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1. Inledning

Om knappt ett år har en väsentlig del av vår omvärld tydligt inlett processen
att införa en gemensam europeisk valuta – euron. Konsekvenserna av euron
för Sveriges del blir, oberoende av ett svenskt medlemskap, beroende av hur
väl företag och andra organisationer förbereder sig. Från och med den 1
januari 1999 kommer det att vara fritt för alla företag inom EMU att välja om
de vill sköta sina affärer i euro, i både euro och lokal valuta, eller bara i den
lokala valutan. Under övergångsperioden som sträcker sig fram till den 31
december 2001, kommer det inte att vara några påtryckningar på företagen att
använda sig av euron och inga förbud mot de företag som vill använda sig av
euron. Detta enligt huvudprincipen ”no prohibition - no compulsion”. Som
läget verkar just nu kommer de multinationella och de större företagen som
handlar över sina länders gränser att byta över till euron så fort som möjligt
under övergångsperioden, medan de företag som bedriver handel inom sina
länders gränser inklusive de små företagen, kommer att fördröja byte av
valuta tills senare på perioden. (FEE, Fédération des Experts Comptables
Européens, 1997)

Den ekonomiska och monetära unionen EMU kommer att på många sätt
förändra företagens omvärldsförutsättningar och skapa nya möjligheter och
problem. Situationen för de små företagen i Sverige kommer inte att skilja sig
så mycket från situationen för de större. Även de måste göra väsentliga
förändringar för att förbereda sig för anpassningen till euron. Detta är viktigt
för deras konkurrenskraft, överlevnad och utveckling. Större företag har
kommit en god bit på väg i sina förberedelser, men små företag har inte gjort
samma undersökningar och förberedelser. Därför tycker vi att det skulle vara
särskilt intressant att undersöka och belysa de problem som kan komma att
dyka upp inom redovisningen sett ur småföretagens synvinkel. Vilka
konsekvenser kan euron komma att innebära för redovisningen i småföretag i
Sverige? Hur kommer euorinförandet att påverka dem? Vilka problem kan de
komma att stöta på? Vilka typer av förberedelser krävs att småföretag
genomför när det gäller redovisningen? Det finns följaktligen många
frågetecken som måste rätas ut så snart som möjligt för företagen. Vi ska i vår
uppsats försöka att belysa några av dessa.

1.1 Bakgrund

Den gemensamma valutan är en viktig del av EU:s inre marknad och ett stort
men långsiktigt steg mot att ytterligare sammanfoga medlemsländerna med
varandra. Andra hinder, som historiska, kulturella och språkliga, har inte
kunnat lagstiftas bort men det sista tekniska handelshindret mellan
medlemsländerna, de femton olika valutorna, har nu blivit föremål för detta.
När dessa nu tas bort så kan rörligheten på den inre marknaden öka. Syftet
med en gemensam valuta är också att underlätta handel, investeringar och
kapitalöverföringar.  (Bäckström och Nirdén, 1997)

Bakgrunden till den gemensamma valutan euron och EMU ligger i
Maastrichtfördraget. Det hela började i december 1991, då möttes Europarådet
bestående av dåvarande medlemsländernas berörda ministrar i Maastricht,



ett fördrag undertecknades den 7 februari 1992, och trädde ikraft den 1
november 1993. I stora drag innehåller Maastrichtfördraget två stora frågor,
dels den om en gemensam valuta och säkerhetspolitik och dels den om
juridiska och inrikespolitiska frågor. (Weatherill, Beaumont, 1995, Ds 1997:9)

I december 1995 vid mötet i Madrid fastställdes det övergångsscenario som nu
gäller och det bygger till stor del på EMI-rapporten, ”Införandet av den
gemensamma valutan”, EMI, 1995, och grönboken. (EMI - Europeiska
monetära institutet). Grönboken är den skrift som kommissionen lade fram
angående de praktiska frågorna för att introducera en enhetlig valuta.
(Lundberg, 1996). I beslutet understryks de sk konvergenskraven som en
viktig förutsättning för att kunna skapa en stabil gemensam valuta. För att
ytterligare försäkra sig om fortsatt ekonomisk stabilitet efter övergången har
en stabilitetspakt upprättats. Det som också betonades vid Madridmötet var att
relationerna mellan de medlemsländer som väljer att gå med från början och
de som väljer att stå utanför är fastställda innan det sista tredje steget inleds den
1 januari 1999. Så skedde vid stats- och regeringschefernas möte i Dublin i
december 1996.

Det tredje steget ligger nu mindre än ett år fram i tiden och den 1 januari 1999
introduceras den gemensamma valutan i elva av EU:s medlemsländer.
Växelkursen låses då mellan euron och de deltagande medlemsländernas
valutor och euron blir en självständig valuta. (Weatherill & Beaumont, 1995, Ds
1997:9) Senast den 1 juli 1998 kommer Europarådet att besluta vilka länder som
uppfyller kraven och som alltså får vara med från start. Den 25 mars 1998 kom
meddelandet att 11 länder står klara att gå med. Sverige är inte med där och
heller inte  Danmark, Storbritannien eller Grekland. I början av maj 1998
fattades de avgörande politiska besluten om att starta EMU och den
gemensamma valutan. Mötet hölls i Bryssel mellan EU:s finansministrar.

Då Sverige inte ska vara med i EMU, i alla fall inte från 1 januari 1999, betraktas
landet som en medlemsstat med undantag. Undantagsstatus innebär att
Sverige är utestängd från valutaunionen. Tanken är att undantaget ska gälla
temporärt och att så fort de nödvändiga kraven är uppfyllda kan
medlemsstaten delta i valutaunionen. (Lundberg, 1996)

1.2  Problemdiskussion

Inom redovisningsområdet kommer det att ske stora förändringar och
problem kommer att uppstå i och med euroinförandet. Tidigare har
utvecklingen av redovisningsnormer skett i stort sett oberoende av den
internationella utvecklingen men idag befinner vi oss i en ny situation i och
med EU och EMU. Som det ser ut idag kommer Sverige inte att vara med i
valutaunionen EMU från och med 1 januari 1999 utan det mest sannolika är att
ett medlemskap skjuts på framtiden. Trots detta kommer de svenska företagen
att påverkas på många olika sätt till följd av förändringarna i dess omvärld. Vi
har valt att inrikta oss på de problem som kommer att dyka upp inom
redovisningen för småföretag. Det beror på att det hittills till största delen
endast varit de stora och medelstora företagen som lagt ned resurser på och
genomfört förberedelser. Uppsatsen gör dock inget anspråk på att behandla
alla tänkbara problem inom redovisningen utan vi har endast för avsikt att
belysa de allra tydligaste.



Vårt problemområde omfattar redovisningen i småföretag. Företagen inom
EMU har frihet att välja om de vill redovisa i nationell valuta eller euro under
den sk övergångsperioden, dvs från och med den 1 januari 1999 till och med
den 30 juni 2002. Nationell lagstiftning kan dock komma att reglera detta så att
valfrihet inte kommer att finnas. Här kan ett problem bli vilken
redovisningsvaluta som företagen ska använda efter den 31 december 1998.
Enligt EU-kommissionen bör den fasta konverteringskursen användas i den
utgående balans som redovisas den 31 december 1998. Andra frågor som
uppstår är hur historiska jämförelsesiffror ska omräknas och hur påverkas
beräkningen av olika index? (FAR- Föreningen auktoriserade revisorer, 1997)

Om Sverige går med i EMU kommer valutariskerna vid handel inom
eurozonen  att helt försvinna. Köpare och säljare handlar i samma valuta.
Osäkerheten vid dessa utlandsaffärer försvinner. Om företagen inte behöver
växla pengar åt något håll när de gör affärer slipper de också betala
växlingskostnader och vissa andra kostnader för transaktioner mellan
valutorna. Dessa avgifter och kostnader är relativt höga för de mindre belopp
som det oftast är fråga om för småföretagen. När valutariskerna försvinner
och transaktionskostnaderna minskar innebär det att exporterade varor kan
säljas billigare. (Exempel på transaktionskostnader är kostnader för
valutaväxling och valutasäkring). Företaget behöver inte lägga på en
riskpremie och växlingskostnader på priset. Det kan leda till ny och ökad
export eftersom priserna blir mer konkurrenskraftiga. Företag som tidigare
avstått från utrikeshandel på grund av riskerna kan nu ta steget och företag
som hållit tillbaka exporten kan nu expandera. Detta gäller främst
småföretagen som tidigare inte haft resurser för att skydda sig mot de risker
som hänger ihop med export, t ex valutafluktuationer. Att osäkerheten och
kostnaden vid export försvinner, kan också uttryckas som att svenska företag
inte bara formellt utan också psykologiskt får en större hemmamarknad, i och
med att företagen nu vågar satsa mer. När också de informella gränsskydden
på detta sätt försvinner, när prisjämförelser blir självklara och kalkylerna
förenklas, kommer motståndet snart bara att bestå av språk- och
kulturskillnader. (SAF, 1997)

I motsats till vad som gäller för storföretagen får EMU positiva konsekvenser
för små och medelstora företag endast om Sverige går med i EMU. SAF skriver
att ett medlemskap i EMU skulle innebära stora vinster för småföretagen. Hos
dem finns en stor exportpotential som skulle kunna tas tillvara om risker och
kostnader minskar. De små företag som idag finns på exportmarknaden
kommer att få en besvärligare konkurrenssituation då EMU bildas och Sverige
står utanför. De företag som befinner sig inne på den nya hemmamarknad som
eurozonen utgör kommer att få klara konkurrensfördelar framför dem som
inte är med. (SAF, 1997) I motsats till detta menar Gennser, 1997, att det
kommer att innebära så stora kostnader i och med eurons införande vid
årsskiftet att småföretagen kommer att gå under. Då Sverige inte ska vara med
kommer företagen här inte kunna dra nytta av euron på samma sätt som
företagen inom EMU, utan bara få betala vad förändringarna som blir
nödvändiga kostar. Sådana merkostnader kan knäcka många små företag.
(Gennser, 1997)

Eftersom kursrisken mellan deltagande länders valutor har eliminerats efter
införandet av euron, förlorar terminskontraktet sitt värde då
valutafluktuationerna försvinner. EU-kommissionen anser det lämpligt att
resultatavräkna de nuvarande kursskillnaderna i kurssäkringar omedelbart.



