom 

räkenskaperna 

ibland.

JA, vinstmarginal, 

räntabilitet på 

sysselsatt kapital, 

soliditet, vinst per 

aktie

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

N/A bedriver 

aktieförvaltning

N/A

JA, antal aktier 

anges i BR

N/A endast kortfr.

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

balansomsl, 

soliditet, 

kassalikviditet

JA

JA, inga är dock 

ställda

NEJ, Avskrivn tid 

saknas men 

korrekt not finns 

för anskaffn o 

avskrivningar

N/A

NEJ, bedriver 

taxiverksamhet

JA, men saknas 

uppg o pensionsk

JA, antal aktier 

anges i BR. Bolaget 

har lämnat 

utdelning till 

aktieägarna.

JA, not har också 

lämnats

Finns i textformat 

dock ej fullst 

endast 

omsättningen

JA,har fördelats till 

reservfond

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ, bedriver 

matservering/kaffe

servering

NEJ

NEJ

NEJ

JA, nettooms, res 

efter fin poster, res 

i % av nettooms, 

BO, soliditet, 

avkastn EK, 

avkastn TK, 

kassalikviditet

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

N/A bedriver 

förädling av 

trävaror

N/A

JA, antal aktier 

anges i not

N/A endast kortfr.

NEJ

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

N/A, 

fastighetsförsäljnin

g

JA, bolaget har 

inte haft några 

anställda eller 

löner enligt not

JA, antal aktier 

anges i not

N/A endast kortfr.

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

BO, antal 

anställda, soliditet, 

avkast på TK, 

avkast på EK

JA

JA, inga är dock 

ställda

JA

N/A

JA, verksamheten 

är bygg och 

entreprenadrörelse

Ja men saknar 

särredov 

pensionskostn

JA, antal aktier 

anges i not

N/A endast kortfr.

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

BO, soliditet

JA

JA, inga är dock 

ställda

N/A

N/A

JA, bedriver handel 

och entreprenad 

med 

golvbeläggning

JA

JA, antal aktier 

anges i BR

N/A endast kortfr.



  
 

VIII 

Företag 41 42 43 44 45 46 47 48

Upplysning saknas

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd 

för mindre företag Upplysning saknas

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1 Upplysning saknas

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA JA JA JA

NEJ, BR saknar 

summering på 

skuldsidan 

balanserar inte! JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Årsredovisningen 

har inga nötter, 

inga 

redovisningsprinci

per eller andra 

tilläggsupplysninga

r. Invenatarien har 

skrivits ner med 

20% men lämnas 

inga information 

varken i form av 

not eller 

upplysningar. 

Varulager finns 

men inga 

upplysningar hur 

Enligt tilläggsnoten 

avseende långfr 

skuld till 

intresseftg så är 

skulderna 1390 tkr 

medan det i BR 

redovisas 490 tkr 

skillnaden på 900 

tkr är säkert det 

lämnade 

aktieägartillskottet 

som glömts att 

plocka bort? 

Bolagets första 

verksamhetsår

Bolaget har i sin 

årsredovisning 

redovisat 

checkräkningskred

it på 1000 tkr men 

inga ställda 

panter? Bolagets 

första 

verksamhetsår

Första 

verksamhetsåret

Ingen 

skattekostnad i 

resultaträkningen 

trots ett resultat 

före skatt på 34 

tkr? 

Årsredovisningen 

innehåller inga 

tilläggsupplysninga

r alls. BR innehåller 

minusposter mm. 

Bolagets första 

verksamhetsår

Första 

verksamhetsåret

Första 

verksamhetsåret

Telefonintervjuer
41 42 43 44 45 46 47 48

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs? Intern Extern

Vill inte svara på 

frågor Extern Extern Intern Extern Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Därför att de har 

inte råd med med 

de kostnaderna 

och hennes sambo 

har utbildningen

Därför att han 

hinner inte med 

det.

Han sa REVISOR 

men måste vara 

redovisningsekono

m Revisor

En bekant har 

upprättat 

årsredovisningen 

då respondenten 

inte ansåg sig ha 

råd till annan 

lösning

Det är min vän 

som gör det och 

jag vet att allt blir 

rätt.

Det är bästa 

lösningen för 

företaget att låta 

en exern göra År.

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte? JA JA JA JA nej inte än JA JA

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer?

NEJ , De har inte 

haft några prolem 

med det.

Han har inte haft 

några bekymmer 

med det.

NEJ, han ville inte 

lägga mycket tid 

på svaren men 

säger att hans 

revisor tar hand 

om allt! Nej, inte alls

Inte nu, inga 

kunskaper om 

redovisning alls! NEJ

Aldrig, har inte 

varit i kontakt med 

någon intressenter 

än.

