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Redovisningsfrågor som bör noteras- 

årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn 
1. Inledning

Nasdaqs redovisningstillsyn publicerade i december 2016 sin årsrapport över
granskningarna under året, främst avseende årsredovisningar för 2015 men även
delårsrapporter under 2016. Bland annat beskrivs i rapporten var och en av de 14 åtgärder
som fick benämningen kritik och sammanfattas andra observationer som gjorts under året.
Nedan lyfts ett urval av tillsynens observationer fram.

Från kritikfallen noteras särskilt två saker: 

 Det är viktigt att ha en ordentlig definition av jämförelsestörande poster eller liknande,
med anledning av ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal (APM)

 Incitamentsprogram där deltagare köper aktier/optioner till marknadsmässigt pris är
inom tillämpningsområdet för IFRS 2. Tillsynen har satt ner foten ordentligt till slut.
Konsekvensen är att IFRS 2-upplysningar behöver lämnas även om kostnader inte ska
redovisas..

Därtill görs på följande sidor korta noteringar om 12 ytterligare aspekter bland de som i 
årsrapporten ingår i avsnittet med sammanfattning av observationer som gjorts under 
årets granskningar. Bland dessa kan framhållas: 

 Tillsynen överväger om kvantitativa upplysningar ska lämnas även om de viktiga
antaganden som i goodwillprövningen driver närtidsprognosen av kassaflöden; inte
bara om diskonteringsränta och långsiktig tillväxttakt.

 Upplysningar bör vara mer företagsspecifika, utrymme för förbättring finns ofta särskilt
i redovisningsprinciperna.

 Skepsis kring att styrelsen kan anses utgöra högste verkställande beslutsfattare i
enlighet med IFRS 8.
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2. Från kritikfallen 

2.1 Jämförelsestörande poster – upplysningar om alternativa 
nyckeltal (APM) 

Tre av kritikfallen berör jämförelsestörande poster (engångsposter) och upplysningar med 
definition i enlighet med ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal (alternative performance 
measures, APM). Sammanfattningen av kritikfallen är att det bedöms viktigt att ha en bra 
definition av jämförelsestörande poster. 

I ett kritikfall noteras: ”Börsen noterar att kvartalsrapporten inte anger att begreppet 
’jämförelsestörande poster’ är ett nytt begrepp som ersätter det tidigare ’poster av 
engångskaraktär’. Begreppet är heller inte definierat i bolagets delårsrapport och inte 
heller i årsredovisningen.” 

En definition av följande typ bedöms inte uppfylla kraven: ”I syfte att underlätta en 
jämförelse av Bolagets underliggande resultat mellan perioder, identifieras och beskrivs 
separat poster som ledningen bedömer vara av engångskaraktär.” Tillsynen noterar att 
”denna beskrivning knappast kan betraktas som en definition som uppfyller kraven i punkt 
20 i ESMA:s Riktlinjer om alternativa nyckeltal… Det som benämns som en definition är 
möjligtvis en förklaring till varför bolaget anser att begreppet behövs, men begränsar inte 
tillämpningsområdet.” 

Det är inte uppenbart hur detta inlägg ska appliceras i praktiken. Det förefaller som att 
tillsynen tycker att definitionen bör innehålla mer specifika kriterier för när en post stör, 
respektive inte stör, möjligheten att jämföra resultatet över tid och/eller med andra företag. 

Två av bolagen använde sig dessutom av termerna engångsposter och poster av 
engångskaraktär. Om detta noteras i kritikfallen: ”Av årsredovisningen och 
kvartalsrapporterna framgår dessutom att vissa delposter inte är av engångskaraktär 
eftersom dessa förekommer vid flera tillfällen.” 

2.2 Options- och aktieprogram där anställda köper instrument till 
marknadsmässigt pris bedöms vara inom tillämpningsområdet 
för IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar 

Redovisningstillsynen har under många år indikerat att de tycker att aktierelaterade 
program där deltagare köper instrumenten till marknadsmässigt pris är inom 
tillämpningsområdet för IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Denna ståndpunkt uttrycks 
nu tydligare än förr. Vi har förstått att frågan även behandlats inom ESMA:s grupp för 
samordning av tekniska redovisningstillsynsfrågor (EECS). 