Vilka effekter får detta på företagens utestående terminskontrakt och
kurssäkringar vid övergångsdagen?

Vidare uppkommer det kostnader i samband med övergången till euron och
ett problem ligger i hur man ska betrakta dessa kostnader. Enligt EU-
kommissionen bör de betraktas som normala rörelsekostnader och anges i not
i årsredovisningen, men frågan kan bli om företagen kan betrakta de som
extraordinära kostnader. (FAR, 1997)

En annan intressant fråga kan vara om även småföretagen kommer att vilja
redovisa i euron från den 1 januari 1999 och hur detta då kommer att påverka
den externa redovisningen. Euron kommer ju att bli en av världens viktigaste
valutor och följaktligen påverka Sveriges småföretags redovisning. (Europeiska
kommissionen, 1998)

EMU, med en ny europeisk centralbank och den gemensamma valutan euron,
innebär helt nya omvärldsförutsättningar för alla företagen i Sverige, även
småföretagen. Det ställer krav på den finansiella sektorn som tekniskt måste
kunna hantera euron, men också redovisningen samt lagar och
rekommendationer kräver förändring. Hur påverkas de små företagen av
dessa förberedelser och behöver de förbereda sig alls då Sverige inte går med
från den 1 januari 1999? Kommer de att klara sig med standardiserade
lösningar eller krävs det lika sofistikerade lösningar som hos de stora
företagen?

Eurokalender, viktiga händelser

FAS A De första deltagande länderna väljs ut
Maj 1998                                   -Europarådets stats- och regeringschefer utser de första

medlemsstaterna som deltar i EMU från start den 1 jan
1999.
-Grundande av den europeiska centralbanken
-Företagen förbereder sig i allt större utsträckning

FAS B Den ekonomiska och monetära unionen
1 jan 1999 -Slutgiltig konverteringskurs fastställs för de
till senast deltagande länderna.
31 dec 2001 -Etablering av euron som gemensam EMU-valuta

-Alla har frihet att agera antingen i euro eller i
respektive lokalvaluta

FAS C En enda valuta
Senast -Senast den 1 januari 2001 införs eurosedlar och euro-
1 jan 2002 mynt
till senast -Senast den 1 juli 2002 har samtliga nationella valutor
31 juli 2002                        helt ersatts



-Samtliga deltagande länder slutför övergången
-Alla tillgångar konverteras till euro

Till skillnad från stora företag har småföretagen inte alls samma resurser att
lägga på förberedelsearbetet inför euroinförandet i deras omvärld. Hur sker
prioriteringen i ett litet företag? Prioriteras eurofrågorna, och i så fall vilken typ
av frågor prioriteras inom det området? Strategiska frågor, prisfrågor eller
redovisningsfrågor? Det finns många frågor som man kan ställa sig inför EMU-
införandet, men vi har som tidigare sagts valt att inrikta oss på
redovisningsområdet.

Vi tycker slutligen att det verkar intressant och lärorikt att genom denna C-
uppsats försöka skapa förståelse för problem inom redovisningsområdet som
kan komma att uppstå för småföretag i Sverige vid införandet av euron. Vi har
ej för avsikt att belysa alla problem utan endast de som vi uppfattar som
tydligast utifrån våra undersökningar samt utifrån vårt material.

1.3 Syfte

Vi har för avsikt med vår C-uppsats att analysera hur införandet av euron kan
komma att påverka småföretag i Sverige. Vi kommer att inrikta oss på vilka
redovisningsproblem som de kan komma att stöta på. Vår avsikt är att belysa
de problem som framstår som tydligast utifrån vårt material, att kunna bidra
med kunskap om problemen som vi kommer fram till och kanske kunna
fungera som en liten informationskälla för småföretag.

1.4 Avgränsningar

När vi skriver småföretag kommer vi att använda oss av den definition som
kommissionen har fastställt inom SME, dvs små- och medelstora företag. Där
definieras småföretag som företag med mellan 11 och 50 anställda, antingen en
årsomsättning som inte överstiger sju miljoner ecu eller tillgångar som inte
överstiger fem miljoner ecu samt ett krav på oberoende. Från och med 1
januari 1999 kommer alla hänvisningar i ecu att ersättas med euro till en kurs
av 1:1 enligt artikel 2 i rådsförordningen grundad på artikel 235 i EG-fördraget.
(FEE, 1998)

Varför vi just valt att inrikta oss på småföretag och inte på stora eller
medelstora företag är därför att de stora företagen redan har kommit relativt
långt i sina euroförberedelser och de medelstora företagen har på senaste tiden
varit föremål för informationskampanjer av olika slag och på så sätt fått klarhet
i de svårigheter, problem och möjligheter som euron innebär. De små
företagen däremot har ännu inte hunnit eller varit kapabla att förbereda sig på
något sätt. (FEE, 1998) Det gjorde att vi tyckte detta kunde vara en intressant
inriktning på vår uppsats.

1.5 Disposition

I det första kapitlet introduceras läsaren för vårat ämnesområde. Övergripande
detaljer om EMU och euron, samt frågeställningar som kan komma att beröra
småföretagen. I samma kapitel finns även bakgrund samt vägen till EMU och



samt de avgränsningar vi valt att göra. I kapitel två förs en diskussion kring
EMU, vårt problemområde, euron och småföretagen. Sedan följer vårt
metodkapitel där vi beskriver hur en undersökning kan genomföras och
kopplar detta till våra egna undersökningar. Vidare har vi teoriavsnittet där vi
tar upp olika teorier kring redovisningen samt hur den påverkas och utvecklas.
I det femte kapitlet kommer vår empiridel där vi försöker beskriva
småföretagens relation till euron i fråga om hur redovisningen ska komma att
fungera efter införandet av den gemensamma valutan. Det sjätte och sista
kapitlet innefattar analys och slutsatser. Där analyserar vi vårt material samt
redogör för de slutsatser som vi dragit.



2. Metod

När man ska undersöka någonting så kan man använda sig av olika metoder-
tillvägagångssätt, men oavsett vilken metod man väljer så använder man sig av
tre steg.

- Steg 1 Vad ska undersökas?
- Steg 2 Hur ska undersökningen göras?
- Steg 3 Hur ska datainsamlingen gå till?

Dessa steg kan vara bra att ha som riktlinjer eftersom de kan göra det enklare
för författarna att ställa upp sin undersökning.

Vid steg 1 ska man bland annat bestämma sig för vilken inriktning
undersökningen ska ha. I vår uppsats har vi försökt att vara beskrivande och
förutsägande. Det innebär att vi ska håller en beskrivande inriktning på vårt
arbete. Samtidigt så hoppas vi att vi ska kunna uppnå resultat som gör att vi
kan vara förutsägande i våra slutsatser. Att vi ska kunna förutse vad som
kommer att ske i framtiden. Valet av denna inriktning faller sig naturligt
eftersom det är ett så pass nytt och outforskat område som vi valt att skriva
om. De slutsatser vi kommer fram till blir därför av en förutsägande karaktär.
Det beror till största delen på vad vi lyckas få fram i vår insamling av material.
Vad euroinförandet kommer att innebära för småföretags redovisning har inte
direkt varit föremål för någon utredning. De utredningar som finns har varit
mer inriktade på större företag och problem som kan dyka upp för dessa.
Detta gör att de analyser och slutsatser som vi kommer fram till blir av en
beskrivande karaktär, samt också förutsägande. Naturligtvis så beror det också
på att det är en framtida företeelse som beskrivs och undersöks, ingen vet idag
vad euron kommer att innebära överhuvudtaget.

Vi har både ett induktivt och ett deduktivt synsätt i vårt arbete. Detta syns
genom att vi till viss del utgår från vissa befintliga teorier samtidigt som vi
samlar på oss material och utifrån det försöker göra egna analyser och  komma
fram till egna slutsatser. De teorier som tas upp handlar bland annat om
harmoniseringen av redovisningen och fakta kring det har vi funnit i en del
litteratur samt i några artiklar. Det finns dock inte allt för mycket redan skrivet
material inom detta område, som vi redan nämnt. För att kunna dra relevanta
slutsatser blir vi tvungna att göra egna undersökningar och samla in eget färskt
material.  

Vid steg 2, hur undersökningen ska gå till, ska man bestämma sig för hur man
ska samla in materialet. Vi har dels hämtat fakta från tidigare undersökningar
som gjorts, dvs sådant som man kan finna i t ex artiklar och böcker, samt fakta
från andra skrivna rapporter av olika slag. Vi har även gjort fallstudier hos
utvalda intervjuobjekt, vilket innebär att vi har gått in på djupet på ett fåtal
undersökningsenheter för att få mer utförliga svar på våra frågor.

Fördelar med att utnyttja redan befintlig litteratur och annat material som finns
skrivet, är att det innebär låga kostnader och vi får ett snabbt resultat, samt att
det är lätt att avbryta/bygga vidare beroende på hur vi finner att ämnet
verkar. Vi har utan några större besvär letat fram material från Luleå



annat relevant material genom fjärrlån, och kom på så sätt snabbt igång med
vårt arbete. Nackdelarna med denna metod är att de undersökningar som
gjorts, oftast har gjorts i ett annat syfte, och inte i syfte att svara på just våra
frågor. Vi vet inte hur exakt datan är och det kan vara svårt att överhuvudtaget
finna någon data som kan passa in på vår frågeställning. Detta har vi
naturligtvis haft i åtanke när vi samlat in material.

Fallstudier har fördelar såsom att de ger detaljerad information som är
verklighetsnära. Vi kan känna oss säkra på att det material som vi får in
stämmer bra överens med verkligheten som den ser ut i dagens läge. Detta är
bra eftersom vi är mitt inne i en period då det sker många förändringar och det
kan vara svårt att veta om det material vi fått från olika böcker verkligen
stämmer överens med hur verkligheten ser ut just nu. En nackdel med sådana
undersökningar kan dock vara att vi inte kan dra generella slutsatser, eftersom
vi undersöker så få enheter. Man kan inte vara säker på att det verkligen ser ut
så för alla småföretag, och med detta i åtanke kommer vi att analysera vårt
material och dra slutsatser.

