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Sammanfattning

Den gemensamma valutan euron är tänkt att möjliggöra friheten för kapital för att på så sätt
kunna förverkliga den inre marknaden. Sverige står dock utanför den ekonomiska och
monetära unionen som förverkligades den 1 januari 1999. Trots det kommer de svenska
företagen ändå att påverkas av införandet av euron. Syftet med min uppsats är att beskriva och
förklara vilka fördelar och nackdelar det kan finnas för börsnoterade svenska företag med att
ge ut en årsredovisning i euro. För att kunna besvara mitt syfte har jag ställt ett antal frågor till
personer insatta i mitt problemområde. Utifrån svaren tillsammans med övrigt material kom
jag fram till att en av fördelarna är att en årsredovisning i euro skulle underlätta för företagen
på många olika sätt. Nackdelen blir för de svenska intressenterna samt för små aktieägare som
endast agerar inom landets gränser.
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1 Inledning

Den 1 januari 1999 blev den ekonomiska och monetära unionen, EMU, verklighet i Europa.
En central del som vid årsskiftet börjar bli alltmer synlig är den gemensamma valutan, euron.
Ecun (den gemensamma räkneenhet som används inom valutasamarbetet EMS), kommer från
och med den 1 januari 1999 att ersättas av euron med förhållandet 1:1 enligt artikel 2 i
rådsförordningen grundad på artikel 235 i EG-fördraget, (FEE, 1998).

Sverige är ett av de fyra EU-länder som valt att inte gå med i EMU från starten vid
årsskiftet1998/1999. Men det finns mycket som talar för att Sverige så småningom kommer
att göra det, dock är det inte sannolikt att det sker tidigare än den 1 januari 2002, (SOU
1997:181). Det innebär att företagen i Sverige, liksom företagen i de andra icke EMU-
länderna, också fortsättningsvis kommer att utsättas för risker för valutakursförändringar
gentemot euron. Detta under förutsättning att det inte blir så att euron kan användas som
avräkningsvaluta även här i Sverige.

Euroland, det vill säga de elva EU-länder som går med i EMU, kommer att bli den största
ekonomiska zonen inom OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
och euron kommer antagligen att användas för ungefär en femtedel av världens export.
Troligtvis blir det också så att många företag som tidigare bara investerat inom sitt eget lands
gränser nu även kan agera över gränserna då finansiella risker som valutarisker och
ränterisker försvinner. (Eklund, Ådahl, 1998)

1.1 Bakgrund

EMU bildades i och med att fördraget om den Europeiska unionen undertecknades i
Maastricht i februari 1992 och det trädde ikraft den 1 november 1993. (Eklund, Ådahl 1998)
Införandet av euron är en mycket viktig del när det handlar om att förverkliga EUs inre
marknad. För de länder som har valt att gå med innebär det att kursen för respektive lands
valuta kommer att fixeras gentemot de andra EMU-ländernas valutor och de nationella
valutorna definieras i euro den 1 januari 1999. Det innebär också att den europeiska
centralbanken, ECB, etableras, att det blir en valuta- och penningmarknad i euro samt att
betalningssystemet TARGET och Euroclearing börjar användas. (Europeiska kommissionen,
1995) Elva av EUs medlemsländer kommer att vara med från start, medan Sverige
tillsammans med Storbritannien, Grekland och Danmark av olika anledningar har valt att
vänta med medlemskap.

Tanken med valutaunionen är att Europa ska kunna utvecklas ekonomiskt över de nationella
gränserna genom att begränsningar för handel och företagande samt lagstiftningen
harmoniseras. Konkurrenskraften skulle då kunna öka och samtidigt ökar rörligheten på EUs
inre marknad vilket också är ett av syftena med euron. Meningen är även att investeringar och
kapitalöverföringar ska underlättas. (Europeiska kommissionen, 1995)

För att få vara med i EMU måste ett land uppfylla fyra så kallade konvergenskriterier. Dessa
konvergenskriterier syftar till att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och en stabil
ekonomisk politik är något som understryks. Meningen är att valutaunionen ska byggas på en
stadig grund och att dess varaktighet på så sätt ska kunna garanteras. (Europeiska
kommissionen, 1995)



Euron kommer att medföra många stora och mindre förändringar på en hel rad olika områden.
Data-, informations- och redovisningssystem och prissättning är bara några av de områden
som påverkas. Dessutom kommer många praktiska problem att dyka upp, bland annat med
maskiner som t ex kassaapparater och automater av olika slag som måste anpassas till en ny
valuta. Av denna anledning sker övergången stegvis, referensscenariot som det brukar kallas,
sker i tre faser under loppet av fyra år. I maj 1998 påbörjades den första fasen som innebär att
ett beslut om vilka länder som uppfyller kriterierna för medlemskap fattades i Bryssel. Den
europeiska centralbanken, ECB, upprättades också i samband med detta och man började att
trycka eurosedlar och prägla euromynt. (Eklund, Ådahl, 1998)

Den andra fasen närmar sig alltmer och den 1 januari 1999 låses EMU-ländernas valutor mot
varandra oåterkalleligen. Euron blir då en självständig valuta som i början kommer att
användas som räkneenhet och av stora företag och banker vid stora kontantlösa betalningar.
ECB börjar även att bedriva sin penningpolitik. Om ytterligare några år, den 1 januari 2002,
påbörjas så den tredje och sista fasen som innebär att euron ersätter de nationella valutorna
helt genom att sedlar och mynt blir gångbara. De nationella valutorna och euron kommer dock
att finnas parallellt under ett halvår, fram till den 1 juli 2002. (Eklund, Ådahl, 1998)

Tidsaxel över eurohändelser:

___________________________________________________________________________

1:a fasen  2maj 1998          2:a fasen 1 jan 1999           3:e fasen 1 jan 2002

Figur 1. Källa: AMUE och FAR, 1998
__________________________________________________________________________________________

1.2 Problemdiskussion

EMU-ländernas fondbörser har beslutat att byta till euron för all aktiehandel från och med
årsskiftet 1998/1999. Då EMU kommer att spela en väsentlig roll för den svenska ekonomin
har det medfört att det från och med den första handelsdagen, den 4 januari 1999, blir möjligt
att handla med aktier i euro vid Stockholms Fondbörs. Det kommer dock antagligen bli
möjligt att handla med både svenska kronor och med euro, hur det hela ska lösas är inte klart
ännu. I ett längre tidsperspektiv kommer handeln med euron att alltmer ta över och detta
medför att de svenska börsföretagen bör kunna övergå till notering i euro.
(Eurohandelsgruppens utredning, 1998)

Samtidigt som euron införs inleds ett nytt växelkurssamarbete, ERM 2, som innebär att EU-
länderna utanför den ekonomiska och monetära unionen knyter sina valutor till euron. Det blir
ingen fast kurs utan valutakurserna tillåts variera i viss grad. Sverige kommer dock inte att
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delta i ERM 2 och det får till följd att kronan kommer att ha en flytande växelkurs gentemot
euron. (Finansdepartementet, 1998)

Det är de stora företagen som bäst har kunnat förbereda sig och sätta sig in i allt vad euron
kommer att innebära då de har mer resurser i form av tid och pengar att lägga ned på
förberedelsearbete. Troligtvis kommer många stora företag i EMU-länderna gå över till att
redovisa i euro direkt vid övergångsperiodens början och på så sätt kommer också deras
underleverantörer att påverkas. Dessa mindre företag kan då tvingas börja offerera och
fakturera i euro ganska snart efter det att övergångsperioden börjat. (Eklund, Ådahl, 1998) I
och med det uppstår redovisningstekniska problem som till exempel omräknings- och
avrundningsfrågor, och för att lösa dessa har det europeiska redovisningsrådet gett ut en
omfattande checklista, (FAR och AMUE, Association for the Monetary Union of Europe,
1998). Flera stora företag kommer också att börja fakturera i euro mellan dotter- och
moderbolagen, för att sedan fortsätta med det när det gäller affärer med andra företag inom
EMU och till slut även med företag utanför EMU, (Eklund, Ådahl, 1998).

Då valutakurserna oåterkalleligen fixeras mellan de elva EMU-ländernas valutor kommer det
att uppstå vinster eller förluster. Hur dessa ska behandlas skattemässigt är upp till varje enskilt
land att besluta om. Konverteringen kommer också att innebära att avrundningsdifferenser
som måste redovisas uppstår. Särskilda regler kommer att gälla för att förhindra obehöriga
vinster. Euron kan även medföra att många företag tvingas göra betydande investeringar i
mjukvara, utbildning, konsultinsatser, byte av kassaapparater, uppdatering av dokumentation
mm. Även här blir den skattemässiga behandlingen varje enskilt lands ensak. (FAR och
AMUE, 1998)

Införandet av euron kommer att påverka svenska företag redan från start den 1 januari 1999.
En av anledningarna till detta är att BNP i Sverige nästan till hälften består av export, vilken
till stor del sker med euroland. Även när det gäller import sker det till stor del med euroland
och påverkan blir därmed uppenbar.