Konsekvensen av att IFRS 2 är tillämplig i fall då deltagarna betalat marknadsmässigt pris 
är att upplysningskraven ska tillämpas. Det finns ingen kostnad att redovisa. 
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Redan faktumet att ett program vänder sig endast till anställda anses betyda att IFRS 2 är 
tillämplig. Hänvisning görs till IFRS 2.BC11: ”…the fact that these schemes are available 
only to employees is in itself sufficient to conclude that the benefits provided represent 
employee remuneration”. 

I fall då deltagarna återfår hela eller delar av köpeskillingen som en subvention/bonus, 
direkt eller efter en framtida tjänsteperiod, anses köpet av optioner/aktier och 
subventionen utgöra länkade transaktioner. Innebörden av det är att deltagarna inte 
betalat marknadsmässigt pris och att de två transaktionerna tillsammans anses falla inom 
tillämpningsområdet för IFRS 2. Hittills har det varit vanligt inom praxis att se på köpet av 
aktier/optioner som en transaktion inom IAS 32/39 och subventionen som en transaktion 
inom IAS 19. 

Det kan också noteras att ovanstående gäller även då ett företags ledande personer eller 
andra anställda från huvudägare, som inte är moderbolag, köper optioner avseende aktier 
i företaget till marknadsmässigt pris. Bolaget där personerna är anställda behöver tillämpa 
upplysningskraven i IFRS 2. Huvudägaren, som i detta fall inte är en del av samma 
koncern, träffas dock inte av IFRS 2. 

3. Sammanställning av vanliga noteringar i granskningen 

3.1 Kvantifiering av alla viktiga antaganden i prövning av goodwill? 

Det är inte tydligt hur tillsynen kommer att förhålla sig till en möjlig ny tolkning av 
paragrafen som kräver upplysningar om de antaganden som är viktiga i prognosen av 
kassaflöden under de närmaste åren (IAS 36.134 (d) (i)). Den nya tilltänkta tolkningen är 
att även dessa antaganden ska kvantifieras. Känslan vid läsning av skrivningen i 
årsrapporten är att tillsynen kan tänkas låta bli att kräva kvantifiering så länga headroom 
är stort. 

Det kan noteras att det upplysningsexempel som finns bland illustrative examples till IAS 
36 inte har uppdaterats med sådana kvantitativa upplysningar, utan att där fortfarande 
bara finns textmässig beskrivning. Jan Buisman på redovisningstillsynen noterade på det 
årliga seminariet över årets tillsyn själv detta med en suck, till synes med anledning av 
den förvirring det skapar. 

Noteringen i årsrapporten formuleras som följer: 
”Enligt punkt 134d(i) ska upplysning lämnas om ’varje viktig antagande’ på vilket 
företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser. Lydelsen av denna punkt 
ändrades när IFRS 13 infördes 2013. Till dess krävdes i samma paragraf ’en beskrivning 
av varje viktig antagande’. Övergången kan inte tolkas på annat sätt än att nuvarande 
lydelse kräver kvantifiering. Det framgår även av Basis of Conclusions punkt BC209C(d), 
där IASB kräver ’quantitative information about significant inputs’, vilket är i linje med krav 
som ställs i IFRS 13. Denna punkt ser i första hand på situationer där nyttjandevärdet är 
verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning, men det anger i parantes: ’along 
with a conforming amendment to the disclosures about value in use’. Börsen noterar att 
det råder olika uppfattningar i praxis om kvantifiering också behövs om inget 
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nedskrivningsbehov föreligger. IFRS-manualer hos de stora revisionsbyråerna är inte 
entydiga. I några fall har tidigare hänvisning att kvantifiering är frivillig tagits bort, i andra 
fall ges ingen vägledning på denna punkt. Tillsynsmyndigheter har generellt som ansats 
att mer kvantifiering bör ske när headroom är mindre.” 

3.2 Redovisningsprinciper som inte är företagsspecifika 

Trenden att finansiella rapporter ska fokusera på det väsentliga för det aktuella företaget 
och inte inkluderar upplysningar som är boilerplate är allt starkare. Tillsynen vänder sig 
mot citat från IFRS-standarder och att redovisningsprinciper anges för 
poster/transaktioner som inte finns (exempelvis vissa finansiella instrument eller 
säkringsredovisning), att principer saknas för vissa andra områden (exempelvis 
incitamentsprogram) och att principer för intäktsredovisning ibland är på en så hög 
abstraktionsnivå att dessa kan gälla vilket bolag som helst. 