Slutligen steg 3. Här behandlas hur datainsamlingen ska gå till. Vi har dels tagit
del av material som redan finns på området. Detta innefattar artiklar, böcker
och annan litteratur. Genom att via databaser på Luleå Universitetsbibliotek
söka på sökord som innefattar vårt ämne har vi kunnat skaffa fram relevant
litteratur och intressanta artiklar. Vi har också letat material via internet. Dels
genom olika sökverktyg, såsom Altavista och Yahoo, men även gått in på de
hemsidor som vi har kunnat tänka oss ha material och kunskap om vårt ämne,
såsom FAR och FEE:s hemsidor

Vi har även genomfört några intervjuer med olika personer som arbetar inom
ämnesområdet och vi har hoppats att då kunna få mer material som verkligen
är aktuellt för uppsatsen. Detta har gått till på så sätt att vi förberett ett antal
frågor som vi har känt kan hjälpa oss att få klarhet i vår problemformulering.
Dessa har vi sedan skickat till utvalda personer som vi har trott kan ha den
information som vi behöver. Dessa personer har sedan fått läsa igenom
frågorna i lugn och ro, och sedan bestämma sig för om de vill ställa upp på en
personlig intervju, eller om de föredrar att svara på frågorna själva och sedan
skicka svaren till oss per brev. Det senare alternativet, för de som känner att de
inte har tid att ställa upp på en intervju. Våra frågor återfinns som bilaga 1.

De intervjuobjekt som vi har valt att ställa våra frågor till är två auktoriserade
revisorer som arbetar på Öhrlings, Coopers & Lybrand respektive KPMG
Bohlins. Det tredje intervjuobjektet är Euro Info Centre. De två första har valt
att svara muntligt medan Euro Info Centre har skickat material och
kommentarer kring våra frågor.

Dels så har vi skickat frågorna per brev och fått svar via brev till två av de
utvalda intervjupersonerna, och dels så har vi skickat frågorna i förväg och
genomför sedan en intervju med en person, när denne haft tid på sig att gå
igenom frågorna för att vara så förberedd som möjligt vid intervjun. Vi har
hoppats att detta ska innebära att de som valt att svara på frågorna på egen
hand, fått tid på sig så att de har kunnat svara på dem så utförligt och precist
som möjligt. Att skicka iväg frågorna per brev och få svar via brev innebär,
förutom att man kan få utförligare svar, en annan fördel, nämligen att det går
enkelt och smidigt att skicka iväg frågorna och det blir låga kostnader. Å andra
sidan kan det bli så att frågorna inte ges tillräcklig tid och eftertanke och att



ställa följdfrågor om vi märker att vi får ett oklart svar. Ännu en nackdel med
denna metod kan vara att vi får vänta länge med att få svar på våra frågor. Då
är metoden där vi skickar frågorna i förväg och sedan intervjuar personen som
förberett sig på att svara på frågorna lite bättre, eftersom vi då har möjlighet
att ställa följdfrågor på det som vi kan komma på under intervjuns gång, samt
för att reda ut eventuella oklarheter som kanske uppstår.

2.1 Validitet och reliabilitet

För att en studie eller undersökning ska kunna anses som relevant och
informativ krävs en viss grad av både validitet och reliabilitet. Validitet kan
definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att
mätas. Detta är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Det gäller för oss att
formulera frågorna på så sätt att de verkligen ger svar på de frågor vi vill få
besvarade. I denna uppsats kommer det att synas av hur de frågor vi ska ställa
kan ge oss användbar och relevant information. Det gäller att utforma frågorna
så att svaren blir så informativa som möjligt och så att de bidrar till att uppfylla
syftet och svara på vår problemformulering. Eftersom vi har en tämligen bred
problemformulering så har vi försökt att formulera frågorna så övergripande
och heltäckande som möjligt. Sedan blir det viktigt att analysera materialet och
dra korrekta slutsatser utifrån de svar vi får.

Det finns olika former av validitet. Den inre eller interna validiteten behandlar
huruvida resultaten stämmer överens med verkligheten. Informationen som vi
får genom att ställa de frågor vi valt kommer att tolkas av oss då vi återger
dem. På så sätt blir den kanske förändrad på något sätt, svaren påverkas av
våra erfarenheter och kunskaper. Av yttersta vikt är alltså att frågorna täcker
vårt problemområde och vårt syfte med uppsatsen så att de kan uppfyllas med
hjälp av svaren vi får.

För att se till att den inre validiteten uppfylls finns det några grundläggande
strategier. En av dem går ut på att man använder sig av flera olika
informationskällor och metoder för att bekräfta sina resultat. Vi har använt oss
av tre intervjupersoner och så har vi läst litteratur och artiklar som behandlar
euron och redovisningen. Dock förändras omvärlden hela tiden och de
slutsatser som vi kan dra av vårt material idag kommer inte att vara desamma

om några år. Ett exempel kan vara att det beslutas att Sverige ska gå med i
EMU, då ändras genast alla förutsättningar.

Sedan finns även extern eller yttre validitet. Den handlar om i vilken
utsträckning man kan generalisera resultaten från undersökningen. Det råder
delade meningar om huruvida man kan dra generella slutsatser från en
fallstudie eller inte. Denna uppsats har för avsikt att belysa en del eventuella
problem inom redovisningen och de slutsatser vi kommer fram till kan inte
sägas vara möjliga att generalisera.

Med reliabilitet menas att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila
utslag. Om någon annan utför samma undersökning med hjälp av samma
angreppssätt ska den personen komma fram till samma resultat. Med andra
ord ska våra frågor kunna ställas av andra till andra personer med kunskap
inom området och de ska få, om inte samma, så liknande svar. För att på något
sätt kunna garantera en viss grad av reliabilitet finns några saker att tänka på.



blir det enklare för läsaren att tolka våra analyser och slutsatser. Även här ska
flera olika metoder för datainsamling samt användandet av olika
informationskällor ytterligare stärka reliabiliteten. Slutligen understryks vikten
av ett detaljerat metodavsnitt. Orsaken är att det ska underlätta för läsaren att
förstå hur, varför och bakgrunden till de analyser och slutsatser som vi kommit
fram till. Detta återspeglas i vår uppsats av att vi, som tidigare nämnts, ställt
frågor till några olika personer med olika yrken och att vi också läst artiklar och
litteratur på området. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, Merriam, 1994)



3. Teori

Det grundläggande när det gäller redovisning är att den är ett uttryck för ett
ansvarsförhållande. Den som är redovisningsskyldig redovisar hur de resurser
som funnits tillhanda har förvaltats. (Jönsson, 1985). Vi har nedan beskrivit
redovisningen utifrån agentteorin.

3.1 Agentteorin

Agentteorin antar att ett företag består av ett samband av kontrakt eller avtal
mellan ägarna av de ekonomiska resurserna och ledningen, som har ansvar för
och kontrollerar dessa resurser. Det handlar om att en åtskillnad görs mellan
ägande och ledning av (kontroll över) ett företag, mellan olika typer av
kapitaltillförsel och mellan risktagande, beslutsfattande och kontroll i företaget.
Vidare grundar sig agentteorin på antagandet att ledningen har mer
information än ägarna. Denna information skulle ogynnsamt kunna påverka
ägarnas möjligheter att påverka hur effektivt deras intressen tas tillvara av
ledningen. Här antas också att ledning och ägare handlar rationellt. Ledningen
har ju egna motiv och det finns risk att dessa strider mot ägarnas motiv. Detta
brukar även kallas ”the moral hazard problem”. Ett annat problem som
uppkommer inom agentteorin är ”the adverse selection problem”. Problemet
uppkommer då ägarna inte har tillgång till all tillgänglig information vid
tidpunkten då ett beslut fattas av ledningen. De kan då inte avgöra om beslutet
som fattades är till det bästa för företaget. (Adams, 1994, Morris, 1987)

Redovisningen utgör ett medel för kommunikation mellan ett företag och dess
styrelse och användarna av informationen, bl a aktieägare, kunder och
leverantörer. Den är viktig eftersom den är det enda som en utomstående kan
se till i sin bedömning av ett företag och dess ställning. Det blir följaktligen
mycket betydelsefullt hur denna information utformas och vem som den i
huvudsak vänder sig till. För att underlätta för användarna av redovisningen
har nationella lagar och bestämmelser utfärdats och i samband med EU, EMU
och euron blir det nu aktuellt med en harmonisering av redovisningen inom
dess gränser. Själva ansvarsförhållandet uppkommer numera genom lag och
kravet på god redovisning kommer även från professionella organisationer
som utarbetar normer för detta.  Problemet när det gäller informationen som
den redovisningsskyldige ger ut, är till vilka eller vilken intressent den ska rikta
sig och hur specificerad den ska vara. Samtidigt som redovisningen ska vara
tydlig och informativ ska den vara objektiv och följa god redovisningssed.
Dessa normer syftar till att göra redovisningen mer öppen och enhetlig för att
på så sätt minska möjligheterna att dra nytta av insides information. Att
identifiera intressenter och syfte med redovisningen blir avgörande för dess
utformning.

En teori uppfattas ofta som ett antal satser som beskriver och förklarar en
företeelse i verkligheten. Genom observationer av verkligheten kontrolleras
om teorin stämmer. Watts & Zimmerman (1979 i Jönsson, 1985) menar att det
inte finns någon generellt accepterad teori för redovisningen och att det aldrig
kommer att finnas någon. Detta då olika intressenter använder olika teorier,
och olika teorier och olika intressen är engagerade i olika frågor. Ett annat sätt
att uppfatta en teori på är att den talar om hur det borde vara och skillnaden
mellan hur det borde vara och hur det är utgör ett argument för förändring av



olika perspektiv så har förutsättningarna för en teoristyrd utveckling
försämrats. För att få tillbaka den effekten krävs att ett huvudsyfte med
redovisningen identifieras. Om så inte sker kommer utvecklingen att gå framåt
genom att följa de problemlösningar som blir nödvändiga på grund av
samhällsutvecklingen och som tillhandahålls av auktoriteter i samhället. Praxis
kan alltså endast påverkas av en normativ teori, där skillnaden mellan
verklighet och teori är det som driver utvecklingen framåt.