Eftersom Sverige har valt att stå utanför EMU från start är det heller inte självklart att de
svenska företagen kommer att gå över till att redovisa i euro, (Bennet, 1998). Svenska företag
som har större delen av sin verksamhet i Europa kommer antagligen att vilja gå över till att
redovisa i euron för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Konkurrenskraften kan försämras
om de tvingas hantera euron och kronan parallellt under en längre tid, speciellt för svenska
företag som ingår i internationella koncerner där euron kommer att användas som
koncernvaluta, (Eklund, Ådahl, 1998). Ett särskilt stort behov anses föreligga när det gäller att
kunna upprätta koncernredovisningen i euro eftersom det är den handlingen som
internationella investerare främst tittar på, (SOU 1997:181). Det är troligtvis de stora
företagen som är de första att påverkas av EMU här i Sverige. Även här kommer det att i sin
tur påverka de mindre företagen som fungerar som underleverantörer. Det första synliga
tecknet för Sveriges del blir troligtvis de betaltjänster och sparande i euro som bankerna
erbjuder redan från den 1 januari 1999. Bankerna blir tvungna att ändra sina system så att
kronor och euro kan hanteras parallellt, (Eklund, Ådahl, 1998).

Mycket förenklat skulle man kunna säga att euron bara innebär ytterligare en valuta för
företagen att hantera, och att det enda som krävs är att klara just det, (Bennet, 1998). Men så
enkelt är det givetvis inte. Redovisningsdelen är kärnan i många finansiella styrsystem, och
företagen måste bestämma om de blir tvungna att utveckla system som kan hantera två
valutaenheter. Många av de redovisningssystem som kan arbeta med flera valutor idag kan



utan svårigheter utrustas så att det även omfattar euron samt så att det kan utföra
valutakonverteringar. Med hjälp av en konverterare kan systemet välja indata eller producera
utdata i båda valutaenheterna utan att behöva lagra data i mer än den ena. Detta gör det
möjligt att föra redovisningen i en valuta och sedan ta fram den i endera euron eller den
nationella valutan. (FAR och AMUE, 1998) En övergång till euro betyder för svenska företag
en verklig förändring av valutaexponering i och med att den svenska kronan flyter i
förhållande till euron, (AMUE, 1998). Vidare måste kommersiella och finansiella kontrakt
och överenskommelser kunna omräknas till euro, de företag som har export/import måste
kunna offerera, sälja och få betalt i både euro och kronor, dessutom måste offerter och
fakturor kunna hanteras, lagret kanske ska omvärderas och eventuellt kan det bli aktuellt att
skriva av en del tillgångar snabbare. De företag som har dotterbolag i euroland bör kunna göra
omräkningen mot euron och dotterbolagens ekonomisystem måste kunna hantera euron och
kronan parallellt. (Bennet, 1998)

Det kommer att krävas en lagändring när det gäller redovisningen eftersom gällande rätt enligt
Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) säger att redovisningen ska ske i svenska kronor. Det
grundläggande kravet på den externa redovisningen är att den ska vara jämförbar och frågan
blir då hur det kravet uppnås om möjligheten för svenska företag att redovisa i euro gör att en
del företag väljer att göra det och andra inte. En fördel blir dock att jämförbarheten med
företagen i EMU-länderna ökar. Sverige blir, om utanförskapet inte ändras till ett
medlemskap, tämligen ensamma i Västeuropa om att fortsätta redovisa i sin nationella valuta
medan företagen i stora delar av Europa redovisar i euron. Detta talar för att svenska företag
också ska få möjlighet att redovisa euro, som en del av den pågående internationaliseringen på
redovisningsområdet. Företag som anlitar den internationella kapitalmarknaden för
anskaffning av kapital utgör ett annat argument för att ge företagen i Sverige möjlighet att
redovisa i euro. (SOU 1997:181)

För de företag som kommer att befinna sig inom EMU blir det aktuellt att uttrycka sitt
aktiekapital i euro. Problemet blir då att eftersom nominella aktievärden normalt är uttryckta i
avrundade belopp kommer konverteringen till euron innebära att beloppen inte längre blir
jämna. För att lösa detta kan företagen välja att ändra det nominella värdet på aktierna och för
det krävs en extra bolagsstämma och en ändring i bolagsordningen. (Finansdepartementet,
1998)

Det finns många problem och möjligheter med euron, och samtidigt mycket som företagen
ska ta ställning till. Hur kan de stora företagen göra för att på bästa sätt förbereda sig inför
euron och allt vad den för med sig? Hur kommer de att agera vid årsskiftet 1998/1999? Ser de
den gemensamma valutan som ett hot eller en möjlighet? Förutsatt att det blir en möjlighet att
lagligt redovisa i euro, kommer företagen att ta den möjligheten? Kommer de att använda
euron eller svenska kronor i årsredovisningen? Hur har de förberett redovisningssystem och
andra påverkade delar av företaget? Har euron egentligen någon betydelse här i Sverige då vi
inte kommer att vara med från start?

Inriktningen på denna uppsats kommer att ligga på börsnoterade företag och deras
redovisningsproblem i och med euroinförandet, och då med utgångspunkt från
årsredovisningen. Om huruvida de går över till euron samt de eventuella för- och nackdelar
som de upplever med det. Jag kommer inte att ta upp alla problem eller möjligheter som det
kan se med övergången utan endast belysa de mest framträdande.



1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är:

 ♦att förklara de fördelar och nackdelar som kan finnas för börsnoterade svenska företag vid
en övergång till en årsredovisning i euro.

Ett delsyfte blir:

 ♦att beskriva de tydligaste redovisningsproblemen som kan bli aktuella.

1.4 Avgränsningar

Jag har att avgränsat mig till stora svenska företag och med det åsyftas företag vars aktier
omsätts på Stockholms fondbörs men även finns noterade på börser i EMU-länder. Företagen
har jag subjektivt valt från A-listan över mest omsatta aktier och sedan har jag kontrollerat i
Fact Book 1998, utgiven av Stockholms Fondbörs, att företagen också finns noterade vid en
börs i ett EMU-land.

Jag har valt att inrikta mig på stora företag av den anledningen att det är de som har kunnat
förbereda sig och ta ställning till en eventuell årsredovisning i euro i större utsträckning än
vad mindre och medelstora företag har kunnat. Dessutom är det mest troligt att det är de stora
företagen som kommer att påverkas redan från årskiftet 1998/1999 då den 2:a fasen tar sin
början. När det gäller förberedelser inför euron har informationskampanjer och liknande ofta
varit inriktade på just stora företag varför jag valt att ha den inriktningen. Anledningen till att
jag valde företag som finns noterade vid börser i både Sverige och inom EMU var delvis för
att det är tillräckligt stora för att påverkas av eurons införande på ett tidigt stadium, och delvis
för att kunna se hur de påverkas av att börserna inom EMU går över till euronotering av
aktierna.

Organisationerna FAR och Aktiespararna har jag tagit med för att få andra perspektiv på
problemet. FAR representerar revisorernas perspektiv och Aktiespararna representerar således
aktieägarna. Valet grundar sig på att dessa organisationer sannolikt har åsikter om en
årsredovisning i euro för svenska företag eftersom även de påverkas av hur företagen väljer
att redovisa.

Vidare har jag arbetat utifrån den förutsättningen att Sverige inte inom de närmaste åren
kommer att gå med i EMU. Enligt Statens offentliga utredningar, SOU 1997:181, är det troligt
att Sverige så småningom kommer att bli medlem i den ekonomiska och monetära unionen,
men att detta tidigast kan ske år 2002.

1.5 Disposition

Uppsatsens andra kapitel, metod, handlar om hur jag gått tillväga vid undersökningen. Efter
det kommer det tredje kapitlet vilket ger en beskrivning av redovisningens utveckling. Där
behandlas även harmoniseringen av redovisningsområdet samt beskrivs svensk gällande rätt
och EG-rätten på området. Sedan i det fjärde kapitlet redovisas empiridelen i form av svaren
på de frågor kring euron och årsredovisningen som ställts till ett fåtal företag och
organisationer. Analys och slutsatser utgör det sista kapitlet i uppsatsen.



2 Metod

Vid en undersökning av någonting kan man använda sig av olika metoder och
tillvägagångssätt. Det finns dock tre steg som alltid är inblandade. Det första steget är att ta
ställning till vad som ska undersökas, det andra hur undersökningen ska göras och det tredje
omfattar hur datainsamlingen ska ske. Stegen kan vara bra riktlinjer då man ska genomföra en
undersökning.

