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Abstract
In financial accounting theory there is a gap between the theories concerning the use of
accounting information and the use of accounting information in practice. The purpose of this
investigation is to assist in bridging this gap. In the study, the perceived content and the
quality of accounting information is analysed. In the first part of the study I examine
information needs among creditors making financial decisions concerning small and medium-
sized firms. In a second part, the focus lies on the providers of accounting information and on
possible changes in accounting standards. The providers are represented by accountants and
auditors. The results of the study aims to provide the Swedish Board of Financial Accounting
and other standard setters with information that can be used for setting accounting standards
in the future.

Slikord: Redovisningsinformation, Kreditgivare, Informationsgivare, Redovisningsnormer,
Normforandring

1. Inledning
Detta Occasional Paper Br baserat  pa en studie som jag genomfort pa uppdrag av
Bokforingsnamnden  (BFN), (Svensson, B. 1999). Syftet med studien var primart  att bidra med
kunskap till nytta for en effektiv normgivningsverksamhet, det vi11  saga for BFN:s framtida
prioriteringar inom redovisningsomradet. Studien L genomfdrd inom ramen fdr mitt
avhandlingsarbete. Min forhoppning Br att den forutom  det ovan namnda  praktiska bidraget
skall generera anvandbar  kunskap ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv, genom att iika
forstielsen for redovisningens roll i ekonomiskt beslutsfattande.

I denna skrift kommer jag att presentera nagra av studiens resultat. Studien ar uppdelad i tvb
kvalitativa faltundersokningar.  Den forsta undersokningen  handlar om kreditgivares behov
och anvlndning av redovisningsinformation Fran  smi och medelstora fdretag. Med
kreditgivare avses finansiella institutioner och leverantiirer  i egenskap av kreditgivare. Med
finansiella institutioner avses banker eller andra kompletterande kreditgivande organisationer
som till exempel ALMI fdretagspartner, Industrifonden och NUTEK. Den andra
undersiikningen  handlar om informationsgivares synpunkter pa anvandamas  uttalade behov av
redovisningsinformation. Med informationsgivare avser jag de organisationer som smi och
medelstora foretag i mtiga  fall anlitar for att utforma sin redovisningsinforrnation, det vi11
saga redovisnings- och revisionsbyrler.

Inledningsvis redogiir  jag kortfattat for teori om anvlndbar redovisningsinformation och
redovisningsnormer samt problem och syfte. Darefter  beskriver jag undersiikningamas
upplaggning,  genomfdrande  och resultat. Skrifien  avslutas med ndgra slutsatser baserade pa
studiens resultat.



1.1 Anvhdbar  redovisningsinformation
Ett generellt accepterat och Gvergripande syfte med extem redovisning Ir enligt ett anvandar-
och beslutsorienterat synsltt att tillhandahalla  information som ar till nytta i ekonomiskt
beslutsfattande hos foretagets intressenter. Den redovisningsteori som generellt accepterats
inom professionen och som presenteras i redovisningsteoretisk litteratur, konkretiseras bland
annat i Financial Accounting Standards Boards (FASB:s)  och International Accounting
Standards Committees (IASC:s)  forestlllningsramar  om anvlndar- och beslutsspecifika  krav
pa redovisningsinformation (Hendriksen E.S., Breda M.F. 1992, Kam, V. 1990).
Beslutsspecitika krav Ir primlrt att informationen skall vara relevant, reliabel och jamforbar.

Relevant information minskar osakerhet  och underllttar  beslutsfattares varderingar  och val
mellan olika handlingsaltemativ.  Redovisningsinformation skall vara tillganglig,  begriplig,
vasenthg och aktuell vid beslutstidpunkten,  ha ett iterkopplande, ockieller  ett forutslgande
varde. Reliabel redovisningsinformation ar prim& verifierbar och valid, informationen skall
“saga hela sanningen och ingenting annat”. Med verifierbar menas att vardemltningar  kan
veritieras med hjalp  av veritikationer och att subjektiva bediimningar  (vardem5tningar)
iiverensstammer,  det vi11 saga genomfdrs pa samma satt oavsett vem eller vilka som gor
bediimningama.  Med valid redovisningsinformation menas att informationen fdrmedlar en
trovardig,  rattvisande  och sann bild av den verklighet  den enligt normgivama ar avsedd att
spegla. Jamforbarhetskravet  innebar  att redovisningsinformation skall vara likformig for
jlmfdrelser  av trender bide inom fdretaget  over tiden och mellan foretag. Awlgningsproblem
forkommer vad glller  relevant och reliabel redovisningsinformation. Relevant information
kan till stor de1  ha paverkats  av policy, vara sammankopplad med anvandaren  och
beslutssituationen, vilket kan sanka reliabiliteten. Samtidigt kan reliabel information vara sb
inaktuell att den inte Br relevant.