I några slutbrev har kommenterats att vissa anpassningar, inklusive borttagande av 
irrelevant text, bör ske. 

3.3 Skepsis till att styrelsen kan vara ”högste verkställande 
beslutsfattare” (IFRS 8) 

”I ett antal fall har Börsen noterat att ’högste verkställande beslutsfattare’ beskrivs som 
bolagets styrelse. Av originalversion av IFRS 8 framgår tydligt att detta begrepp (CODM) 
avser den operationella ledningen. Enligt Aktiebolagslagen är sådana operationella 
verksamheter inte en styrelseuppgift.” 

Apropå IFRS 8 kan nämnas att tillsynen i årsrapporten och på sitt årliga seminarium över 
årets tillsyn trycker på att man kommer fortsätta att kräva att övertygande motiveringar 
lämnas av de företag som väljer att redovisa endast ett segment. En tematisk 
undersökning under 2016 har i flera fall genererat frågetecken kring det rimliga i att 
redovisa endast ett segment, baserat på att annan information i årsredovisningen (till 
exempel i framvagnen) bedöms indikera att bolaget följer olika produkter, verksamheter, 
geografier etc. Ett intryck från seminariet var att ”ensegmentare” kan komma att väljas ut 
särskilt. 

3.4 Avstämning av effektiv skatt 

Det framfördes på tillsynens årliga seminarium över årets tillsyn att analytiker ofta försöker 
skapa sig en bild av koncerners uthålliga nivå på skattekostnaderna, varvid avstämningen 
av effektiv skatt ger nyttig information. Det noteras i årsrapporten att de poster som 
förekommer i sådana avstämningar kan behöva förtydligas, ibland på grund av sin 
ovanliga storlek eller otydliga beskrivning. Vidare kan karaktären av skattebefriade eller ej 
avdragsgilla delbelopp i avstämning av årets skattekostnad behöva anges för att uppnå 
syftet med upplysningen. 
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Det noteras också att ett annat område där förbättring kan ske är att tydliggöra sambandet 
mellan det i kassaflödesanalysen redovisade beloppet för betald skatt och relaterade 
belopp i de övriga finansiella rapporterna och noter därtill. 

3.5 Fokus på upplysningar om förmånsbestämda pensioner 

Tillsynen tittade lite närmare under året på upplysningar om förmånsbestämda pensioner. 
Slutsatsen är att det finns utrymme för förbättring och att detta område kommer att läggas 
till fokusområdena under det kommande årets granskning. 

I årsrapporten noteras bland annat: 
”Börsen har noterat att den process som bolagen tillämpar för att bestämma 
diskonteringsansatsen är ett exempel på en bedömning som företagsledningen gör när 
den tillämpar bolagets redovisningsprinciper. Sådana bedömningar kräver upplysning i 
enlighet med IAS 1 punkt 122. 

Årets undersökning har visat att det finns olika metoder för att bestämma 
diskonteringsansats. Urval och antalet obligationer som tas in i bedömningarna skiljer sig 
åt, bedömningen om det finns en aktiv marknad för vissa löptider är olika, extrapolering 
kan ske genom olika tekniker, tidpunkten mellan avläsning av kurvan och rapportdatum 
varierar (och kan ibland tyckas vara för långt). … Börsen har i årets undersökning i första 
hand krävt att upplysningar förbättras så att användare av finansiella rapporter kan bilda 
sig en uppfattning om vilka bedömningar företaget har gjort för att ta fram den använda 
diskonteringsräntan.” 

Se vidare sidorna 25-26 i årsrapporten. 

3.6 Goodwillprövning innan utgången av året för förvärvet 

I årsrapporten beskrivs att i ett fall har inget nedskrivningstest genomförts för förvärv som 
skett under året eller i nära anslutning till bokslutsdatumet. ”Punkt 96 anger tydligt att 
nedskrivningsbehov för förvärv under räkenskapsåret ska prövas innan det aktuella 
räkenskapsåret löpt ut. Bestämmelsen motiveras med att man vill förhindra att bolag kan 
vänta till nästa år med en nedskrivning på grund av att förvärvspriset varit för högt (BC 
172-173). I sådana fall kan inte heller förvärvspriset betraktas som att återvinningsvärdet 
är verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljningen (punkt 134e).” 