2.1 Undersökningsansats

Jag har valt att undersöka vilka fördelar och nackdelar det kan finnas för börsnoterade
svenska företag med att övergå till en årsredovisning i den gemensamma valutan euron. I
samband med det kommer jag även att ta upp de redovisningsproblem som kan uppstå vid en
eventuell övergång. Det innebär att uppsatsen har en deskriptiv ansats, det vill säga att den är
beskrivande och förklarande till sin natur. Detta kommer sig av att min avsikt är att endast
undersöka ett fåtal företag och organisationer samt att det inte finns några teorier som direkt
berör området. En beskrivande och förklarande undersökning görs utifrån olika slags
utgångspunkter. Med det menas att undersökaren väljer perspektiv, aspekter, nivå, termer och
begrepp, observerar, tolkar osv. För att en beskrivning eller förklaring ska vara användbar och
informativ bör det preciseras vad den ska användas till, vad den avser att undersöka samt
vilken kunskap som ska uppnås. Detta leder fram till syftet, som är betydelsefullt för en
beskrivande och förklarande undersökning på så sätt att varje beskrivning eller förklaring
kräver ett syfte för att vara meningsfull. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991)

Jag har utgått både från företagens perspektiv samt från två intressentperspektiv vilka
representeras av revisorerna och aktieägarna. Avsikten med uppsatsen var att beskriva och
förklara de fördelar och nackdelar som kan finnas med en årsredovisning i euro, och målet var
att få klarhet i och kunskap om mitt problemområde.

Fallstudien, som innebär att det blev en kvalitativ ansats på uppsatsen, genomförde jag för att
kunna uppfylla mitt syfte. För att få lite olika perspektiv valde jag att ställa frågorna till
personer från två stora svenska företag samt två organisationer som var aktuella för
ämnesvalet. Genom att välja intervjuobjekt från olika typer av källor hoppades jag kunna få
tillräcklig information om mitt problemområde. Dessutom är detta område tämligen
outforskat, delvis på grund av att det är nytt men också för att eurons effekter ännu inte är
synliga, och det medförde att intervjuer blev nödvändiga för att uppsatsen ska bli informativ.

Slutsatserna blev inte på något sätt generaliserbara eftersom det rörde sig om en fallstudie.
Vidare blev slutsatserna av en förutsägande karaktär då euron och dess effekter ännu inte är
synliga.

2.2 Datainsamlingsmetod

Det finns en mängd olika sätt att samla in data på och de data man samlar in kan vara antingen
sekundära eller primära. Med sekundärdata menas information som redan finns och med
primärdata menas sådan information som måste samlas in. Jag har börjat med att ta del av
sekundärdata inom området och då valt att använda insamling med hjälp av litteratur och
artiklar. Fördelen är att det är relativt enkelt samt att det är billigt. Men eftersom ämnet är
tämligen outforskat finns det inte mycket litteratur om det, utan det mest användbara



materialet finns i olika artiklar samt som kunskap hos olika personer. Detta gör att en
primärdatainsamling av något slag blir nödvändig.

Jag har funnit litteratur och artiklar via biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet, genom att
söka på Bibdia, som är bibliotekets eget sökinstrument, med sökord som euro, EMU, företag,
redovisning samt en kombination av dessa. Jag har även använt mig av Internet och
framförallt den europeiska revisorsorganisationen FEEs hemsida. Dessutom har jag också
sökt på andra sökinstrument på Internet med samma sökord som ovan. Informationen har jag
använt för att utforma relevanta frågor att ställa till företagen och organisationen. De två
företagen har jag subjektivt valt utifrån A-listan över mest omsatta aktier och sedan tittat i
Fact Book 1998 utgiven av Stockholms Fondbörs för att se om företaget även fanns noterat
vid en börs i blivande euroland.

Vid intervjuer gäller det att ha preciserat problem och syfte för att undvika att komma utanför
problemområdet. Vidare har jag utformat en frågeguide som innehåller frågor utformade lite
olika beroende på till vem de ska ställas. Det finns flera olika sätt att sedan ta kontakt med de
personer inom företagen och organisationerna som har den kunskap jag söker. Där är flera
fördelar och nackdelar med de olika alternativen och jag har valt att först ta kontakt per
telefon för att ta reda på vem som är lämplig att ställa frågorna till, och sedan hört om denne
kan tänka sig att ställa upp med tid och information.

Fördelar med telefonintervjuer är att det går snabbt att genomföra, det har en hög
svarsfrekvens, det blir en låg kostnad och intervjuaren kan ställa följdfrågor. Nackdelarna är
att det måste röra sig om relativt enkla frågor som inte heller kan vara för känsliga, det finns
ingen möjlighet att visa bilder och det kan förekomma intervjuareffekter. (Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1991)

Det är Atlas Copco och Ericsson samt FAR och Aktiespararna som är de företag och de
organisationer jag avsåg att ställa frågor till angående en årsredovisning i euro. Fallstudien
gör det möjligt att verkligen undersöka problemet med just min vinkling som det centrala och
på så sätt blir också slutsatserna verklighetsnära och relevanta.

Jag började med att ringa till företagen och organisationerna ifråga för att se om där fanns
någon person som var lämplig att svara på frågorna. Sedan informerade jag dem om vad min
uppsats handlar om och frågade om de kunde tänka sig att bidra med svar på några frågor
kring ämnet. Frågeguiden skickade jag via e-post och vanlig post. Två av de tillfrågade har
sedan valt att även svara via e-post medan de andra två har svarat per telefon. Fördelen med
att svara per telefon är att jag då får en direkt möjlighet att fråga om sådant som verkar oklart
samtidigt som personen ifråga har en bättre möjlighet att förklara invecklade svar. Nackdelen
med e-post är att jag förlorar just den möjligheten att ställa följdfrågor medan en stor fördel är
att det är mycket enkelt och går snabbt.

När det gäller frågorna är det viktigt att formulera dem på ett sätt så att personen som ska
svara förstår vad som efterfrågas, där kommer saker som ordval och användandet av olika
begrepp in. Dessutom har det betydelse i vilken ordning frågorna kommer. Jag har utformat
frågor efter det att jag tagit del av material och information om EMU, euron,
årsredovisningslagen och annat som berör problemområdet, för att på så sätt kunna få
frågorna så relevanta som möjligt. Alla frågorna är öppna frågor och de utformades så därför
att ämnet gör det svårt att få informativa svar genom slutna frågor. Det är också bra att
definiera frågan i tid och rum. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) Här är det främst frågan



om vad som kommer att ske efter den 1 januari 1999, då euron förverkligas i de elva EMU-
länderna,

2.3 Validitet och reliabilitet

Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas och med
reliabilitet menas att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Detta är två krav
som bör vara uppfyllda för att en undersökning ska kunna anses vara informativ och
kunskapsgivande. Validiteten blir synlig genom de frågor som jag ställer till de olika
personerna och organisationerna. Det blir viktigt att formulera dessa så att jag verkligen får
svar på det som jag har för avsikt att undersöka. Svaren ska bidra till att jag kan få svar på min
problemformulering och ge relevant och användbar information utifrån vilken jag kan
analysera och dra slutsatser. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, Merriam, 1994)

Validiteten kan indelas i olika delar, det finns intern och extern validitet. När det gäller den
interna validiteten behandlar den huruvida resultaten stämmer överens med verkligheten. De
svar som jag får på mina frågor kommer att tolkas av mig och blir på så sätt påverkade av
mina erfarenheter och kunskaper, det blir därför mycket viktigt att försöka minimera risken
för feltolkningar. Det kan ske på olika sätt, bland annat genom att använda sig av olika
informationskällor och metoder för att kunna bli mer säker på resultaten. Jag intervjuar fyra
olika källor om eurons påverkan på företagens årsredovisning samt tar del av vad som finns
skrivet om ämnet i främst artiklar men även en del böcker. På så sätt kan den interna
validiteten säkerställas. Problemet är här att förutsättningarna kan förändras en hel del om t ex
Sverige beslutar sig för att gå med i EMU. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, Merriam,
1994)

Den andra delen är den externa validiteten som omfattar i vilken utsträckning man kan
generalisera resultaten från undersökningen. Eftersom detta är en mycket liten undersökning
kan man inte säga att de slutsatser jag kommer fram till är generaliserbara. För det krävs ett
bredare underlag.

Reliabilitet definierades ovan som ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila
utslag. Med det menas att man i framtiden ska kunna utföra samma undersökning med hjälp
av samma metoder och då komma fram till samma resultat. Undersökningen ska vara
oberoende av undersökaren. För att i någon mening säkerställa att resultaten blir konsistenta
kan det vara bra att förklara de bakomliggande teorier och antaganden som ligger till grund
för undersökningen samt att klargöra de kriterier som ligger bakom valet av de personer och
organisationer som ingår. Vidare är det även här viktigt att använda flera olika
informationskällor samt att så noggrant som möjligt beskriva hur undersökningen utförts.
Detta underlättar för läsaren att förstå hur jag kunnat analysera och dra de slutsatser som jag
kommit fram till samt att granska om undersökningen är informativ och kunskapsgivande.
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, Merriam, 1994)



3 Utvecklingen av redovisningen

Kärnan i redovisningen är ansvarsförhållandet som innebär att någon är skyldig att redovisa
något för någon annan. För att detta ska bli meningsfullt måste ansvarsområdet vara
definierat, det måste vara klart vem som är ansvarig för något samt gentemot vem detta ansvar
finns, det måste också finnas sanktioner om skyldigheten inte fullgörs. Slutligen krävs att det
är klargjort hur redovisningsskyldigheten ska uppfyllas. Bakgrunden till att redovisningen
överhuvudtaget kom till var ett behov av att kontrollera att ägare och ledning inte
förskingrade resurser utan att de användes på bästa möjliga sätt i verksamheten. (Jönsson,
1985)

Under 1900-talet har handeln med värdepapper ökat och därmed också kraven på att alla
aktörer på aktiemarknaden har tillgång till nödvändig information. Både lagstiftning och den
redovisningspraxis som utarbetades av stora organisationer på marknaden ställde krav på en
öppen redovisning. Redovisningen hade, och har ännu idag, som mål att ge en mera enhetlig
information till intressenterna. Normbildningen ökade sedan kraftigt och resulterade i att det
blev problem med att kunna överblicka och ha kontroll över alla normer. Detta drabbade både
de som skulle ge ut rapporter och de som skulle läsa dem. (Jönsson, 1985)

I och med den ökande tillkomsten av regler kom ett behov av att harmonisera de olika
nationella regelsystemen. Fram till början av 1980-talet har redovisningsutvecklingen i
Sverige skett oberoende av omvärlden med undantag för en del stora företag som anpassat sin
redovisning efter amerikanska normer. (Jönsson, 1985) Idag är en internationalisering och
harmonisering av redovisningen ännu mer aktuell i och med att EMU blir verklighet den 1
januari 1999 och den gemensamma valuta euron kommer att börja användas som
redovisningsvaluta av företag i stora delar av Europa.