När det gäller den process genom vilken redovisningsnormerna förändras kan
sägas att den börjar med att ett behov av förändring upptäcks. Här spelar FAR
en stor roll och det är för dem betydelsefullt att ha god framförhållning och
hög beredskap. På så sätt underlättas utvecklingen av praxis. Sedan kommer
attitydbildning och den sker genom personlig påverkan. En förändrings
egenskaper och normer samt personliga erfarenheter spelar in och ger
förutsättningarna för attitydpåverkan. Olika uppfattningar och lösningar måste
sättas samman till en gemensam ståndpunkt, för att slutligen leda till en
legitimering av den föreslagna lösningen. Det sker genom att lösningen helt
enkelt accepteras.

_____________________________________________________________________

Figur 1. Förändring av normer (processen), s.203, Hussein (1981 i Jönsson, 1985)

______________________________________________________________________

En historisk tillbakablick på hur redovisningspraxis i Sverige har utvecklats kan
börja vid en viktig händelse 1966. Då tillsattes Näringslivets Börskommitté som
två år senare gav ut rekommendationer med syftet att minska variationen
mellan företagen. Kommittén talar om den under de senaste åren snabba
utvecklingen av redovisningsstandarden. Deras  rekommendationer innehåller
förslag till uppställning av resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys samt ett uttalande för en öppen redovisning av lagerreserv.
Den lägger stor tyngd vid årsredovisningen som en utgångspunkt för
bedömningar på aktiemarknaden och den har haft stort inflytande på praxis.

Vid början på 1970-talet bildades också olika kommittéer med uppgift att
utfärda rekommendationer och på det stora hela förbättra redovisningen och
underlätta dess utveckling. (Jönsson, 1985)

Fram till 1960-talet ter det sig som om utvecklingen styrts genom en dialog
mellan näringslivet och lagstiftaren. Sedan kommer en kraftig expansion av
den offentliga sektorn och det mynnar till slut ut i ett behov av
rekommendationer och anvisningar samt förslaget om en Bokföringsnämnd,
(BFN), 1973. Vid ungefär samma tidpunkt börjar även FAR att lägga ner mer
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regler och anvisningar inom redovisningsområdet. Denna utveckling ställer
krav på företagen därför att de blir tvungna att anpassa sig och för att kunna
komma med synpunkter krävs av dem att de organiserar sig.

3.2 Hur påverkas praxis?

Utvecklingen av redovisningsnormer har i Sverige fram till början av 1980-talet
skett tämligen oberoende av den internationella utvecklingen. Sedan har den
mer och mer tvingats anpassa sig till omvärlden på grund av en ökad
redovisning i olika valutor. Idag står vi inför en stor förändring i och med EMU.
Även om Sverige skulle välja att stå utanför kommer redovisningen och med
den rekommendationer, lagar och praxis att förändras och tvingas  anpassas till
andra länder. Detta återspeglar sig på alla företag i Sverige oavsett om de är
stora eller små. I första hand så är det lagar och rekommendationer som
kommer att förändras. Praxis kommer att växa fram allteftersom de nya
lagarna och rekommendationerna tillämpas i praktiken. (Jönsson, 1985)

Det finns olika uppfattningar om hur och av vilka praxis påverkas. Man kan
tänka sig att auktoriteter inom olika professionella grupper kan ha det
avgörande inflytande som innebär tillkomsten av nya normer och
upphävandet av gamla. En annan uppfattning menar att det hela hänger
samman med en position inom den institutionella struktur (i Sverige främst
FAR och BFN) som i sammanhanget har störst betydelse. Ett som är säkert är
dock att en representant för eller ledamot av någon av redovisningsrådets
organisationer, genom sin position får stora möjligheter att påverka
utvecklingen, samtidigt som även personer med en position utanför den
institutionella strukturen kan vara en auktoritet inom redovisningsområdet.
Gemensamt är att det krävs både breda och djupa kunskaper för att det ska bli
möjligt. (Jönsson, 1985)

3.3 Harmonisering

Med harmonisering menas att redovisningen i olika länder görs jämförbar.
Inom EU strävar medlemsstaterna efter att göra företagens årsbokslut och
årsredovisning likartade genom att ställa samma krav oavsett i vilket
medlemsland företaget är verksamt. När redovisningen harmoniseras sker en
form av utvärdering och tolkning av dess innehåll, varefter en jämförelse kan
göras. Harmoniseringen lämnar olika alternativ öppna för både företagen och
landet och omfattar inte bara den rent tekniska sidan av saken utan även
juridiska, finansiella, sociala, fiskala och professionella aspekter spelar in. Den
juridiska biten omfattas av att en del länder föredrar en öppen lagstiftning och
lämnar detaljerna åt professionella grupper, medan andra länder resonerar
tvärtom. Finansieringen av företagen skiljer sig också från land till land och då
blir frågan om information till finansiärer och hur den ska utformas aktuell.
Den sociala aspekten utgörs bl a av  fackföreningarnas ställning i
medlemslandet. En stark ställning medför ofta krav på mycket detaljerad
information medan en svagare ställning innebär att man inte kan ställa samma
krav. En annan olikhet medlemsländerna emellan är hur nära
redovisningslagstiftningen ligger lagstiftningen om beskattning. Och slutligen,
den professionella aspekten där i en del medlemsländer inflytandet är stort och
inte så  i detalj reglerat i lag medan i andra medlemsländer är lagarna mera
strikt utformade.



Målet med harmonisering är att få en möjlighet att kunna jämföra, och i vissa
fall även slå ihop, redovisningen i olika företag från olika länder. Det är
nödvändigt därför att företagens resultat och ställning blir allt oftare
utvärderad av olika intressenter. Investerare är också mer villiga att investera
kapital i företag som kan generera mycket och jämförbar information.
(Theunisse, 1994)

3.4 Svensk gällande rätt

Enligt årsredovisningslagen, ÅRL 2 kap 6 §, ska beloppen i årsredovisningen
anges i svenska kronor. Det är dock tillåtet att vid sidan om årsredovisningen i
svenska kronor ange den i annan valuta, t ex euro. När det gäller den löpande
bokföringen så finns i bokföringslagen, BFL, ingenting skrivet om vilken valuta
som ska användas. För att uppfylla god redovisningssed borda det dock vara
svenska kronor som är den aktuella valutan. ÅRL 8 kap 14 och 15 §§ behandlar
då företag publicerar hela sin årsredovisning respektive en eller flera delar av
den. Då årsredovisningen publiceras i sin helhet ska detta ske i den form och
med den ordalydelse som har legat till grund för revisionsberätteslen.
Revisionsberättelsen ska följa årsredovisningen. Om årsredovisningen inte är
fullständig ska uppgift lämnas om detta. Det finns vidare inget hinder mot att
ge ut årsredovisningen på ett främmande språk, så länge den överensstämmer
med den ursprungliga ordalydelsen.

Den i maj 1997 av regeringen tillsatta utredningen (SOU 1997:181), utformade
en enkät för att undersöka om det fanns något behov för svenska aktiebolag,
bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag att redovisa i euro. Där fanns också
en fråga angående vilka problem som kan uppstå om Sveriges lagstiftning inte
förändras i samband med euroinförandet i stora delar av Europa. Svaret blev
för det första att om svenska företag tvingas hantera kronor och euro parallellt
i redovisningen uppstår kostnader som försvagar deras konkurrenskraft. För
det andra, om företagen bara kan redovisa i kronor så blir det svårare för dem
att skaffa kapital utomlands och kapitalkostnaderna ökar. För småföretagens
del blir detta främst aktuellt för de som är underleverantörer till större företag.
Då det större företaget redovisar i euro tvingas underleverantörerna att
fakturera i euro och får på så sätt två valutor att hantera. Detta skulle därför,
enligt utredningen, vara argument för att tillåta svenska företag, och då också
småföretagen, att redovisa i euro.

Vidare står att läsa i utredningen att företagens möjligheter till omräkning av
årsredovisningen  enligt 2 kap 6 § ÅRL inte tillfullo tillgodoser behovet att
redovisa i euron. Redovisningskostnaderna är alltså ytterligare ett starkt
argument för att svenska företag ska få redovisa i euro, trots utanförskap.

Argument mot denna valfrihet är att det kan försvåra jämförbarheten då det
står företagen fritt att redovisa i euro eller svenska kronor. Å andra sidan blir
möjligheterna att jämföra de svenska företag som väljer att redovisa i euro och
utländska företag större.

Som tidigare nämnts har svenska företag, och då givetvis också småföretagen,
en möjlighet att räkna om årsredovisningen till en utländsk valuta, enligt 2 kap
6 § ÅRL. Då ett behov av omräkning har konstaterats utreddes vidare om
denna omräkningsmöjlighet var tillräcklig. Om företaget använder euron som
redovisningsvaluta i sin årsredovisning blir denna inte identisk med en



årsredovisning med svenska kronor som redovisningsvaluta. Orsaken är att i
ett system som använder svenska kronor i den löpande bokföringen förs
affärshändelser i euro in i redovisningen omräknade till svenska kronor.
Kursen är den som gällde på dagen för affärshändelsen. Om däremot den
löpande bokföringen sker i euro blir det de i svenska kronor genomförda
affärshändelserna som blir föremål för omräkning. Både belopp och växelkurs
kommer således att skilja sig åt beroende på om den löpande bokföringen sker
i svenska kronor eller i euro. På grund av detta anser utredningen att 2 kap 6 §
ÅRL inte ger en tillräckligt god möjlighet för företagen att räkna om sina
årsredovisningar. Målet att årsredovisningen ska visa ett företags resultat och
ställning uppnås inte.