Teorier inom det beslutsorienterade synsattet’ baseras  pa antaganden om olika foretags-
intressenters behov och anvlndning  av redovisningsinformation i ekonomiskt beslutsfattande.
Samtliga intressenters behov och iinskemdl kan inte tillfredsstallas  lika mycket, men
aktielgare och kreditgivare lyfts fram som primara  intressentgrupper. Vad glller
redovisningsinformation frdn smb och medelstora  foretag kan till skillnad  frin stora foretag
kreditgivama betraktas som den mest betydelsefulla intressentgruppen, bland annat till foljd
av att agande och kontroll (foretagsledning) inte separerats, atminstone  inte i samma
utstrlckning som i stora fdretag. “Since a majority of most auditors ‘clients consist of small or
medium jirms  with closely held ownership, creditors may be the main external users of
firms’jinancial  statements” (Donleavy,  G. D., 1994). Kreditgivare anvlnder redovisnings-

’ Synsettet initierades av Chambers “A blueprint .for-  a theon;  of accounting” 1955 och fick sitt genombrott dl
American Accounting Association (AAA) publicerade A Statement of Basic Accounting Theoyv  (ASOBAT)
1966. Men det var inte fdrr%n American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) publicerade
forskningsrapporten  Ohjrctives qf Finuncial Statemmt.s,  mer  kind som Tnrehlooh-apporten  1973-14  s o m
synsittet erhiill  bred acceptans inom professionen.



information pre-kontraktuellt, som en de1 i beslutsunderlag infor bedijmning  av fdretagets
framtida betalningsformiga, det vi11  saga formiga  att betala  fdr levererade varor och tjanster,
amortera Ian och betala  rlntor. 1 litteratur om kreditbediimning  beskrivs olika modeller for
bediimning  av kreditrisker, till exempel Tre C-modellen (Murray, R.F., 1959)  Fern C-
modellen  (Altman, E. I., 1985) och CAMPARI-modellen (Sinkey,  J. F., Jr. 1992). I samtliga
modeller ingar  bediimning  av redovisningsinformation i kombination med person- och
marknadsbedomning.

Olika grupper av fdretagsintressenter har inte bara olika behov av redovisningsinformation
sinsemellan utan ocksi  inom en intressentgrupp. Givet samma  beslutssituation kan
intressenternas individuella egenskaper, insikter och forstielse  vara avgorande.  I FASB
(SFAC 1, 1978) stalls dock vissa krav pa intressentens (informationsanvandarens)
anstrangningar  for att fdrsti  redovisningsinformationen; det krlvs  att intressenten har
“reasonable understanding qf business and economic activities and are willing to study the
information with reasonable diligence “.

1.2 Redovisningsnormer fdr utformning av externa redovisningsrapporter
Redovisningsnormer ar den legala och kompletterande struktur av regler som styr upprlttandet
av foretagets externa redovisningsrapporter. Grundllggande antaganden och normativa
redovisningsprinciper ligger till grund fdr redovisningslagstiftning (ramlagar) vilken
kompletteras med nationella och intemationella redovisningsrekommendationer och praxis
hos bokforingsskyldiga naringsidkare.  Normgivare i Sverige Br forutom  Riksdagen framst
Redovisningsradet (RR) och BFN. Tidigare hade Fiireningen  Auktoriserade Revisorer (FAR)
den normgivande rollen,  men sedan RR:s  bildande 1989 har FAR inte utfardat nigra  nya
rekommendationer. RR arbetar n&tan uteslutande med IASC som forebild, dock har Bven  den
amerikanska organisationen FASB ett visst inflytande over svensk redovisning. Aven
foretagen, redovisnings- och revisionsbyrdema kan betraktas som normgivare efiersom  de
bidrar till utvecklingen av redovisningspraxis. Normer utfardas  och bildas sdledes bade med
hansyn till foretagets intressen och konkurrenssituation och olika intressenters
(informationsanvandares) behov och iinskemil. Information om foretagets resultat  och
ekonomiska stallning  rapporteras dock inte enbart till foljd av redovisningslagar och andra
redovisningsnormer. Rapporteringen baseras  ocksd pa avtal, det vi11 saga kontraktuella eller
kontraktsliknande relationer mellan fdretaget och informationsanvandaren.