3.1 Harmonisering av redovisningen

Harmoniseringen fanns redan med i Romfördraget 1958 och avser en strävan mot enhetlighet
och likabehandling. EUs medlemsstater förbinder sig att följa EG-direktiven, och på
redovisningsområdet är det de fjärde, sjunde och elfte direktiven som är aktuella. Mer om
dessa i avsnitt 3.4. Mycket av det internationella inflytandet kommer till Sverige genom
revisorsorganisationernas rekommendationer. FAR är representerat i revisorsorganisationer
som IASC och IFAC (International Accounting Standards Committee respektive International
Federation of Accountants). (Jönsson, 1985) Sedan finns Redovisningsrådet, RR, som
bildades 1989 och som riktar sig till de publika företagen. RR ger ut rekommendationer där de
internationella redovisningsrekommendationerna från IASC fungerar som grund. RRs
rekommendationer har sin tyngdpunkt på koncernredovisningsfrågor och kommer även
fortsättningsvis att ha rekommendationerna utgivna av IASC som förebild. (Westermark,
1998) En annan källa är de multinationella företagen som genom att handla på ett visst sätt
sätter normerna för andra företag som följer efter. För att närmare kunna beskriva hur normer
förändras kan följande figur vara användbar:



______________________________________________________________________

Figur 2. Förändring av normer, s 203, Hussein (1981, i Jönsson, 1985)
______________________________________________________________________

Den första rutan beskriver när det gäller att upptäcka behov av att förändra existerande
normer eller etablera nya där praxis är splittrad. Sedan kommer attitydbildning som sker
genom personlig påverkan. Det är hur förändringen upplevs vad gäller dess egenskaper, men
också personliga erfarenheter av jämförbara metoder som påverkar attityderna. Genom att
diskutera och se hur företagen löst olika problem jämkas attityderna. Legitimeringen sker
sedan främst genom att personer eller företag med stort inflytande på marknaden tar till sig
förändringen och börjar använda den, vilket i sin tur resulterar i att andra följer efter.
(Jönsson, 1985)

Arbetet med harmonisering gör att det blir viktigt att det finns en förståelse för de
omgivningsfaktorer som påverkar hur redovisningsnormer i olika länder ser ut. Dessa faktorer
kan många gånger förklara varför det finns skillnader i regler kring redovisningen och hur den
praktiseras mellan olika länder. Följden blir en ökad medvetenhet kring det nationella
inflytande som historia, kultur och ekonomisk utveckling har på utvecklingen av
redovisningen. (Mathews & Perera, 1996)

På internationell nivå finns flera organisationer som försöker uppnå målet om jämförbarhet
mellan redovisningens olika rapporter, vanligtvis balans-, resultaträkning och
finansieringsanalys, som publiceras av företag från olika länder, (Mathews & Perera, 1996).
Också inom EU pågår arbetet med en harmonisering av redovisningen för att kunna fullborda
den inre marknaden och friheten för kapital, men också för att underlätta för företag som är
verksamma på den internationella kapitalmarknaden. Liksom RR i Sverige har den europeiska
kommissionen sagt sig stå bakom IASCs rekommendationer, och man har undersökt huruvida
dessa rekommendationer är i linje med det fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven inom
EU. (Knutsson, 1996) Resultatet blev att skillnaderna var mycket små. Det fortsatta arbetet
inriktar sig på att se till så att framtida rekommendationer från IASC utformas i samklang med
direktiven, samt att försöka ge dessa en europeisk inriktning, (Rundfelt, 1996).

3.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper

Redovisningens kvalitativa egenskaper, som ligger till grund för det ramverk av regler och
normer som finns och utformas kring redovisningen, tenderar att vara desamma eller
åtminstone likartade runtom i världen. Det handlar om aspekter som relevans, reliabilitet,
neutralitet, jämförbarhet, verifierbarhet etc. Den del som är intressant i det här avseendet är
dock jämförbarheten. (Mathews & Perera, 1996)

UPPTÄCKT ETABLERING ATTITYDBILDNING LEGITIMERING



Jämförbarheten i redovisningsinformationen gör det möjligt att identifiera trender i resultatet
hos ett företag eller organisation över en tidsperiod. Det ger också en möjlighet att jämföra
olika företag eller organisationer med varandra, vid en och samma tidpunkt eller över tiden.
För att kunna uppnå full jämförbarhet måste det finnas detaljerade normer samtidigt som en
avvikelse från dessa normer noga ska anges och förklaras. På så sätt kan användarna av
redovisningsinformationen urskilja och utvärdera effekten av olika transaktioner och
händelser vid en viss tidpunkt eller över en tidsperiod. Detta kan gälla antingen ett särskilt
företag eller organisation eller ett urval av dessa. (Mathews & Perera, 1996)

En annan kvalitativ egenskap som gränsar till jämförbarheten är enhetlighet. Med enhetlighet
menas att företaget är konsekvent i klassificeringar, terminologi och vid användandet av
värderingsprinciper. Motivet bakom är behovet från ledning, kreditgivare, aktieägare,
analytiker och andra intressenter, att kunna jämföra företagets resultat och finansiella ställning
med såväl olika delar inom företaget som med dess konkurrenter. Dessutom får enhetligheten
till följd att risken för manipulerande av rapporter minimeras då endast ett fåtal alternativ
accepteras.

En enhetlig redovisning är också grund för effektiv kommunikation. Om terminologi och
värderingsprinciper är konsistenta inom ett företag eller inom en bransch underlättar det för
den som ska läsa de externa rapporterna. Genom att vara konsekvent gör man det också
möjligt för företaget att utvärdera olika handlingsplaner och program på ett effektivt sätt.
Företaget kan upptäcka brister och även belöna prestationer. (AAA, American Accounting
Association, 1966)

Samtidigt innebär enhetligheten ett krav på konsekvens när det gäller hur ett företag tillämpar
redovisningsprinciper och mätbegrepp i sin redovisning. Syftet med jämförbarhetskravet är att
likheter och olikheter i olika redovisningsrapporter ska kunna upptäckas och förklaras.
Genom att uppfylla följande förutsättningar tillgodoses syftet; presentationen av transaktioner
ska ske enligt samma modell, posterna ska klassificeras på samma sätt samt ska företaget
hålla sig till samma redovisningsprinciper, en eventuell ändring måste kunna motiveras.
(Knutsson, 1996)

De externa intressenterna inkluderar nuvarande och potentiella investerare, kreditgivare,
kunder, leverantörer med flera. Investerare ska besluta sig huruvida de ska köpa, sälja eller
vänta, leverantörer ska ha kontroll över de krediter de givit och banker måste veta om de kan
ge lån till företaget och då vilka säkerheter och andra villkor de ska kräva. För att kunna fatta
relevanta och kloka beslut är de beroende av kvaliteten hos ett företags externa
redovisningen. (AAA, 1966)

3.3 Svensk gällande rätt

Gemensamt för all extern redovisning är dess uppgift att visa ett företags ekonomiska
utveckling och ställning vid vissa tidpunkter. Redovisningen ska ge en bild av avkastningen
på investerat kapital och kunna fungera som underlag vid beslutsfattande. Årsredovisningen
är också ett medel vid bedömningen om styrelse och VD ska beviljas ansvarsfrihet. Vidare är
andra aspekter som borgenärsskydd genom kontroll över vinstutdelning samt beskattning
kopplade till ett företags redovisning. (SOU 1997:181)

ÅRL omfattar svenska aktiebolag och vissa svenska handelsbolag, 1 kap 1§ ÅRL. Lagen
bygger på EGs fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv, se mer om det i avsnitt 3.4. Enligt



lagen ska en årsredovisning upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god
redovisningssed, 2 kap 2§ ÅRL. Informationen som en årsredovisning innehåller ska vara så
lättillgänglig som möjligt, och ska presenteras med det syftet i åtanke. (Ingblad och
Fagerberg, 1997)

I 2 kap 3§ ÅRL behandlas den rättvisande bild som balans- och resultaträkning samt noter ska
ge av ett företag. De separata delarna ska tillsammans bilda en helhet, (Kylebäck, 1997).
Kravet på rättvisande bild ska ses som en målsättning och blir därmed styrande för all
redovisning, (Ingblad och Fagerberg, 1997). Begreppet är ett överordnat krav på att
balansräkning, resultaträkning och noter ska innehålla sådan information att användaren får en
så riktig bild som möjligt av företagets resultat och ställning, (Knutsson, 1996). Dock får
företagen i Sverige, till skillnad från i de flesta EU-länderna, inte åsidosätta lagstiftningen för
att uppnå en rättvisande bild, här har begreppet god redovisningssed istället fått leva kvar,
(Ingblad och Fagerberg, 1997).