Då ett företag ska upprätta sin årsredovisning i euro uppkommer också frågan
hur aktiekapital, bundet kapital och andra tillgångar ska behandlas. De ska ju
enligt aktiebolagslagen, ABL, uppgå till vissa belopp. Om ett aktiekapital
denominerat (översatt till en annan valuta) i euro i balansräkningen räknas om
till svenska kronor enligt balansdagens kurs påverkas det egna kapitalets
sammansättning och aktiekapitalet storlek varierar. Detta strider mot
grundläggande redovisningsprinciper. Utredningen anser därmed att en
denominering av aktiekapitalet i euro endast kan tillåtas om det i
balansräkningen tas upp till ”anskaffningsvärdet”, (dvs det belopp som
registrerats i aktiebolagsregistret). Då företaget ska omvandla sitt aktiekapital
från svenska kronor till euro blir det registrerade aktiekapitalet uttryckt i euro.
När registreringen skett spelar det inte längre någon roll om den svenska
kronan fluktuerar i förhållande till euron. För småföretagen, som ofta hör till
de
sk 100000-kronorsbolagen, innebär detta att deras aktiekapital kommer att
skilja sig åt beroende på när övergången sker. Före detta 100000-kronorsbolag
som övergått till aktiekapital i euro kan komma att drivas med aktiekapital
som understiger 100000 svenska kronor, omräknat enligt aktuell kurs. Det
inträffar om euron försvagas gentemot kronan. Sådana variationer får man
dock räkna med enligt utredningen.

Det finns ytterligare exempel i lagstiftningen på omräkningsproblem men
utredningen anser sammanfattningsvis att dessa ska lösas genom att angivna
kronbelopp omräknas till euro enligt kursen på balansdagen för den senast
fastställda årsredovisningen. (SOU 1997:181)

3.5 EG:s redovisningsdirektiv

Vi ska nu närmare gå in på det internationella inflytande som finns på svensk
redovisningspraxis. Då Romfördraget undertecknades 1958 fanns
harmoniseringen av olika länders normsystem med. Medlemsländerna inom
EU idag är bundna till att anpassa sig till och följa lagstiftningen inom unionen.
För redovisningens del handlar det  om det fjärde, sjunde och elfte direktiven.
Hur sedan internationell praxis får genomslag i svensk praxis sker med hjälp
den svenska revisorsorganisationen FAR som tar intryck av sina utländska
motsvarigheter vilka är  revisorsorganisationer som UEC,ASC, IFAC och
FASB1. (Jönsson, 1985) Som medlem i EU har Sverige godkänt de tre direktiven
                                                
1 UEC – Union Europeanne des experts Comptables et Financiers, IASC – International Accounting and
Auditing Standards Committee, IFAC – International Federation of Accountants, FASB – Financial



som behandlar detta, nämligen det fjärde, sjunde och elfte direktiven. Dessa
implementeras i alla medlemsstaters nationella lagstiftning och har varit fokus
för harmoniseringsarbetet. Direktiven är inte direkt tillämpliga i
medlemsstaterna utan anger ett visst resultat som ska uppnås inom en viss  tid.
Hur det ska ske är upp till varje medlemsstat att bestämma. Det fjärde
direktivet (78/660/EEG) behandlar redovisningen i enskilda företag. Dess
innehåll visar på den stora skillnaden i juridiska och institutionella ramverk som
finns i de olika medlemsländerna. En del länder har mycket sträng lagstiftning
medan andra har en mera tolerant och fri syn på hur företagen ska sköta sin
redovisning. Huvudsakligen behandlar det fjärde direktivet följande: formella
regler för balans- och resultaträkningen, informationskrav, värderingsregler
och det övergripande kravet att årsbokslutet ska ge en sann och rättvis bild av
företagets resultat och ställning. Direktivet syftar också till att bl a göra de
minimikrav på den ekonomiska information som företagen ska låta
allmänheten ta del av så likvärdiga som möjligt. Det hela är dock en
kompromiss från medlemsländerna och det har tagit olika lång tid innan
direktivet implementerades i de olika länderna. (Thorell & Whittington, 1994,
SOU 1997:181)

Något som också tas upp i det fjärde direktivet är försiktighetsprincipen och
periodiseringsprincipen. Dock ges inga specifika råd när det gäller omräkning
av utländsk valuta. Syftet med att räkna om valutan är att göra det möjligt att
införliva transaktioner med utländska valuta i företagets redovisning.
Tillgångar och skulder, intäkter och kostnader, vinster och förluster blir
föremål för omräkning till företagets rapportvaluta. Rapportvalutan är den
valuta som används för årsredovisningen. Liksom i den svenska
årsredovisningslagen föreskrivs det i direktivet att i not ska lämnas upplysning
om tillämpade värderingsmetoder och omräkningsmetoder. Här behandlas
också publiceringen av årsredovisningen i sin helhet respektive i delar. Ett
årsbokslut får även upprättas i ecu (from 1 januari 1999 – euro) utöver den
valuta i vilken det ursprungligen upprättades. Omräkningskursen är kursen
som gällde på balansdagen och denna ska anges i not. (Europeiska
kommissionen GD XV, 1997, SOU 1997:181)

Eftersom det fjärde direktivet endast omfattar enskilda företag utökades det
sjunde direktivet (83/349/EEG) att omfatta även koncernredovisningen.
Dessutom behandlar det vilka företag som anses ingå i en koncern, de krav
som gäller när koncernredovisning ska utföras och slutligen olika
konsolideringsmetoder. Direktivets syfte är att ställa upp krav på likvärdig
information om koncerner och det bygger till stor del på det fjärde direktivet,
främst när det gäller balans- och resultaträkningarnas uppställning och frågor
om värdering.

Det elfte direktivet (89/666/EEG) ställer krav på att företag som lyder under en
medlemsstats lagstiftning och öppnar en filial i en annan medlemsstat ska
offentliggöra vissa räkenskapshandlingar i den andra staten. Målet med sådana
bestämmelser är att skydda tredje man som på så sätt får samma skydd oavsett
om ett företag väljer att etablera sig i en medlemsstat genom ett dotterföretag
eller genom en filial.

Har då dessa direktiv uppnått sina mål av harmonisering? I samband med att
det fjärde direktivet kom gjorde FEE undersökningar (1989 och 1991) av just
detta. Slutsatsen blev att praxis i de olika medlemsländerna där direktiven blivit
implementerat väl harmoniserade, speciellt på de områden där de var tydliga



och lätta att förstå. Överensstämmelsen kan också hänga samman med att
undersökningen omfattade stora företag som redan var internationaliserade
och följde IASCs rekommendationer.

Emellertid menar Thorell och Whittington i artikeln ”The harmonization of
accounting within the EU”, att trots att harmoniseringen inte uppnåtts så har i
alla fall en kodifiering av förekommande praxis skett som är nog så viktig för
utvecklandet av gemensamma bestämmelser. Genom direktiven får
medlemsländerna minimikrav och utformar utifrån dessa sina nationella
bestämmelser. De är till för att skapa gemensamma grunder hellre än att förse
redovisningen i de olika länderna med detaljerade bestämmelser. Det
övergripande syftet är att underlätta för den inre marknaden och friheten för
kapital. (Thorell & Whittington, 1994, SOU 1997:181)



4. Empiri

4.1 Förberedelsearbete inför euron

Förberedelserna i Sverige påbörjades liksom i de andra EU-länderna under
1996. I augusti samma år fattade regeringen ett beslut som innebar att det inom
Finansdepartementet inrättades en samordningsfunktion samt tillsattes det fem
arbetsgrupper med uppgift att arbeta med nationella praktiska förberedelser
för ett eventuellt införande av euron i Sverige. Arbetsgrupperna har arbetat
med områdena lagstiftning, den finansiella sektorn, näringslivet, den offentliga
sektorn samt euron och medborgaren, varav vi kommer att beröra de tre
första eftersom det är dessa som berör företagen och deras redovisning.

Inom lagstiftningsområdet har en genomgång gjorts för att se vilka lagar och
förordningar som kräver förändring då valutaunionen blir verklighet runt om
landet. Då det gäller valutakursvinster och valutakursförluster måste man ta
ställning till om konverteringen från svenska kronor till euro ska utlösa någon
beskattning eller inte.  

När det gäller den finansiella sektorn kommer Riksbanken att på samma sätt
som idag fortsätta att bedriva en självständig penningpolitik och avgöra vilka
penningpolitiska strategier och styrsystem som ska användas. Emellertid
kommer Riksbanken att trots Sveriges utanförskap att vara en del av det
europeiska centralbankssystemet och vara bunden av att ha ett
prisstabilitetsmål för penningpolitiken. Vidare kan Sverige välja att delta i ERM
2 (växelkurssamarbete som innebär en koppling till euron för valutorna i de
EU-länder som inte är med i EMU från början) eller att fortsätta med en rörlig
växelkurs. Den svenska valutapolitiken kommer att bli föremål för
övervakning av EU.  

Inom området näringsliv är det främst de stora företagen som har påbörjat
sina förberedelser inför övergången till euron. De kommer ju att beröras trots
att Sverige inte deltar. Däremot har de små och medelstora företagen hittills
inte i någon större utsträckning gjort några förberedelser. (Ds 1997:9)

4.2 Småföretagens förberedelser

När det gäller småföretag har det identifierats två huvudproblem i samband
med euroinförandet. Det ena gäller redovisningen och det andra gäller bristen
på resurser, både i fråga om personal och finansiering, att lägga ned på
förberedelsearbete. Det beror bl a på att småföretag ofta tvingas att se tämligen
kortsiktigt på framtiden samt en brist på information. Det saknas information
som är riktad just till småföretag och som behandlar just deras
redovisningsproblem. (Europeiska kommissionen, 1998) Bristen på information
understryks i en enkätundersökning utförd av Euro Info Centre mellan
september och december 1997. Enligt samma undersökning var den större
delen av de tillfrågade småföretagen övertygade att de skulle komma att



inte. Frågan blir då varför företagen i och med detta inte har börjat förbereda
sig. Många av de tillfrågade företagen tyckte att det var för tidigt eller så
saknade man tillräcklig kunskap för att kunna vidta några åtgärder. Inte ens
hälften av drygt 500 småtillfrågade företagen visste när EMU är tänkt att
genomföras. (Euro Info Centre, 1997)

I en del avseenden kommer övergången till euron att bli enklare för
småföretag än för de stora och medelstora företagen. Om man ser till
datasystem och liknande så har generellt småföretagen mindre och mer
okomplicerade sådana och det gör det lättare att förändra och anpassa dem till
nya förutsättningar. Å andra sidan har småföretag inte någon större erfarenhet
av att hantera olika valutor. Många har dåliga erfarenheter av utländska
marknader då de har förlorat mycket pengar på grund av valutafluktuationer
och därför håller de sig till hemmamarknaden. (Europeiska kommissionen,
1998)

4.3 Småföretagens påverkan enligt Euro Info Centre

Småföretagen som kommer att tvingas handla med euron måste ta ställning till
om de ska utveckla redovisningssystem som kan hantera två valutaenheter.
Detta gäller främst de företag som exporterar respektive importerar, eller som
är underleverantör till ett större företag som kommer att gå över till euron.
Som vi tidigare i detta avsnitt skrivit är övergången många gånger enklare i ett
litet företag än i ett större företag, beroende på att det oftast inte har lika
komplicerade datasystem. Euro Info Centre menar, att de företag som sysslar
med export eller import redan har ett redovisningssystem som hanterar flera
valutaenheter och euron blir helt enkelt ytterligare en valuta i systemet. Den
ersätter efter hand de tidigare nationella valutorna inom EMU, och på så sätt
blir det enklare när hanteringen bara gäller en valuta, euron, istället för flera
olika. Däremot blir förändringen större för småföretagen som är
underleverantörer och som inte tidigare har handlat med utländsk valuta. De
tvingas att hantera euron som en utländsk valuta i redovisningen som då måste
anpassas efter detta.