Nej

JA, uppdeln i BR 

samt not 

Checkräkningskred

it och långfr skuld 

intr fgt. Noten 

långfr skuld 

stämmer inte mot 

JA, samt not 

avseende 

checkräkningskred

it

N/A endast kortfr 

skulder

N/A endast kortfr 

skulder

JA, uppdelning i BR 

inga noter.

N/A, endast kortfr 

skulder

JA, uppdeln i BR 

men inga nötter

Nej

JA, antal aktier i 

not. Bolaget har 

erhållit villkorat 

aktieäg tillskott 

900 tkr JA, antal aktier i BR

JA, antal aktier 

anges i not och BR. 

Villkorat 

aktieägartillskott 

40 tkr har erhållits 

NEJ, antalet aktier 

saknas NEJ

JA, antal aktier 

anges i BR. Erhållit 

aktieägartillskott 

75 tkr

NEJ, antal aktier 0 

st enligt BR vilket 

är felaktigt

Nej

JA, men särredov 

inte pensionskostn N/A

JA (N/A har inga 

personalkostn men 

anger detta i not) JA N/A N/A

NEJ, personalkostn 

finns som hänvisar 

till not som inte 

finns men dock 

endast  116 kr

N/A N/A N/A N/A

JA, bedriver 

konsulttjänster

NEJ, tidigare 

taxiverksamhet N/A

NEJ, bolaget 

bedriver 

entreprenadverksa

mhet

Nej JA N/A JA N/A N/A JA, K2 N/A

Nej JA N/A N/A N/A

N/A, bolaget 

redovisar en noll 

rad i BR, men 

eftersom detta är 

1:a året så antas 

inget finnas. JA JA

Nej

JA, ftg inteckn 500 

tkr samt 

borgensförbindelse 

intresseftg

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA JA JA JA JA

NEJ, inget belopp i 

förv berättelsen, 

samt olika belopp i 

BR och RR! JA JA

NEJ, endast 

soliditet

JA, 

nettoomsättning, 

res efter fin poster, 

soliditet, avkastn 

på eget kapital

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

BO, soliditet

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet, 

kassalikviditet NEJ, saknas helt

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet

JA, vinstmarginal, 

ränteabilitet på 

sysselsatt kapital, 

soliditet



  
 

IX 

Företag 49 50 51 52 53 54 55 56

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokföringsnämnde

ns allmänna råd

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA JA JA JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Första 

verksamhetsåret 

Väldigt enkel men 

korrekt 

årsredovisning. 

Första 

verksamhetsåret

Väl genomarbetad 

ÅR med tydliga 

noter och 

förklaringar

Telefonintervjuer
49 50 51 52 53 54 55 56

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs? Extern Intern Intern Intern Extern

Vill inte svara på 

frågor Extern Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Därför att det är 

en mansföretag 

och han inte 

hinner med allt. 

Revisionsbyrå 

sköter allt.

Frun som är 

redovisningsekono

m har gjort 

årsredovisningen

Jag har valt en 

bekant Senior 

Revisor som har 

mycket erfarenhet 

och tar hand om 

de bitarna som jag 

varken kan eller 

hinner med.

Ägaren själv sade 

sig ha 

kompetensen

Har en 

redovisningsekono

m som fixar det 

och företagsledare 

vet då att allt blir 

rätt.

Har fått hjälp av en 

bekant som jobbar 

med redovisning. Vill inte svara!

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte? JA NEJ Ja, om han orkar

Nej, inte som det 

ser ut nu. JA JA Vill inte svara

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer? inga problem NEJ NEJ NEJ

Vi har inte haft 

något behov att 

kontakta någon.

Nej, inte än. Vi har 

inte stött på något 

problem än. Vill inte svara

JA, uppd i BR samt 

not avseende 

förfallotid 1-5 år 

samt 5- år

N/A endast 

kortfristiga

N/A endast kortfr 

skulder

N/A endast 

kortfristiga

JA, ingen 

tillhörande not. 

Uppdelning i BR

N/A endast 

kortfristiga

N/A endast 

kortfristiga

JA, not till 

Checkräknings-

kredit o lång skuld. 