Enligt 2 kap 6§ ÅRL ska beloppen i årsredovisningen anges i svenska kronor. Företag med
internationell anknytning kan däremot ha ett intresse av att redovisa beloppen i annan valuta
än svenska kronor. Paragrafen ger dock en möjlighet att ange årsredovisningen i annan valuta,
vid sidan av den i kronor. Omräkning ska då ske till balansdagens kurs, om vilken upplysning
ska lämnas i not. Om ett företag i sin löpande bokföring använder svenska kronor blir det så
att affärshändelser i euro, innan de kommer in i redovisningen, räknas om till svenska kronor.
Om det är det motsatta förhållandet som gäller, det vill säga att företaget använder euron i den
löpande bokföringen, blir det istället affärshändelser i svenska kronor som räknas om. Detta
medför att både belopp och växelkurs kommer att skilja sig åt beroende på om den löpande
bokföringen sker i kronor eller i euro. Följaktligen skiljer sig då också en årsredovisning gjord
i det ena systemet från en gjord i det andra, trots att de skildrar samma affärshändelser. Av
den anledningen är inte den omräkningsmöjlighet som 2 kap 6§ ÅRL erbjuder tillräcklig då
målet är att visa ett företags ställning och resultat. Trots omräkningen till euro uppnås inte full
jämförbarhet med företagen i euroland. (SOU 1997:181)

Ett problem som dyker upp är posten aktiekapital i balansräkningen. Det svenska
utanförskapet innebär att växelkursen varierar från ena dagen till den andra. Enligt 1 kap 3§
aktiebolagslagen 1975:1385, ABL, ska ett aktiebolag ha ett aktiekapital som uppgår till minst
100 000 kr i privata aktiebolag och till minst 500 000 kr i publika aktiebolag. Ett aktiekapital
som är denominerat i euro i balansräkningen och sedan räknas om till svenska kronor enligt
balansdagens kurs påverkar det egna kapitalets sammansättning. Följden blir att aktiekapitalet
varierar av sig självt vilket inte är tillåtet. I balansräkningen ska aktiekapitalet tas upp till
anskaffningsvärdet, det vill säga det belopp som är angivet i aktiebolagsregistret. Det är detta
belopp som blir utgångspunkt vid en eventuell omräkning. Kursen som ska användas då är
den som gäller den dag då övergången sker. Följaktligen kommer då vilken dag och därmed
vilken kurs som väljs att påverka aktiekapitalets storlek och utredningen föreslår därför att
omräkningen sker i samband med att bolagsordningsändringen registreras av Patent- och
registreringsverket, PRV, till den kurs som gäller på dagen för registreringen. (SOU
1997:181)

3.4 EG:s redovisningsdirektiv

I och med att Sverige är medlem i EU är vi också skyldiga att implementera de direktiv som
följer med medlemskapet. Ett direktiv riktar sig till medlemsstaterna och anger att ett visst
resultat ska uppnås inom en viss tid, hur det uppnås är upp till varje enskild stat att besluta



om. Även om ett direktiv inte har direkt effekt, det vill säga att det inte grundar sig på några
rättigheter eller skyldigheter för enskilda, kan det åberopas av ett enskilt rättssubjekt om en
medlemsstat underlåter att implementera det. De EG-direktiv som behandlar
redovisningsfrågor har till syfte att i medlemsstaterna skapa en minsta gemensam skyddsnivå
för delägare, borgenärer och andra intressenter ett företag kan ha. (SOU 1997:181) De ska
också lägga grunden för en enhetlig redovisningslagstiftning i medlemsstaterna, och har
ambitionen att harmonisera reglerna kring redovisningen, (Rundfelt, 1991). Det är två direktiv
som är aktuella här: det fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven.

3.4.1 Det fjärde bolagsrättsliga direktivet

Det fjärde bolagsrättsliga direktivet (78/660/EEG) omfattar skyldigheten för bolag med
begränsat delägaransvar att upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelse. Direktiven omfattar
således samtliga aktiebolag. Dess syfte är att få de krav på den ekonomiska informationen
som ett företag ger ut till sina intressenter, att bli likvärdig, samt att årsbokslutet ska ge en
rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Direktivet innehåller också några
standardiserade uppställningsformer för balans- och resultaträkning och en del enhetliga
regler för värdering och tilläggsinformation. (SOU 1997:181)

Enligt artikel 2 i direktivet ska årsredovisningen omfatta balans- och resultaträkning samt
noter, och utöver det ska företaget redogöra för verksamheten under året. Målet med
redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt
huvudregeln, (Rundfelt, 1991). Det finns även två kompletteringsregler till huvudregeln,
varav den första säger att i vissa situationer ska tilläggsupplysningar lämnas, (Westermark,
1998). Det kan således krävas att kompletterande information lämnas, utöver den information
som direktivet anger, för att uppnå den rättvisande bilden. Dock finns det fall då direktivet
inte är förenligt med kravet på rättvisande bild, och det är då tillåtet att frångå det och lämna
en kommentar till det i noterna, (Rundfelt, 1991). Detta enligt den andra kompletteringsregeln
som också brukar kallas overriding-regeln, (Westermark, 1998).

Vidare i artikel 43 behandlas fall för omräkning av poster i främmande valuta. Företaget ska
då lämna uppgifter om vilka principer som tillämpats vid omräkningen, (Rundfelt, 1991).

3.4.2 Det sjunde bolagsrättsliga direktivet

När det gäller det sjunde bolagsrättsliga direktivet (83/349/EEG) omfattar det skyldigheten att
upprätta en sammanställd redovisning och en sammanställd förvaltningsberättelse. Detta är i
stora drag en koncernredovisning enligt svensk rätt. Det sjunde direktivet har det fjärde som
grund och i det sjunde direktivet återfinns även uppställningarna när det gäller balans- och
resultaträkning samt frågor om värdering. Direktivet syftar till att ställa upp krav på att
informationen om koncerner ska bli likvärdig. På så sätt kan intressenterna lättare bedöma
både koncernens resultat och ställning och de ekonomiska band mellan de olika företagen som
ingår i koncernen. (SOU 1997:181)

Artikel 29 i det sjunde direktivet säger att koncernredovisningen ska baseras på enhetliga
redovisningsprinciper i samtliga företag som ingår i koncernen. Dessa principer ska stämma
överens med de som moderbolaget använder samt med vad som föreskrivs i fjärde direktivet.
Andra värderingsprinciper kan tillåtas om de inte strider mot fjärde direktivet. (Rundfelt,
1991)



I artikel 38 behandlas också möjligheten att offentliggöra en sammanställd redovisning i ecu,
enligt omräkningskursen på balansdagen. Detta kan ske utöver den valuta i vilken
redovisningen har upprättats och kursen som använts ska anges i not. (SOU 1997:181)



4 Fördelar och nackdelar med en årsredovisning i euro

Det här kapitlet kommer att omfatta de svar som jag fått från Ericsson, Atlas Copco, FAR
samt Aktiespararna, till vilka jag valde att ställa mina frågor.

4.1 Synpunkter på Sveriges utanförskap

Företagen som här har deltagit med sina synpunkter på Sveriges utanförskap i EMU har
uppfattningen att utanförskapet innebär en nackdel för dem. Anledningen till det är att många
företag inom koncernen ligger inom EMU och att de genom en gemensam valuta får en del
fördelar som företagen i Sverige inte kan ta del av. På Ericsson anser man att Sverige borde
ha någon form av tidplan för inträde i EMU. På Atlas Copco lyfter man fram det negativa i att
företagen i Sverige hamnar utanför, eftersom de företag inom koncernen i EMU-länderna
kommer att gå över till euron. Även Aktiespararna anser att det är mycket negativt att Sverige
valt att stå utanför EMU. En nackdel är att vi nu har en högre ränta på kapital på grund av
detta. Om det hade varit så att Sverige gått med skulle osäkerheten kring den svenska kronan
försvinna, det skulle bli bestämda växlingskurser och med det även jämförbara priser.
Fördelen med detta är att många aktieägare kan tycka att det är tryggare att handla med aktier
i en valuta som är jämförbar i många länder.