Åtskilliga redovisningsaspekter kommer att påverkas om företaget övergår till
att redovisa i euro. Det gäller legala och skattemässiga aspekter liksom
behandlingen av kundfordringar, andra fordringar, leverantörsskulder, andra
skulder, kort- och långfristig finansiering, långfristiga investeringar och
varulager. Allt detta kommer vid en övergång att få nya beteckningar i euro,
och det gäller för företagen att ordna redovisningssystemet så att det kan
hantera euron. (AMUE, 1997)

Enligt Euro Info Centre, som har till uppgift att arbeta med EU-frågor och
småföretag, så är de småföretag som berörs mest av övergången de som har
dotterbolag i EMU-länderna, har tillgångar och/eller skulder i EMU-valutor
eller har direkt import och/eller export i EMU-valutor. Företagen med
dotterbolag kan välja att låta dessa redovisa i svenska kronor eller i euro. Om
det blir så att även svenska bolag tillåts ha sin redovisning i euro tror man
däremot att det sannolikt blir få företag som väljer den möjligheten. Detta



De företag som har tillgångar och/eller skulder EMU-valutor ska senast under
2002 konvertera dessa till euro. De kursvinster eller kursförluster som då mest
troligt uppstår ska behandlas likadant som kursvinster eller kursförluster i
andra valutor. För kundfordringar gäller att vinsten eller förlusten tas upp vid
betalning eller avskrivning. För fasta tillgångar tas vinst/förlust upp till
beskattning då avyttring sker och för tillgångar på bankkonton beskattas
eventuell vinst eller förlust vid omräkning till euro.

Euro Info Centre menar att de småföretag som exporterar och/eller
importerar från blivande EMU-länder redan har redovisningssystem som kan
hantera utländsk valuta och euron kommer att behandlas som vilken utländsk
valuta som helst. Redan under 1999 kan företagen få fakturor i euro, och
kunder kan vilja ha offerter och fakturor i euro. De småföretag som väntas få
en betydande andel in- eller utbetalningar i euro bör se till att
bokföringssystemet kan hantera ytterligare en valuta. Euro Info Centre
nämner även problemet som småföretag som är underleverantörer till stora
företag kan råka ut för, nämligen att tvingas till att offerera och fakturera i
euro. (Euro Info Centre, 1997)

4.4 Intervju med Lennart Wiklund, aukt revisor KPMG Bohlins

Enligt intervju med Lennart Wiklund, auktoriserad revisor KPMG Bohlins i
Piteå, så kommer inte övergången till euron att påverka småföretagens
redovisningssystem i någon större utsträckning. De som idag hanterar
utländsk valuta genom export och import kommer i och med euron att
fortsätta på samma sätt eftersom Sverige inte går med från den 1 januari 1999.
Det redovisningssystem företagen har idag som hanterar utländsk valuta
kommer att vara desamma då det gäller euron. Euron kommer att betraktas
som vilken utländsk valuta som helst. Skillnaden mot idag blir att stora delar av
Europa kommer att ha en gemensam valuta istället för olika för varje enskilt
land och detta innebär att jämförelser mycket lättare kan göras. De företag som
sysslar med import kan jämföra olika länders priser och enkelt byta leverantör
eftersom det handlar om en enda valuta.

Som ett exempel kan vi ta de småföretag som sysslar med att tillverka olika
typer av automater, t ex kaffe- och godisautomater. Dessa drabbas genom att
de i framtiden också måste tillverka automater som accepterar euromynten.
Problemet blir då de gamla automaterna, hur dessa ska utrangeras med tanke

på avskrivningstid och värde. Wiklund menar att det blir upp till varje enskilt
företag att lösa det problemet redovisningsmässigt.

Det troliga är att de stora företagen i Sverige kommer att gå över till att
redovisa i euro från den 1 januari 1999, (Ds 1997:181) och då blir de småföretag
som är underleverantörer till dessa indirekt påverkade. Underleverantören
tvingas att sköta sina affärer med det större företaget i euro, vilket för denne
innebär en hantering av utländsk valuta. Detta medför att
redovisningssystemet i det mindre företaget måste förändras så att det klarar
av att hantera euron i redovisningen. Men redovisningen kommer inte att bli
något annorlunda just för att det är valutan euro det handlar om. Samma



eller japanska yen. Det blir samma valutarisker trots att det är inhemska
transaktioner som om det hade varit utländska transaktioner menar Wiklund.

Det som Wiklund menar är viktigast för småföretagen idag är att analysera sin
ställning på marknaden och försöka se vilka nya affärsstrategier och
affärsmöjligheter som euron innebär. Genom att göra detta kommer de
samtidigt att bli tvungna att se över saker som finansiering och så småningom
blir antagligen en förändring av redovisningen nödvändig. På så sätt kommer
redovisningssystemen i småföretagen att påverkas av införandet av euron,
men det är mycket svårt att idag uttala sig om hur och när det kommer att ske.

4.5 Intervju med Karl-Olof Öhrn, aukt revisor Öhrlings, Coopers & Lybrand

Vid en intervju med Karl-Olof Öhrn, auktoriserad revisor vid Öhrlings,
Coopers & Lybrand i Luleå så menade även Öhrn att det antagligen inte
kommer att dyka upp några tydliga problem i redovisningen för småföretag
redan vid årsskiftet 1998/1999, men senare under året kommer det mer och
mer att synas i redovisningen. Effekterna av euron blir tydligare ju längre tiden
går och ju mer den används. Han menade dock att småföretagen är av den
uppfattningen att eurofrågan är något som ligger långt fram i tiden, eftersom
Sverige inte ska gå med från start. Det är inte en fråga som de prioriterar just
nu. Många småföretagare anser att de inte kommer att beröras av övergången,
och detta är oftast den inställningen som revisorerna möter hos sina mindre
kunder. De tycker att revisorerna gör ett problem av ingenting. Öhrn anser
dock att det är en fråga som de borde lägga ner mer energi på, eftersom det
trots allt kommer att påverka alla företag på ett eller annat sätt, oavsett storlek.  

Öhrn tror att många företag kommer att bli överraskade av eurons effekter,
och då kommer det eventuellt bristfälliga förberedelsearbetet att göra sig
påmint. Detta på grund av att från och med den 1 januari 1999 så bör alla
småföretag vara kapabla att hantera två valutor, eftersom de kan få fakturor
eller tvingas ge offerter i euron om de handlar med sådana företag som har
infört euron i sin redovisning eller om de byter leverantör, får nya kunder, eller
liknande. Vidare menade Öhrn att just nu så ligger det största ansvaret på de
leverantörer som utvecklar och tillhandahåller redovisningssystem och
programvara för företagen. Det är upp till dem att utveckla sådana program
som klarar av att hantera dubbla valutor. Det är också dessa som får ta
kostnaderna för detta, men småföretagen måste samtidigt ställa krav på sina
programvaruleverantörer så att de blir på det klara med vari problemen ligger
för företagen. Öhrn nämnde att det är bland annat inköp, orderlager samt
fakturering som är de områden där möjligheten att kunna hantera två valutor
är betydelsefull.

De som kommer att drabbas hårdast av övergången är enligt Öhrn naturligtvis
import- och exportföretagen som kommer att vara tvungna att ändra på sina
redovisningsrutiner. Till en början så kommer de att drabbas av till största
delen större kostnader på grund av alla förändringar som krävs, men efter
anpassningen så är dessa småföretag de som kommer att tjäna mest på
övergången. Valutahanteringen förenklas markant, genom att småföretagen
nu kommer att slippa hantera flera europeiska valutor, och bara behöva
koncentrera sig på euron. Valutasäkringarna är också en kostnad som kommer



importerar och exporterar är att de då euron har införts kan jämföra olika
länders leverantörer med varandra, och på så sätt få ökade möjligheter att få
ner kostnaderna genom att kunna välja den leverantör som blir billigast.

Öhrn nämnde även de småföretag som fungerar som underleverantörer till
större företag. Dessa kan komma att tvingas till att fakturera och/eller offerera
i euro om det större företaget väljer att gå över till att redovisa i euron. För
dessa företag kommer euroinförandet att innebära ökade kostnader för trots
att de handlar inom Sverigs gränser så blir de tvingade till att hantera två
valutor med allt vad det innebär. Här syftas till de eventuella valutakursvinster
eller förluster som kan uppstå vid handel med två valutor, samt kostnaderna
för en förändring av redovisningssystemet.

Kvar finns de småföretag som varken importerar eller exporterar, eller
fungerar som underleverantörer till större företag. Redovisningssystemen i
dessa företag kommer inte direkt att beröras av några nödvändiga
förändringar utan effekterna av euron kan komma att dröja ett bra tag. Det är
de småföretagen som kommer att klara sig undan omedelbara förändringar
och därmed också kostnader, vid övergången till euron. Öhrn anser dock att
även dessa bör se över hur de kan komma att påverkas vid ett senare inträde i
den ekonomiska och monetära unionen, eftersom detta mest troligt kommer
att inträffa förr eller senare. Ju bättre förberedda företagen är desto smidigare
och billigare kommer den eventuella övergången att bli.