1.3 Problem och syfte
Kunskap om sammanhanget mellan redovisningsinformation och ekonomiskt beslutsfattande
arises inte tillricklig trots omfattande forskning pa senare tid (Peterssohn, E. 1995).
Forskningen har fr%mst  varit inriktad  mot aktielgares behov av redovisningsinformation.
Kunskap om redovisningens roll i iivriga  intressentgruppers beslutsprocesser har alltsi inte
genererats i ndgon storre  utstrlckning. Om teoretiska antaganden inte iiverensstammer  med
verkligheten uppstir gap mellan olika syfien med redovisningsinformation. Problemet iir



sBledes  att det inte ,finns tillriicklig kunskap am behov och anviindning  av redovisnings-
infbrmation  i ekonomiskt beslutsfhttande.

Studiens huvudsyfie Br att beskriva och forklara kreditgivares behov och anvlndning av
redovisningsinformation2  frdn sml och medelstora foretag infor kreditbeslut. Ett underordnat
syfte ar att pa basis av genererade kunskaper i huvudstudien undersiika  informationsgivares
synpunkter pa kreditgivarnas uttalade behov av redovisningsinformation.

2. Studiens upplgggning och genomfiirande
Den empiriska studien ar uppdelad i tv% delar. I den forsta  delen (huwdstudien) undersiiks
kreditgivamas behov och anvandning av redovisningsinformation frdn smb  respektive
medelstora foretag. I den andra delen (den underordnade studien) undersiiks vad
informationsgivama, det vi11 saga de sma och medelstora firetagens  redovisnings- ochieller
revisionsbyrder har for synpunkter pa kreditgivamas uttalade behov av redovisnings-
information.

2.1 Kreditgivarnas behov och anvgndning  av redovisningsinformation
Under hiisten 1997 genomforde jag en fdrundersiikning  dar I2 kreditgivare studerades ur flera
aspekter. Efier att ha studerat samtliga affarsbankers Brsredovisningar for 1996 i syfte att
avgijra vilka banker som prioriterar sml och medelstora foretagskunder, valde jag att avgransa
studien till de fyra stbrsta affarsbankema och en kompletterande finansiar.

Fiirundersijkningen  omfattade atta (8) personliga besiiksintervjuer med tio (10) intervju-
personer i tinansiella institutioner i Uppsala och Stockholm. Intervjupersonema var kund-
ansvarig personal bade pa lokal niva i bank och hos den kompletterande finansiaren,
kreditchefer och kreditberedare pa regional nivl i bank. &riga intervjupersoners befattningar
var administrativ chef och kreditansvarig verkstlllande direktor.  Lardomama frdn for-
undersiikningen  var bland annat  vilken organisatorisk nivl inom tinansiella institutioner som
var mest relevant for fortsatta studier och vilka intervjupersoner, med tanke pa befattning, som
var mest lampade  for fortsatta intervjuer. Fiirundersiikningen  gav ocksd kunskap om vilka
undersokningsvariabler som var mest relevanta for fortsatta studier.