4.2 Förberedelser inför euron

På förberedelsefronten har Ericsson gjort så att de låtit sina företag i Holland vara testbolag.
Förberedelserna där är i stort sett klara och en övergång till euro som basvaluta sker i mitten
av januari. De andra företagen i koncernen övergår sedan efter hand. I Sverige gör företagen
konsekvensanalyser och förbereder sig för internrapportering samt internhandel till och från
EMU-länderna i euro. Företaget har även satt upp en euro cash pool. Det är ett
koncernkontosystem där företags konton i en koncern  knyts ihop och där ett företag innehar
ett så kallat ”toppkonto”. När det gäller euron blir det fråga om en EUR cash pool, där
företagens EUR-konton i olika länder knyts ihop. Fördelen med detta är att likviditeten på det
sättet kan utnyttjas internt och därmed slipper man betala olika avgifter mellan in- och
utlåning till externa banker.

Atlas Copco sköter sina förberedelser med hjälp av olika projektgrupper. Arbetet omfattar
både den affärsmässiga och den legala redovisningen, samt betalningssystem. Förberedelserna
koncentreras nu till det som kallas netting, en avstämning som sker varje månad mellan
företagen i olika länder. I och med att EMU-länderna få en gemensam valuta försvinner denna
procedur mellan dessa länder medan den blir kvar gentemot Sverige. Vidare ser man på Atlas
Copco inga större redovisningsproblem med att övergå till att ge ut en årsredovisning i euro,
men man delar också åsikten på Ericsson att det är för tidigt att svara mera exakt på den
frågan. Euron kommer inte att användas parallellt i redovisningen varken hos Ericsson eller
Atlas Copco, där man inte ser någon anledning till det. Koncernvalutan kommer inte heller i
något av företagen att bli euron.

4.3 En årsredovisning i euro

Årsredovisningen i Ericsson redovisas idag även i USD enligt amerikanska
redovisningsprinciper (US GAAP). När det gäller vilka redovisningsmässiga skillnader som
kan komma att uppstå vid en möjlighet att redovisa i euron ser man på Atlas Copco inga



större skillnader. Där kommer man sannolikt att för räkenskapsåret 1998 räkna om en
sammanfattning av årsredovisningen till euro som en demonstration av vad som kan komma.
Båda företagen vill ha en lagändring när det gäller att kunna redovisa och ha aktiekapitalet i
euro. Sedan krävs också ett beslut på bolagsstämman för att kunna gå över till euron.
Årsredovisningen för 1998 kommer inte att ges ut i euro, även om Atlas Copco som tidigare
nämnts, kommer att räkna om ett sammandrag av den till euro. För räkenskapsåret 1999
däremot menar man att årsredovisningen kommer att ges ut i euro medan Ericsson ännu inte
har fattat något beslut i den frågan. Det är dock mycket troligt att även deras årsredovisning
för 1999 kommer att ges ut i euro.

På Ericsson ser man det som en nackdel att ge ut årsredovisningen i euro så länge den svenska
kronan finns kvar. Argumentet för det är att företaget skulle behöva ge ut årsredovisningen
både i svenska kronor och i euro och det innebär att det orsakar en hel del merarbete.

Det som ses som en fördel med en årsredovisning i euro är att det blir enklare för till exempel
analytiker att jämföra företaget med dess konkurrenter om årsredovisningarna är i samma
valuta. På Atlas Copco menar man att då Sverige är medlem i EU borde det därav följa att gå
med i EMU. En stor del av företagets försäljning kommer att ske i euro och en möjlighet att
ha redovisningen, aktiekapital och ge ut årsredovisningen i euro skulle underlätta en hel del.
Även FAR är positiva till en lagändring som skulle göra det möjligt för svenska företag att
fritt välja det som passar dem bäst under övergångsperioden när det gäller möjligheten att
redovisa och ha den löpande bokföringen i euro.

FAR kan se en fördel för svenska företag med att ge ut sin årsredovisning i euro, omräknad
enligt den möjlighet som ges i 2 kap 6§ ÅRL. Fördelen är att det ger företaget möjlighet att
tillgodose det behov som en eller flera intressenter kan ha av att företaget, utöver svenska
kronor, dessutom anger beloppen i årsredovisningen i euro. De stora fördelarna, enligt
Aktiespararna, får exportföretagen. Ungefär en promille av Sveriges företag är idag
marknadsnoterade och av dem är ungefär hälften exportföretag. Visserligen utgör de en
mycket liten del men deras behov av att kunna använda sig av euron både i bokföring och i
årsredovisningen ökar hela tiden. Företagen har många fördelar att vänta om det blir lagligt att
använda euron i Sverige, menar man på Aktiespararna, och ger som exempel ett svenskt
rederi. Detta rederi sköter idag alla sina affärer i dollar och vid upprättande av
årsredovisningen blir frågan om valutakursförändringar aktuell. För att undvika det bör
företagen få möjlighet att välja i vilken valuta de vill ha sin redovisning och således även sin
årsredovisning. Det är alltså inte bara euron som bör bli gångbar här i Sverige utan företagen
ska kunna välja den valuta som passar dem bäst.

Angående frågan om en årsredovisning i euro uppfyller kravet på överskådlighet enligt 2 kap
2§ ÅRL eller inte kan FAR inte se att just euron skulle utgöra något problem. Det är dock
ännu inte tillåtet att ge ut årsredovisningen i euro i Sverige, varför det kan vara för tidigt att
svara på den frågan. Både på Ericsson och Atlas Copco anses att en årsredovisning i euro
skulle uppfylla kravet på överskådlighet enligt 2 kap 2§ ÅRL samt kravet på rättvisande bild.
Aktiespararna anser att kravet på överskådlighet tillgodoses för de professionella användarna
av årsredovisningen. De har sådana kunskaper så att euron för dem inte får någon större
betydelse på det området. Däremot kommer samtidigt den stora gruppen av små aktieägare att
påverkas. De har ofta inte samma kunskaper och för dem innebär euron en ny valuta och nya
frågor att ta ställning till. När det gäller den rättvisande bilden kan den bli lidande om euron
tillåts i årsredovisningen innan Sverige gått med i EMU. Det kommer sig av de



valutakursförändringar som påverkar resultaträkningen vid omräkning mellan svenska kronor
och euro.

På frågan om omräkningsmöjligheten enligt 2 kap 6§ ÅRL är tillräcklig eller inte anser FAR
det vara för tidigt att svara, då svaret beror på det eller de behov som företagen måste
tillgodose. Emellertid är Aktiespararna mycket positiva till att företagen i Sverige bör få
möjlighet att genom lagändring kunna ge ut sin årsredovisning samt ha sin redovisning i euro.

4.4 Andra aktuella frågor kring eurons påverkan

Angående fördelar och nackdelar med en aktienotering samt aktiehandel i euro vid
Stockholms Fondbörs anser Aktiespararna att om handeln sker med svenska kronor här i
Sverige blir det problematiskt med växlingskostnaderna. Av den anledningen kommer
antagligen courtaget per affär att öka med ungefär 0,5 %, om vi inte kan få mycket
fördelaktiga växlingskostnader vilket dock är osannolikt. För de stora aktieägarna kommer
euron inte att utgöra någon större skillnad medan den för de små aktieägarna nog är mindre
bra.

På Stockholms Fondbörs har det hittills varit så att om kronan varierar sker en ändring vid
börsen enligt det. Då euron blir aktuell blir det risk för en dubbelverkan i och med att den är
med och påverkar kurserna. Först varierar euron, vilket syns vid börsen och sedan influeras
kurserna av eventuell information om företagen ifråga.

På Aktiespararna tror man att det är nödvändigt att göra det möjligt att handla i euro i Sverige,
för vi kan inte stå utanför på den finansiella sidan. Risken är att Stockholms Fondbörs får
minskad likviditet då stora delar av omsättningen flyttas till andra börser i euroland.
Likviditeten har hittills varit god, men ett exempel på agerande från stora företag som kan få
den att försämras är Nokia. Nokias handel har varit större i Stockholm än i Helsingfors fram
till det att euron förverkligades, då ändrades förhållandena och situationen är nu den
omvända.

Slutligen angående revisorns arbete, kommer det inte i sig att påverkas av om ett företag går
över till euron. Det hela är beroende av vad som ligger i uttrycket ”gå över till euron”. Innebär
det för företagen att endast räkna om årsredovisningen eller innefattar det även att den
löpande bokföringen ska ske i euro? Euron kan däremot i olika utsträckning påverka den
verksamhet i det enskilda företaget som revisorn ska tillämpa revisionsmetodiken på.



5 Analys och slutsatser

Under denna rubrik kommer jag att analysera och dra slutsatser utifrån det material jag samlat
in.

5.1 Analys

Arbetet med harmoniseringen av redovisningen inom EMU har tagit ett stort kliv framåt i och
med införandet av euron, men det kommer att ta flera år innan praxis och utarbetandet av
gemensamma normer har hunnit ifatt. Harmoniseringen innebär en strävan mot jämförbarhet
och en total sådan mellan EMU-länderna tar lång tid att uppnå. För Sveriges del kommer det
att ta ännu några år längre tid eftersom vi inte går med från början. På så vis blir agerandet
hos de stora, börsnoterade, företagen i Sverige viktigt. De har stort inflytande på utvecklingen
av redovisningen och deras handlande följs efter en tid av de mindre aktörerna, (Jönsson,
1985).