Om vi ser till hur de konkreta redovisningsproblemen ska komma att hanteras
så menade Öhrn att det i början kommer att variera. Hanteringen av till
exempel kursdifferenser samt valutakostnader i redovisningen kan komma att
fungera på olika sätt från företag till företag, men efter några år så kommer en
praxis att utarbetas som då gäller alla företag.

Slutligen understryker Öhrn vikten av att småföretagen måste öka sin
medvetenhet kring euron och dess kommande effekter. Varje enskilt företag
bör fundera kring och utarbeta enskilda lösningar för just sitt företag, och detta
så snart som möjligt.



5. Analys och slutsatser

Den gemensamma valutan euron är en framtida och ännu inte upplevd
företeelse. Vi ska i vår analys försöka koppla den till redan befintliga teorier om
redovisningens harmonisering, utveckling av praxis samt se hur gällande rätt
kan tänkas påverkas med hjälp av det material som vi lyckats samla in som
bakgrund. Efter detta så tar vi upp de slutsatser som vi utifrån vårt insamlade
material kunnat komma fram till.



5.1 Analys

Redovisningen ska vara ett medel för kommunikation mellan företagets ägare
och dess ledning. Det grundläggande är att den som är redovisningsskyldig
redovisar hur de resurser som funnits tillhanda har förvaltats(Jönsson, 1985).
Om vi kopplar detta till de förändringar som euron förorsakar i redovisningen
så kommer detta förhållande inte att förändras utan kravet på god redovisning
kommer alltid att vara viktigt. Detta krav finns till för att ägarna ska kunna se
vad ledningen gör med deras investeringar, och ändras inte bara för att
redovisningen kommer att ske i en annan valuta. Den ska fortfarande vara
tydlig, informativ samt objektiv.

Det är fortfarande viktigt att identifiera företagets intressenter när den
redovisningsskyldige ska bestämma vad som är relevant information, och vad
som ska finnas tillgängligt för till exempel aktieägare(Jönsson, 1985). En
eventuell övergång till redovisning i euron ställer högre krav på mottagaren till
vilken informationen riktar sig. Rör det sig om en vanlig privatperson som inte
på något annat sätt berörs av euron, så krävs det av personen att han eller hon
är införstådd med euron och dess betydelse, för att på bästa sätt kunna tolka
och tillgodogöra sig informationen. Ett småföretags intressenter är aktieägare
men också eventuella investerare eller andra som kan tänkas ha ett intresse i
företaget.

I den framtida utvecklingen av redovisningspraxis kommer de övriga
medlemsländernas lagar och rekommendationer att få ett större inflytande på
den svenska utvecklingen än vad de hittills har haft. Tidigare så har
utvecklingen styrts framåt med hjälp av bland annat större institutioner såsom
FAR och BFN (Jönsson, 1985) men dessa kommer att få en svagare betydelse
när det gäller utvecklingen av redovisningspraxis i och med det ökade
internationella inflytandet. Inflytandet består förutom av övriga
medlemsländers lagar och rekommendationer, av den ökade betydelsen som
den europeiska revisorsorganisationen FEE får. Förändringen mot ett större
internationellt inflytande kan sägas ha påbörjats på allvar i och med det
svenska inträdet i EU 1995 och kommer att fortsätta i takt med den
ekonomiska och monetära unionens framåtskridande. Som grund för detta
inflytande ligger tre EU-direktiv som återfinns i Maastrichtfördraget. Praxis
utvecklas genom

hur de större företagen agerar och får efter en tid genomslagskraft på hela
marknaden och når därmed också småföretagen. Direktivens övergripande
mål är att nå någon form av harmonisering av redovisningen (Theunisse, 1994)
och att denna i sin tur ska underlätta friheten för kapital och handel på den inre
marknaden.  

Både Europeiska kommissionen och Euro Info Centre menar att övergången
till euron kommer att bli enklare för småföretag eftersom de oftast har mindre
komplicerade datasystem, men samtidigt är det många småföretag som inte
har de resurser som behövs för att kunna genomföra nödvändiga
förändringar. Detta innebär att harmoniseringen av redovisningen i svenska
småföretag, som blir ännu mer aktuell i och med euron, kan bli eftersatt på
grund av att frågan inte prioriteras. Följden blir då sämre konkurrenskraft och
en redovisning som inte motsvarar samma krav som finns på europeiska
företag.  



Inom EU strävar medlemsstaterna efter att göra företagens årsbokslut och
årssredovisning likartade genom att ställa samma krav på företagen oavsett i
vilka medlemsländer dessa är verksamma. De svenska småföretag som
importerar och exporterar samt de som är underleverantörer till stora företag
som går över till euron, är de som kommer att påverkas först och tvingas göra
nödvändiga förändringar. Lennart Wiklund, auktoriserad revisor KPMG
Bohlins, menar att det kommer att bli enskilda lösningar för enskilda företag,
men att det i princip inte kommer att innebära några större problem. Euron
kommer att redovisningsmässigt  behandlas som vilken utländsk valuta som
helst, och då finns det redan effektiva och väl utvecklade redovisningssystem
som företaget lätt kan gå över till. Karl-Olof Öhrn, auktoriserad revisor
Öhrlings, Coopers & Lybrand, är av samma åsikt men lägger också ett större
ansvar på de programvaruleverantörer som utvecklar de framtida
redovisningssystemen. Öhrn menar att företagen bör göra klart för
programvaruleverantörerna vad de kommer att behöva för typ av
redovisningssystem, för att leverantörerna ska kunna utveckla relevanta
program. Harmoniseringsarbetet kommer att ta längre tid för småföretag i
Sverige jämfört med småföretag i Europa. De är visserligen tvungna att
anpassa sin redovisning, men det ligger inte så nära som för de företag vars
hemländer från och med 1999 blir medlemmar i EMU. Dessutom kommer det
att ta längre tid innan eurons effekter blir synliga i svenska småföretag, även
om de påverkas från början så kan den påverkan inte jämföras med den i ett
EMU-land.

Enligt den information angående småföretag som importerar och/eller
exporterar vi fått in från intervjufrågorna, är det alltså individuella lösningar
som i första hand blir aktuella. Det är upp till varje företag att anpassa sitt
redovisningssystem till euron efter de behov som de tror kan komma att
uppstå. Till en början blir det dubbel valutahantering, för att senare vid ett
eventuellt svenskt medlemskap i EMU, övergå helt till att endast hantera euron.
Detta innebär att redovisningen blir enklare. Även om Sverige inte går med i
den europeiska och monetära unionen så kommer dock euron att efter hand
ersätta de olika europeiska valutorna och även i detta fall väsentligt underlätta
redovisningen. Det finns även småföretag som bara har affärer med ett enda
EMU-land och där kommer förändringarna inte att bli lika stora som i de
företag där handel sker i flera olika länders valutor. Euron ersätter helt enkelt
den tidigare europeiska valutan och skillnaderna i redovisningen blir inte
särskilt stora. Både Euro Info Centre, Wiklund och Öhrn menar att de här
företagen kommer att åtminstone till en början behålla sina gamla
redovisningssystem och behandla euron som en utländsk valuta med allt vad
det innebär.

I utredningen SOU1997:181 behandlas frågan om en möjlighet att räkna om
årsredovisningen till euron. Det finns ett behov av en sådan möjlighet eftersom
både belopp och växelkurs kommer att skilja sig åt beroende på om den
löpande bokföringen sker i svenska kronor eller i euro, och årsredovisningen
visar då inte företagets resultat och ställningen på ett korrekt sätt. En
affärshändelse som skett i euro, och som räknats om till svenska kronor, som
är redovisningsvaluta, skiljer sig från då affärshändelsen från början skett i
svenska kronor, men med euron som redovisningsvaluta, och därför ska
räknas om. Det blir två olika årsredovisningar beroende på valet av
redovisningsvaluta trots att affärshändelserna är identiska. Detta problem
drabbar programvaruleverantörerna som enligt Öhrn bär ett stort ansvar när
det gäller att tillgodose företagen med fullgoda redovisningssystem. Här kan



bristen på information som är fokuserad på problem för småföretag bli
framträdande därför att om företagen inte vet vad de kommer att kräva av ett
redovisningssystem så blir det svårt att utforma dem. Öhrn menar alltså att
småföretagen måste sätta sig in i hur de kommer att påverkas. Wiklund
däremot understryker att det först är affärsstrategier och nya möjligheter och
hot som måste analyseras och att redovisningen sedan på ett naturligt sätt
följer den utvecklingen.

Omräkningsmöjligheten som erbjuds i årsredovisningslagen kommer inte att
tillgodose ett behov av en löpande bokföring i euron. Detta drabbar svenska
småföretag som är underleverantörer till större företag som kommer att gå
över till att ha euron som redovisningsvaluta. SOU 1997:181 anser därför att det
bör bli tillåtet för svenska företag att få möjlighet att redovisa i euron. Oavsett
om utredningen får igenom sina åsikter så måste småföretagen ordna sina
redovisningssystem på så sätt att de kan hantera två valutor för att vara säkra
på att kunna behålla sin ställning på marknaden.

5.2 Slutsatser

Vårt syfte med uppsatsen var att belysa de tydligaste problemen i svenska
småföretags redovisning som kan komma att orsakas av euroinförandet. Vi
har kommit fram till att det är svårt att se några särskilt tydliga problem, utan
det blir olika problem beroende på vilken typ av företag det gäller och
beroende på i vilken bransch de befinner sig. De problem som kommit fram är
inte av redovisningsteknisk karaktär, det vill säga det handlar mer om
övergripande problem  angående redovisningen som småföretagen kan
komma att stöta på.

Vi menar att problemen ännu inte har konkretiserats utan är av sådan karaktär
att företagen själva får finna de enskilda lösningar som passar det individuella
företaget bäst. Effekterna av euron ligger i framtiden och de övergripande
problem som vi ser finns idag kommer efter hand att framstå som tydligare
och mer specificerade.