’ Redovisningsinfo~mation  definierar jag sotn all information genererad frdn fdretagets redovisningssystem, bade
information som enligt lag skall rapporteras extemt och information som fdretaget av olika anledningar, till
exempel till fdljd av kontraktuella krav,  mer eller mindre frivilligt rapporterar till extema intressenter.
’ Med smd firetag  avser jag privata fdretag med firre In 50  anst?dlda  och med en bruttoomsHttning  som
iiverstiger 720 Kkr (20 basbelopp 1997). Den nedre grinsen %r baserad pb bokfdringslagen 14  om vilka fdretag
som Hr skyldiga att upprltta  &sbokslut.  Medmede/stora.fdrLltug avses privata fdretag med 50  199 anstillda  och
dir riirelsetillglngars  nettovsrde  ~36  Mkr (1000 basbelopp 1997). Den Gvre gr5nsen Br baserad p5 10 kap. 121;
aktiebolagslagen om vilka  fdretag som Hr skyldiga att utse minst en auktoriserad revisor. Definitionema omfattar
enskilda nlringsidkare (enskild firma), handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska fdreningar och
bokfdringsskyldiga  stiftelser. Samtliga sm8 fdretag Ir per definition skyldiga att upprtitta  Brsbokslut  (1997 ~
1999).  Medelstora Cretag  Br  per definition skyldiga att uppritta  irsredovisning  wan att  utvidgad
informationsskyldighet fdreligger och fdretagen  Br  inte skyldiga att utse auktoriserad revisor.
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Huvudstudien genomfordes under h&ten 1998. Jlmfdrt med forundersokningen studerades
fler kreditgivare men ur farre aspekter. Avsikten var att fokusera undersiikningen pa en
bedomningsgrund, redovisningsinformation, i kreditgivningsprocessen. Undersokningen
omfattade finansiella institutioner och leverantiirer i storstldeq, stijrre &otter5 och mindre
tltorter’ i hela landet. Infor urval av kreditgivare och intervjupersoner var urvalskriteriema:
- sm8 och medelstora foretag utgiir en stor andel av kreditgivarens kunder
- kreditgivaren Br anvandare av redovisningsinfonnation fran sma och medelstora fdretag
- kreditgivaren Hr ett kontor pi lokal niva enligt den finansiella institutionens organisationsschema
- redovisningsinfonnation fran sma och medelstora fdretag anvlnds  de facto som en de1 i

beslutsunderlaget infir kreditbeslut
- intervjupersonen Ir slutanvandare av redovisningsinformation, det vi11 sHga en person som

inhamtar,  bearbetar, analyserar  och tolkar redovisningsinforrnation (fiiretrldesvis kundansvarig
bankpersonal, person med motsvarande befattning hos den kompletterande tinansiaren eller
kreditansvarig person hos leverantor)

- kreditgivaren dominerar inte den lokala marknaden (pa orten)
- kreditgivaren Hr inte beroende av ett firetag (en kund) pa orten
- intervjupersonema hos leverantiirema firms pa samma orter som inom de tinansiella

institutionema
Totalt genomfdrdes 18 intervjuer (med 19 intervjupersoner) inom fern finansiella institutioner
och 13 intervjuer (med 15 intervjupersoner) hos olika leverantiirer. Varje intervju pigick i 60
_ 90 minuter. I det bearbetade materialet ingir sju (7) av fdrundersiikningens itta (8)
intervjuer’ och totalt 25 intervjuer inom finansiella institutioner.

Av intervjupersonema inom de finansiella institutionema var 15 av 19 kund- och kredit-
ansvariga och tvi var dessutom kreditchefer. &riga intervjupersoner var bankdirektorer och
kontorschefer. Fern av intervjupersonema hos leverantijrema var kreditansvariga samt
ekonomi- ochieller administrativt ansvariga, lika minga var kredithanterare (kredithand-
laggare), tre var kreditchefer, en var ekonomichef och en var redovisningschef.

De tinansiella institutionema har jag bar namngivit efter olika metaller (Koppar, Jam, Platina,
Guld och Silver) av anonymitetshlnsyn. Leverantorema representerar olika branscher men har
inte namngivits av hansyn till anonymitet. Nio av leverantiirema har 200 anstallda eller fler,
sex leverantiirer ar tillverkande foretag’, lika manga Br grossister’ och en leverantor ar ett
leasingfdretag. Resultaten av intervjuema har sammanstlllts i 35 tabeller i en sarskild bilaga.