Ericsson och Atlas Copco har gjort en hel del förberedelser när det gäller euron och hur den
kan komma att påverka företaget. Trots Sveriges utanförskap har de upptäckt och etablerat
uppfattningen att det finns behov av att förändra existerande normer och etablera ny praxis.
För att referera till figur 2 som återges nedan och som förklarar hur förändringar av normer
sker, kan man säga att företagen nu befinner sig tämligen långt till höger. Det skulle innebära
att de är i slutet av attitydbildning eller i legitimeringsfasen.

______________________________________________________________________

Figur 2. Förändring av normer, s 203, Hussein (1981, i Jönsson, 1985)
______________________________________________________________________

Attitydbildning sker genom personlig påverkan och det är det som skett framförallt under
1998 då det genomförts en hel del informationskampanjer riktade mot företagen, och då
främst mot stora företag. Dessa kampanjer har bland annat syftat till att få företagen att ta till
sig förändringarna som euron orsakar men även till att helt enkelt göra euron mera accepterad.
Genom att informera och marknadsföra euron också här i Sverige har även
förberedelsearbetet underlättats för företagen. Attityderna förändras hos de stora företagen
först, eftersom de oftast har resurserna att lägga ned på arbetet med förberedelser och sedan
verkligen genomföra förändringar och anpassningar. En annan anledning till det är också att
de stora företagen kommer att vara de första att påverkas av euron. Underleverantörerna
tvingas sedan mer eller mindre att följa efter för att kunna behålla sina kunder och detta
medför att även andra företag efter en tid påverkas. Attitydbildningen är igång och den sprids
inte bara genom informationskampanjer utan också vid möten mellan företag och vid

UPPTÄCKT ETABLERING ATTITYDBILDNING LEGITIMERING



konferenser. Även om euron nu är verklighet i de elva EMU-länderna från och med den 1
januari 1999 fortsätter attitydbildningen.

Ericsson och Atlas Copco har kommit till legitimeringsfasen eftersom de tillhör de stora
aktörerna på marknaden vilka de mindre aktörerna sedan tar efter. Även om det i Sverige
ännu inte blivit tillåtet att ha årsredovisningen i euro har de tagit till sig förändringen i stor
utsträckning. Ericssons företag i Sverige har förberett sig så att de kan sköta sin internhandel
med företagen inom EMU i euro, även interrapporteringen kommer att ske i den valutan.
Detta tyder på att den gemensamma valutan har ett stort inflytande, även om den inte kommer
att bli koncernvaluta. Vidare har man satt upp en euro cash pool, (se under 4.2). Trots att
Sverige står utanför EMU har förberedelseprocessen alltså gått långt inom Ericsson när det
gäller att förbereda och förändra inför euron. På Atlas Copco har man hanterat
förberedelsearbetet med hjälp av projektgrupper.

5.1.1 Jämförbarheten och en årsredovisning i euro

En kvalitativ egenskap som redovisningen bör uppfylla är att den ska vara jämförbar.
Jämförbarheten gör det möjligt att för analytiker och andra intressenter jämföra olika företags
ekonomisk rapporter, däribland årsredovisningen, med varandra och över tiden, (Mathews &
Perera, 1996). Ericssons årsredovisning redovisas idag, förutom i svenska kronor, också i
USD och företaget använder sig då av amerikanska redovisningsprinciper, US GAAP. En
årsredovisning helt i euro blir troligtvis inte aktuell förrän för räkenskapsåret 1999. Atlas
Copco däremot kommer sannolikt att för räkenskapsåret 1998 räkna om en sammanfattning
av sin årsredovisning till euro, för att visa intressenterna hur det kan komma att se ut. Euron
innebär att jämförbarheten mellan olika företag underlättas betydligt, det vill säga för
företagen i euroland. Den gemensamma valutan kan dock inte göra användandet av principer,
normer och terminologi fullt jämförbart, men jämförbarheten har kommit en god bit på väg.
En närstående egenskap till jämförbarhet är enhetlighet. Detta innebär att företaget ska vara
konsekvent i användandet av värderingsprinciper, klassificeringar och terminologi, (AAA,
1966).

I Sverige uppfylls detta bland annat genom att Redovisningsrådet, RR, ger ut
rekommendationer med de internationella redovisningsrekommendationerna från IASC som
grund, (Westermark, 1998). Också själva medlemskapet i EU medför att Sverige måste följa
EG-direktiven och följaktligen blir redovisningens bestämmelser, normer och
rekommendationer tämligen lika mellan Sverige och EMU-länderna. Dock gäller för
företagen i Sverige att euron inte blir redovisningsvaluta från årsskiftet 1998/1999. Både
Ericsson och Atlas Copco ser det som en nackdel och trots att Sverige tycks följa
utvecklingen inom EMU noga så är det inte tillräckligt. Full jämförbarhet uppnås inte med
den svenska kronan som valuta i årsredovisningen. Detta ser både Ericsson och Atlas Copco
som en nackdel då det försvåras för analytiker och andra intressenter att jämföra de svenska
företagen med de i euroland och använda årsredovisningen som beslutsunderlag.
Aktiespararna håller med och tillägger att aktieägare kan tycka att det är mindre riskabelt att
handla med aktier i företag vars årsredovisning de kan jämföra med andra företags i många
länder.

Vidare bildar en enhetlig redovisning en stabil grund för kommunikation inom ett företag
samt inom en bransch. Problemen för svenska företag blir då att de företag inom koncernen
som ligger i euroland har sin redovisningsinformation i euro medan företagen i Sverige
använder svenska kronor, samt eventuellt också måste göra en omräkning till euro. Den



effektiva kommunikationen riskerar att utebli och innebär istället merarbete i form av arbete
med omräkningar.

5.1.2 En årsredovisning i euro och svensk gällande rätt

Enligt svensk gällande rätt ska den information som ges ut i en årsredovisning vara
lättillgänglig och överskådlig. Hur kan det uppnås om företagen i Sverige får möjlighet att
redovisa i euro samtidigt som den svenska kronan finns kvar som nationell valuta i landet?
Syftet med en årsredovisning är att visa ett företags ekonomiska ställning och på så sätt utgöra
ett underlag vid olika typer av beslutsfattande, (SOU 1997:181). En årsredovisning ska
upprättas på ett överskådligt sätt i enlighet med god redovisningssed, ÅRL 2 kap 2§, (Ingblad
och Fagerberg, 1997).

Ericsson såväl som Atlas Copco anser att en årsredovisning i euro skulle uppfylla de båda
kraven. Även FAR håller med och menar att just euron inte skulle utgöra något problem på
dessa punkter. Detta under förutsättning att det skulle bli lagligt möjligt att i Sverige använda
euron som redovisningsvaluta. Ericsson och Atlas Copco ser positivt på en lagändring som
möjliggör redovisning i euro för svenska företag. De skulle då kunna ge ut sin årsredovisning
i euro och på så sätt möjliggöra jämförelser på lika villkor med företagen i euroland. Kravet
på överskådlighet anser man på Aktiespararna uppfylls för de professionella användarna om
en övergång till euron blir möjlig för svenska företag.  För mindre aktieägare som inte är lika
insatta utgör euron en ny valuta och det kan komma att krävas en uppoffring från deras sida
för att sätta sig in i vad den innebär för just dem. En uppoffring som alla kanske inte är villiga
eller har möjlighet att göra. Vidare om det för svenska företag skulle bli tillåtet att ha
årsredovisningen i euro kan det påverka den rättvisande bilden. Aktiespararna menar att de
valutakursförändringar som då blir aktuella kan äventyra denna.

Vidare ger Ericsson idag ut sin årsredovisning även i USD. Lagen (ÅRL) säger i 2 kap 6§ att
beloppen i årsredovisningen ska anges i svenska kronor men ger även en
omräkningsmöjlighet. Denna anses dock otillräcklig eftersom den kan resultera i att
årsredovisningar skiljer såg åt beroende på vilken valuta som används i den löpande
bokföringen, (SOU 1997:181). Aktiespararna ser här en stor fördel för främst exportföretagen
om ÅRL ändras så att euron eller någon annan valuta blir möjlig att använda i
årsredovisningen. Exportföretagen utgör en mycket liten del av Sveriges alla företag men
deras behov av att kunna välja redovisningsvaluta i årsredovisningen blir bara större.
Valutakursförändringar som orsakar plus eller minusposter i resultaträkningen är det som lyfts
fram som nackdel. I och med en laglig möjlighet att välja redovisningsvaluta kunde den
aspekten försvinna. Med det menas att företagen borde kunna välja inte bara mellan euro och
svenska kronor utan mellan alla valutor.