Inget förfaller efter 

5 år

JA, antal aktier 

anges i not

JA, antalet aktier 

anges i BR JA, antal aktier i BR

JA, antal aktier i 

not. JA JA, antal aktier i BR JA JA

JA, men ingen 

särredovisning av 

pensionskostn

JA, saknar särredov 

pensionskostn N/A N/A N/A JA

Ja, noten 

innehåller en rad 

avseende övriga 

personalkostnader 

för att stämma 

med RRJA

NEJ, bedriver 

entreprenadverksa

mhet enl förv 

berättelsen

NEJ, bedriver 

höghöjdsarbeten 

inom 

byggbranchen, 

gräv entreprenad o 

utbildning mm

Nej, bedriver 

byggverksamhet 

men ingen 

upplysning om 

principer för  

intäktsredovisning

JA, bedriver 

konsultverksamhet N/A

NEJ, bedriver 

konsultverksamhet 

inom 

affärsutveckling

JA, bedriver 

konsultverksamhet

JA, bedriver 

taxiverksamhet

N/A N/AN/A N/A JA K2 N/A N/A N/A

JA JA N/A N/A N/A

Nej, belopp i BR 

stämmer inte med 

belopp i not på 

byggnader och 

mark. Diff KSEK 5 JA JA

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, 

äganderättsförbeh

åll 74 tkr

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

JA, ftg inteckning 

200 tkr

JA JA JA JA JA JA JA JA

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

BO, soliditet

JA, nettooms, Res 

efter finans poster, 

soliditet

JA, nettooms, res 

efter fin poster, 

soliditet

JA, nettooms, Res 

efter finansnetto, 

Soliditet, Eget 

kapital

JA, nettooms, Res 

efter fin 

poster,balans-

omslutn,  soliditet, 

avkast EK, antal 

anställda

NEJ, finns ingen 

flerårsöversikt alls

JA, nettooms, Res 

efter finans poster, 

soliditet

JA, nettooms, Res 

efter finans 

poster,soliditet



  
 

X 

 

Företag 57 58 59 60

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd Upplysning saknas

anger att bolaget 

följer ÅRL samt 

Bokförings-

nämndens 

allmänna råd

anger att År 

upprättats enligt 

ÅRL och BFNAR 

2008:1

berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen? 

JA JA JA JA

som uppfyller ÅRLs/K2s krav? 

 redovisade enligt ÅRL och K2? 

för materiella anläggningstillgångar samt specificeras

tillkommande och avgående tillgångar, avskrivningar, 

nedskrivningar i not enligt ÅRLs/K2s krav? 

upplysningar om värderingsprincipen för varulager 

entreprenaduppdrag i de fall detta är tillämpligt 

 ÅRLs/K2s krav 

 ÅRLs/K2s krav? 

tilläggsupplysning i enlighet med ÅRLs/K2s krav?

Övriga kommentarer 

Årsredovisning 

upprättad av 

auktoriserad 

redovisnings-

konsult. Företaget 

har flyttat 

periodiseringsfond 

från tidigare bolag 

då bolaget reg 

2011 men har en 

fond från 2008

Telefonintervjuer
57 58 59 60

Vem upprättade bolagets årsredovisning intern eller extern 

resurs? Extern Extern Extern Extern

Varför valdes denna lösning i bolaget?

Redovisningsbyrå 

är bättre på det än 

jag ska göra det .

Allt pappers arbete 

tar tid  och 

Revisionsbyrå kan 

detta bättre.

Jag har inte 

kunskapen men 

revisorn har både 

kunskapen och 

erfarenheten.

Det känns bättre 

att låta någon 

annan göra ÅR så 

att allt blir rätt 

från början.

Kan ni tänka er att (även) i framtiden använda en 

redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult för 

upprättandet av bolagets årsredovisning? Varför/Varför inte? JA JA JA JA

Har valet att inte anlita revisor som reviderar bolagets 

årsredovisning påverkat bolaget i kontakter med intressenter 

som tex leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga 

finansiärer? Inte alla Nej

NEJ, jag tror inte 

att 

bolagetsintresente

r saknar något 

information i vår 

årsredovisning. Allt 

är klar och tydligt 

och inga 

otydlighetr.  

Nej, upplever inte 

några som helst 

problem.

JA, i not - tydlig 

uppdelning vilka 

som förfaller 

senare än 5 år N/A endast kortfr.JA JA

JA (N/A har inga 

anställda och 

anger detta i not) JA

JA, antal aktier 

anges i not. 

Bolaget har lämnat 

utdelning till 

aktieägarna.

Nej, antalet aktier 

saknas JA, antal aktier i BR

Nej, antal aktier 

finns inte angivit. 

Utdelning gjorts. 

Antal aktier i 

stämmoprotokoll 

JA JA

N/A N/A

JA

NEJ, bedriver 

konsultverksamhet 

men ingen 

upplysning om 

principer för 

intäktsredovisning

JA, hänvisning till 

BFNAR 2003:3 mm

NEJ, bedriver 

verksamhet med 

systemutvecklings-

projekt

N/AN/A

JA, övriga ställda 

panter KSEK 5500 

men ingen 

närmare 

upplysning, ej 

heller 

ansvarförbindelse 

JA, inga är dock 

ställda

JA N/A N/A N/A

JA, inga är dock 

ställda

JA, inga är dock 

ställda

NEJ, finns ingen 

flerårsöversikt alls

JA, nettooms, Res 

efter fin poster, 

soliditet, avkastn 

TK, avkast EK, 

antal anställda

JA JA JA JA

JA, nettooms, Res 

efter finansnetto, 

soliditet

JA, nettooms, Res 

efter finans poster, 

soliditet