3.7 Allokering till KSV av avskrivningar på aktiverade 
utvecklingsutgifter 

”Liksom tidigare år har Börsen i dessa fall ifrågasatt varför avskrivningar inte allokeras till 
kostnad för sålda varor eftersom det föreligger ett nära samband med försäljningen. I 
sådana fall avviker även begreppen bruttovinst eller bruttomarginal från sin gängse 
innebörd. Bolagens resonemang och effekter på innehållet i bruttovinsten är exempel på 
bedömningar som i enlighet med IAS 1 punkt 122 kräver närmare upplysning.” 
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3.8 Upplysningar vid gränsfall för intressebolag respektive 
dotterbolag 

I några fall har innehav legat väldigt nära 20-procentsgränsen för klassificering som 
intressebolag. ”Med hänsyn till bestämmelserna i punkterna 5 och 6 [i IAS 28, vår anm.], 
är en motivering av varför betydande inflytande föreligger eller ej relevant information för 
en investerare. Börsen anser att detta särskilt bör vara aktuellt när ägarbolaget innehar 
styrelseplatser, vilket ställer krav på en bättre motivering.” 

”I ett antal fall har Börsen begärt en motivering av varför konsolidering sker eller ej. Det 
gäller särskilt i gränslandet runt 50 % aktieinnehav där ’de facto’ kontroll kan förekomma 
men innehavet redovisas som innehav med betydande snarare än bestämmande 
inflytande. Bolagets bedömning där är ett exempel på de bedömningar som kräver 
upplysning i enlighet med IAS 1 punkt 122. Börsen har i slutbrev angivit att förtydligande 
som lämnats till Börsen som svar på våra frågor borde inkluderas i företagets 
årsredovisningar.” 

3.9 Redovisning eller icke-redovisning av uppskjuten skattefordran 

En aspekt tillsynen nämner i rapporten och ofta tar upp i granskningar är fall då 
vinstgivande koncerner inte återspeglar hela sina underskottsavdrag i redovisning av 
uppskjuten skattefordran. Ibland finns det naturliga förklaringar. Upplysning som anger 
sådana förklaringar bör då lämnas, om inte annat med anledning av IAS 1.122. 

3.10 Fastighetsbolags presentation av värdeändringar på 
räntederivat 

Tillsynen har uppmanat fastighetsbolag att presentera värdeändringarna på ränteswappar 
i finansnettot, eftersom syftet med swapparna är att säkra lånefinansieringen. I ett 
europeiskt perspektiv avviker svenska fastighetsbolag i det avseendet. Tillsynen noterar 
dock att man valt att stanna vid denna kommentar, till synes i avvaktan på vart IASB:s 
pågående projekt om performance reporting tar vägen. 

3.11 Belopp för närståendetransaktioner 

Det har sedan några år varit vanligt med noteringar om upplysningar om 
närståendetransaktioner. I årsrapporten lyfts fram att även i fall då transaktionerna görs 
på marknadsmässiga villkor ska beloppsuppgifter lämnas om transaktionen och 
utestående balans. Det noteras vidare att väsentlighetsribban ofta är lägre i 
närståendetransaktioner än i andra fall. 

3.12 Presentation av kassaflödesrapport i delårsrapporter 

Börsen noterar att ett flertal bolag i sina delårsrapporter rapporterar kassaflödena 
komprimerade till ”tre rader”; kassaflöde från löpande verksamhet, 
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investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Börsen påminner i sammanhanget 
om ett tidigare uttalande från IFRS IC (juli 2014) där det framhålls att en komprimerad 
rapport över kassaflöden i enlighet med IAS34 bör innehålla all information som är relevant 
för att förstå ett företags möjlighet att generera kassaflöde och behov av att använda dess 
kassaflöde. Uttalandet avlutas med följande: ”It also noted that it did not expect that a 
three-line presentation alone would meet the requirements in IAS 34.” 

 