FAR kan också se en annan fördel, företaget får en möjlighet att tillgodose det behov som en
eller flera intressenter kan ha av att få en årsredovisning i svenska kronor samt i euro. Det är
emellertid för tidigt att svara på om det är en fullt tillräcklig omräkningsmöjlighet som ges i
ÅRL 2 kap 6§. Det blir en av många aspekter som kommer att utkristalliseras med tiden. En
annan är hur aktiekapitalet ska behandlas vid en eventuell omräkning från svenska kronor till
euro. Ericsson och Atlas Copco välkomnar en möjlighet för svenska företag att ha
aktiekapitalet i euro. Problemet är här att Sveriges utanförskap innebär att växelkursen mellan
svenska kronor och euro varierar från dag till dag eftersom Sverige inte heller är med i något
valutakurssamarbete. Detta innebär att aktiekapitalet skulle variera och det är inte tillåtet. För
att ett företag ska kunna gå över till euron krävs även ett beslut om det på bolagsstämman. På



så vis kommer attitydbildningen in även här då det gäller för företaget att övertyga
aktieägarna om att en övergång till euron vore det allra bästa. Det är emellertid för tidigt att
säga hur det hela ska lösas eftersom lagstiftarna inte beslutat om det än.

5.1.3 En årsredovisning i euro och EG:s bolagsrättsliga direktiv

Den nya årsredovisningslagen 1995:1554 grundar sig på de EG direktiv som Sverige till följd
av medlemskapet i EU måste implementera i den nationella rätten. Det fjärde bolagsrättsliga
direktivet syftar till att få den ekonomiska informationen från företag att bli så likvärdig som
möjlig, (SOU 1997:181). Den gemensamma valutan euron är naturligtvis ett jättekliv i den
riktningen, dock inte för svenska företag på samma sätt som för företagen inom EMU. På
Atlas Copco anser man att Sverige borde gå med i EMU och det skulle innebära flera fördelar
för företaget. Stora delar av företagets försäljning kommer att ske i euro och om även Sverige
skulle vara med om den gemensamma valutan medför det många positiva aspekter. När så
ännu inte är fallet är både Ericsson och Atlas Copco av den åsikten att en möjlighet för
svenska företag att ha redovisningen, aktiekapitalet och ge ut årsredovisningen i euro
väsentligt skulle underlätta.

Sedan har vi det sjunde bolagsrättsliga direktivet som har till syfte att ställa upp krav på att
informationen om koncerner ska bli likvärdig, (SOU 1997:181). Eftersom inte koncernvalutan
i varken Ericsson eller Atlas Copco kommer att bli euron får det faktum att Sverige inte går
med i EMU mindre betydelse. Euron får inte en så framträdande roll i företagen. Trots detta
har, som tidigare nämnts, omfattande förberedelser vidtagits i företagen. Enligt artikel 29 i det
sjunde direktivet ska koncernredovisningen baseras på enhetliga redovisningsprinciper i
samtliga företag inom en koncern, (Rundfelt, 1991). Här blir det viktigt för de svenska
företagen att följa med i vad som händer inom euroland, även om moderbolaget finns i
Sverige, då den penning- och kapitalmarknad som euron skapar är nästan lika stor som den
amerikanska, (Bennet, 1998).

5.2 Slutsatser

En fördel med en årsredovisning i euro för de svenska företagen tror jag blir att de då kan
fortsätta existera och konkurrera på samma villkor som företagen i euroland. De två
börsnoterade företagen jag talat med har kommit tämligen långt i sina förberedelser när det
gäller euron. Arbetet har inriktats på de företag inom koncernen som ligger inom EMU men
även i Sverige görs en hel del förberedelser. Detta anser jag visar på att man inte vill riskera
att hamna på efterkälken trots att förutsättningarna här är annorlunda på grund av
utanförskapet.

En annan fördel med en årsredovisning i euro för Ericsson och Atlas Copco är att en sådan
skulle underlätta för analytiker att göra jämförelser med andra företag och kunna använda
deras årsredovisning vid beslutsfattande utan att behöva göra någon omräkning. EMU
omfattar elva europeiska länder och kommer att blir en betydande marknad för hela världen.
Sverige blir tämligen ensamma i norra Europa om att ha kvar den nationella valutan.
Följaktligen kan det bli så att om inte företaget är tillräckligt betydelsefullt finns risk att det
förbises.

En fördel som ofta nämns är den om jämförbarheten. Naturligtvis blir den betydligt bättre i
och med den gemensamma valutan men jag tror att full jämförbarhet uppnås först om ett antal
år. Detta eftersom alla EMU-länders redovisningsnormer och praxis måste jämkas samman,



och det tar tid. För Sveriges del kan det komma att ta längre tid på grund av utanförskapet,
även om bland annat RR och FAR har tagit ställning i frågan i olika sammanhang och
influeras av internationella organisationer, främst IASC, vid utformandet av nya
rekommendationer. För Ericsson och Atlas Copco, som börsnoterade företag, tror jag euron
får stor betydelse och även detta med jämförbarheten. De två företagen är noterade både vid
Stockholms fondbörs och vid en börs inom EMU, där aktierna nu är noterade i euro.

Vidare är en annan fördel den att användandet av euron betydligt skulle underlätta
valutahanteringen inom koncerner, där det mesta av företagets försäljning kommer att ske i
euro. På Atlas Copco sker idag ett omfattande avstämningsarbete mellan företagen inom
koncernen varje månad, och detta skulle man slippa om valutan blev densamma för alla
inblandade företag. Fördelen som FAR och Aktiespararna ser det skulle vara att företagen
borde få en möjlighet att välja det som passar dem bäst.

Den stora nackdelen, som jag kan se, med en årsredovisning i euro är för de svenska
aktieägarna, kunderna, leverantörerna, långivarna och de andra intressenterna som finns och
endast agerar inom Sveriges gränser. De har egentligen ingen nytta eller användning av att få
ut ett företags årsredovisning i någon annan valuta än svenska kronor. För dem blir det bara
omständigt att behöva räkna om till svenska kronor för att kunna göra en relevant bedömning
och fatta kloka beslut.

Ytterligare en nackdel blir för små aktieägare som inte är lika insatta i frågorna kring euron
och vad den innebär för deras handel med aktier. Förutom att de skulle bli tvungna att gör en
ansträngning i form av att ta reda på hur euron kommer att påverka dem kommer de också att
drabbas av ett högre courtage. Det drabbar visserligen alla med det slår hårdare mot de mindre
aktieägarna.
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Bilaga 1

-Frågor-

♦Ser ni det som en fördel eller nackdel för företaget att Sverige inte går med i EMU från start
den 1 januari 1999?

♦Redovisas årsredovisningen idag i någon annan valuta än svenska kronor? Om ja, vilka
redovisningsmässiga skillnader finns det mellan att redovisa i den valutan mot att redovisa i
euron?

♦Är omräkningsmöjligheten i 2 kap 6§ ÅRL tillräcklig eller krävs det en lagändring när det
gäller att ge ut årsredovisning samt att ha redovisningen i euro?

♦Kommer företaget att ge ut en årsredovisningen omräknad till euro, för räkenskapsåret
1998, eller först för räkenskapsåret 1999?

♦Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med en årsredovisning i euro?

♦Uppfyller en årsredovisning i euro kravet på överskådlighet enligt 2 kap 2§ ÅRL samt
kravet på rättvisande bild?

♦Vilka förberedelser har ni vidtagit när det gäller euron?

♦Vilka redovisningsproblem ser ni med att övergå till att ge ut en årsredovisning i euro?
(aktiekapitalet bl a)

♦Kommer euron att användas parallellt med svenska kronor i redovisningen?

♦Kommer koncernvalutan att bli euro, och hur har det påverkat beslutet att ge ut/inte ge ut
årsredovisningen i euro?

♦Förutsatt att företaget planerar att ge ut sin årsredovisning i euro, hur stor påverkan har det
faktum haft att börserna i EMU-länderna kommer att gå över till en notering i euro direkt vid
årsskiftet 98/99?



Bilaga 2

-Frågor-

♦Vad kan ni se för fördelar respektive nackdelar för svenska företag med att ge ut en
årsredovisning i euro? Omräknad enligt den möjlighet som ges i 2 kap 6§ ÅRL.

♦Uppfyller en årsredovisning i euro kravet på överskådlighet enligt 2 kap 2§ ÅRL samt
kravet på rättvisande bild?

♦Bör företagen i Sverige genom en lagändring få möjlighet att ha sin redovisning samt att
denominera aktiekapitalet i euro? Varför/varför inte?

♦Är det så att 2 kap 6§ ÅRL är otillräcklig när det gäller möjligheten för svenska företag att
räkna om sin årsredovisning till euron och fortfarande vara konkurrenskraftiga på den
punkten?

♦Hur kommer revisorns arbete att påverkas om ett företag går över till euron?



Bilaga 3

-Frågor-

♦Hur ser Aktiespararna på att Sverige valt att stå utanför den ekonomiska och monetära
unionen EMU från start den 1 januari 1999? Ur aktieägarperspektiv.

♦Vad kan ni se för fördelar respektive nackdelar med att svenska företag ger ut sina
årsredovisningar i euro?

♦Uppfyller en årsredovisning i euro kravet på överskådlighet enligt 2 kap 2§ ÅRL samt
kravet på rättvisande bild?

♦Bör företagen i Sverige få en möjlighet att genom lagändring kunna ge ut sin årsredovisning
samt sköta sin redovisning i euro?

♦Vilka fördelar och nackdelar kan ni se med en aktienotering och aktiehandel i euro vid
Stockholms fondbörs?