Till att börja med har vi sett att materialet går att dela in i tre olika kategorier av
småföretag. Det är de småföretag som exporterar och/eller importerar, de som
är underleverantörer till större företag och slutligen de som har hela sin
verksamhet inom Sveriges gränser. De olika typerna av företag kommer att
påverkas i olika utsträckning och vid olika tidpunkter av euroinförandet, och
därmed också deras redovisning.

Det är de små export/importföretagen som blir de som kommer att känna av
införandet av euron mest till en början, under förutsättning att affärerna sker
med länder som är blivande EMU-medlemsländer. Från och med den 1 januari
1999 kommer dessa företag att vara tvungna att kunna hantera även euron i
redovisningen. Under övergångsperioden, mellan den 1 januari 1999 och den
31 december 2001, kommer det att krävas ökade insatser från företagens sida
och detta i sin tur orsakar ökade kostnader. Dessa insatser  består i att
successivt ersätta de tidigare europeiska valutorna med euron, och detta
kommer att  underlättas beroende på hur redovisningen i företaget är
uppbyggd med tanke på valutahantering. Om vi ser till företagens möjligheter
att i enlighet med svensk lagstiftning redovisa i euron så står det i ÅRL 2 kap 6
§ angivet att årsredovisning ska ske i svenska kronor. Det är dock tillåtet att vid



sidan om årsredovisningen i svenska kronor ange den i annan valuta, till
exempel euron. Vi kan, enligt den information som vi samlat in, se att det inte
är förrän längre fram i tiden, efter starten för EMU den 1 januari 1999, som det
kan komma att bli aktuellt för småföretagen att göra en särskild årsredovisning
i euron. Efter hand kommer dock euron att ersätta de olika europeiska
valutorna och då blir också redovisningen enklare. Det finns även småföretag
som bara har affärer med ett enda EMU-land och där kommer förändringarna
inte att bli lika stora som i de företag där handel sker med flera olika länder.
Euron ersätter helt enkelt den tidigare europeiska valutan och skillnaderna i
redovisningen blir små.

Troligtvis kommer den här kategorin företag att till en början få en ökad
arbetsbörda, men sedan övergången fullbordats kommer den att minska som
en följd av enklare  valutahantering. Vi tror att effekterna av euron och hur den
kommer att påverka redovisningen i företagen kommer att utkristalliseras
efter hand som övergången fortlöper.

Sedan har vi de småföretag som är underleverantörer till större företag och
som kan komma att mer eller mindre tvingas ta in euron i redovisningen. Även
om de större företagen inte uttryckligen kan tvinga dess underleverantörer att
gå över till att offerera och/eller fakturera i euro enligt huvudprincipen
avsaknad av förbud – avsaknad av tvång, så blir detta nödvändigt för
underleverantörens konkurrenskraft och överlevnad på marknaden. Samma
förutsättningar  gäller även här i fråga om lagstiftningen kring möjligheterna
för företagen att redovisa euron.

Den sista kategorin som vi tycker oss kunna urskilja omfattar de småföretag
med verksamheten inom Sverige. Dessa kommer troligen att få vänta på
effekterna av euron och hur den kommer att påverka redovisningen. Det är
antagligen först när de lagar och rekommendationer som euron förorsakar
börjar synas i form av praxis, och den börjar få genomslagskraft här, som de
kommer att märka av skillnader och kanske bli tvungna att anpassa
redovisningen efter EMU och euron. Men när Sverige gick med i EU så ingick
det att redovisningen skulle harmoniseras medlemsländerna emellan och
direktiven som utfärdas i anslutning till detta måste följas. Euron kommer att
göra redovisningen i de länder där den införs jämförbar och likvärdig, vilket
också är målet med harmoniseringen. Eftersom direktiven implementeras
utefter de enskilda medlemsländernas kriterier kan dock redovisningen skilja
sig åt  från medlemsland till medlemsland. Vi tror att det kan innebär en
nackdel för svenska småföretag att inte vara en del av den utvecklingen som
euron tvingar fram. Svårigheterna för utländska investerare, aktieägare och
andra intressenter ökar i och med att de svenska småföretagens redovisning
inte blir jämförbar med de europeiska företagens redovisning som har sin
redovisning i euro.   

Vid en förändring av de normer som finns inom redovisningen så passeras
olika stadier för utveckling samt etablering av nya normer. Det börjar med att
ett behov av förändring upptäcks för att sedan etableras och slutligen
accepteras av näringslivet. Vi kan utifrån insamlat material se att småföretagens
medvetenhet i Sverige inte ligger på en önskvärd nivå. Det tycks finnas stora
brister hos småföretagen i kunskapen kring euron, dess införande samt vilka
följder införandet kommer att få på dem. Det borde ligga i företagens intresse
att sätta sig in och ta reda på mer kring vad som kommer att gälla och hur det
kommer att påverka företaget. Detta därför att småföretagen redan under



kommande år, det vill säga under året 1999 kan komma att få fakturor i euron,
eller komma i kontakt med kunder som vill ha offerter eller fakturor i euron.
Främsta orsaken till att småföretagarna besitter sådan bristfällig kunskap
verkar vara avsaknad på information fokuserad på just småföretagen. Största
delen information som finns tillgänglig riktar sig främst till de större företagen
och denna är ej tillämplig på småföretagen. Vi kan se, att utifrån figuren nedan
så befinner sig de flesta småföretagen i upptäcktsstadiet, och ett mindre antal
har gått vidare till etableringsstadiet. Vi tycker att det är viktigt att
småföretagen så snart som möjligt går vidare i sin normbildning kring EMU
och euron. De behöver öka sin kunskap kring eurons effekter på
redovisningen, men även på andra områden.

______________________________________________________________________

Figur 1  Förändring av normer (processen), s.203, Hussein (1981,  i Jönsson, 1985)

______________________________________________________________________

Ju längre tid som går innan företagen tar reda på och sätter sig in i de nya
förutsättningarna, desto mer förlorar de i konkurrenskraft gentemot
småföretag inom EMU:s gränser. Den förlorade konkurrenskraften kommer
att bero på olika saker. Om svenska exportföretag inte kan tillhandahålla priser
och information om företagets resultat och ställning i euron, så kan det bli så att
företag med euron som valuta, räknar bort de svenska företagen som
potentiella leverantörer. De utländska företagen får svårt att jämföra priser i
svenska kronor med andra europeiska företags priser som då kommer att
finnas i euron och därmed vara mycket enklare att jämföra med. Detta gäller
inte bara utländska företag utan även utländska investerare, som får svårare att
se det svenska småföretagets resultat i förhållande till resultatet i ett företag
inom EMU. Ett ytterligare argument vi kan se talar för att småföretagen bör
förbereda sig väl, samt i vissa fall även integrera euron i redovisningen, är att
de på så sätt kan vara med i den europeiska konkurrensen, trots det svenska
utanförskapet. Om småföretagen står helt utanför euromarknaden så kan det
leda till att de hamnar utanför det nya nät av kontakter som knyts företag
emellan till en följd av den förenklade gränsöverskridande handeln. Svenska
småföretag hamnar på sidan av EU:s inre marknad. Och även om Sverige vid
ett senare tillfälle väljer att gå med så får de svenska småföretagen det mycket
svårare att tränga sig in i de redan etablerade näten europeiska företag
emellan.

Fördelar som EMU och euron kommer att innebära för svenska småföretag
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lättare att göra prisjämförelser mellan företag i de olika länderna inom EMU,
samt också en enklare valutahantering. Elva utländska valutor ersätts med en
enda. Det medför att det blir lättare för småföretagen att hitta den leverantör
som har de fördelaktigaste priserna.

Slutligen drar vi slutsatsen att euron inte kommer att orsaka några generella
eller konkreta redovisningsproblem för de svenska småföretagen. De problem
som kan komma att uppstå varierar från bransch till bransch, och varje företag
kommer att till en början få ordna med individuella lösningar för just sitt
företag. Vi anser att småföretagen så snart som möjligt bör komma igång med
sitt förberedelsearbete inför euroinförandet om de inte redan gjort det. Har de
kommit igång med förberedelserna så bör de prioritera frågan om euron mer
än vad de verkar göra i dagens läge. Det är dock inte redovisningsfrågorna
som bör prioriteras utan småföretagen bör inrikta sig på affärsstrategiska
frågor. Det är frågor som hur konkurrenter, leverantörer och kunder kommer
att agera till följd av eurons införande, som bör besvaras. Det verkar som om
redovisningen och dess förändringar kommer att bero på vad dessa frågor ger
för svar. Vi ser det som oroväckande att så många svenska småföretag ligger
så långt efter i sina förberedelser, och vi tror att detta kan leda till försämrade
konkurrensmöjligheter och på sikt sämre utveckling. Vi hoppas att
småföretagen vaknar upp och inser allvaret innan det är försent.

5.3 Förslag till fortsatta studier

Vi har märkt att det inom det här området varit svårt att finna relevant
material. Mycket har handlat om större företag eller om hur euron påverkar
företagen inom EMU. Vi föreslår därför att fortsatta studier kan göras dels på
större svenska företag som mera tydligt kommer att påverkas av euron eller
dels på företag som kommer att befinna sig inom EMU.   
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Enkätfrågor

Frågeställningar angående vilka redovisningsproblem som kan dyka upp för småföretag i
samband med euroinförandet:

• Vilka är de tydligaste problem som kan ses inom redovisningen för småföretag då
euron införs 1 januari 1999?



• Vilka praktiska förberedelser anser Ni att småföretagen bör göra i sina
redovisningssystem?

• Kommer övergången till euron i de andra EU-länderna att innebära skillnader i
förberedelser hos svenska småföretag som importerar/exporterar jämfört med
småföretag som är verksamma inom Sveriges gränser?

• Hur kommer omräkningen av euron att redovisas? Blir det här någon skillnad i
jämförelse med hur det kommer att redovisas hos stora företag?

• I vilken omfattning kommer valutadifferenser att realiseras i företaget vid övergången
till euron?

Vi använder oss av den definition som kommissionen har fastställt när det gäller
småföretag. Som småföretag räknas företag med mellan 11 och 50 anställda, antingen en
årsomsättning som inte överstiger sju miljoner ecu eller tillgångar som inte överstiger fem
miljoner ecu.