4 Stockholm, Giiteborg, Malmii
5 50 000 200 000 invbnare; Uppsala,  Linkbping, Karlstad, GBvle,  Lulel,  Sundsvall, Halmstad
6 20 000 - 50 000 invinare;  Nyk(iping, Falkiiping, SollefieB,  Oskarshamn
’ En intervju frzln fdrundersiikningen  har exkluderats fr?m  det bearbetade materialet  eftersom den genomfdrdes
inom en annan bank 6n nigon av de fyra stora affirsbankema.
’ Arbetsnamn: BRYGG, ELD, VERKTYG, FARG, MGBLER och SVETS
9 Arbetsnamn: KEMI, CHARK, GLAS, LIVS och DATOR
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Av varje tabell fiamgt vilken eller vilka Crigor som besvarats. H%r redovisas ett exempel pi
hur tabellema ser ut. Tabell 1 nedan  Ir en sammanfattning som visar hur finansiella
institutioner bearbetar Brsredovisningsinformation.
Tabell 1. Finansiella institutioners bearbetning av lrsredovisningsinformation

Finrnsiell  inst. Bearbchdng  krhs Egen msll(sr) Tillriickligt  bcarbetad ijnrkrmil I

Kopp;a (Stiirre tstort)

Koppar (Mmdre  tatort)

Ja

Ja

Datoriserat system (UC)
(Fdrcdragnmgs-  ellerkred&PM)

Datorisrnt  system (UC)
(Kredit-PM)

Nej
(u. mu aktuell  RI)

Ncj
(u: mrr aktuell RI)

Koppar (Stdrre titort)
Koppar (Storstnd)

Koppar (Mindre titort)

Till wss del
Nrj

Nej

(Kredlt-PM)
Datorwrat system (UC)
(Kredlt-PM)
Datoriserat system
(Kredit-PM)

JZI NeJ
JZl NeJ

JZl Ncj

Fiinmd~,s6kningPn’Kvppor  (S/wc/od/:  Fr&vm q &//da

Jhm (Stiirre thtort) JZl Affarsbedbmning Ncj Nej
-fastlghetsbolag  (N. KA)
-iivriga fiiretag  (N)

JPm (Storstad) Ja Kassafliidesanalys Nej Nej
-fastighetsbolag
SammanstBllningar;
-nyckeltal,  FA (KA)

I n t e r v j u e m a  i  fdrundersiikningen lgde rum i slutet a v  1 9 9 7 .  Arsredovisningslagen
(1995: 1554) hade ErhHllandevis nyligen t&t ikraft’” varfdr jag bad intervjupersonema att
besvara fidgoma utifrin de normer som glllde fdre den nya lagen”. I huvudstudien och i
studiens andra de1 har intervjupersonema dgremot  besvarat frlgoma utifrdn  den nya lagen.
Detta  inneblr att de tidigare reglema i vissa hlnseenden kommer att jgmfdras med
bestlmmelsema i irsredovisningslagen. Kreditgivamas informationsbehov som inte tacks med
tilllmpning a v  d e  t i d i g a r e  reglema k a n  h a  tlckts i  o c h  m e d  tillzmpningen a v
&sredovisningslagen. Systemen s k i l j e r  s i g  vlsentligt it b l a n d  annat  v a d  glller
uppstZllningsformer, vgrderingsregler och krav p6 tilllggsupplysningar.

2.2 Informationsgivarnas synpunkter pl kreditgivarnas uttalade behov av
redovisningsinformation
Den underordnade studien genomfdrdes under &en 1999, ett flertal informationsgivare
studerades ur Et aspekter. Undersiikningen omfattade 14 personliga besaksintervjuer (med lika
mlnga intervjupersoner) hos informationsgivare representerade av redovisnings- och
revisionsbyrber. Varje intervju pdgick i 75 - 90 minuter. Studien omfattade storstlder”, stiirre

” 1 januari 1996, med tilllmpning Ml ut frdn och med 1 januari 1997.
” Bokfdringslagen (1976:125)  om Hrsbokslut, aktiebolagsiagen (1975: 1385) 11 kap., Lag om drsredovisning
m.m.  i vissa fdretag (1980: 1103).
” Stockholm. Malmii

” 50 000 - 200 000 invlnare;  Uppsala, Karlstad, Sundsvall
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t5torter’3 och mindre tltorter’” i hela landet. Infor urval av informationsgivare och
intervjupersoner var urvalskriteriema:
- informationsgivaren har en stor andel sma och medelstora fdretagskunder som bedriver

naringsverksamhet i olika fdretagsfomier  (enskild nCringsidkare/enskild firma (EN), handehbolag
(HB), kommanditbolag (KB), aktiebolag (AB), ekonomisk fdrening (EF) och stiftelse)

- intervjupersonen har erfarenhet av bokfdring, redovisning ocheller revision i sma och medelstora
fiiretag samt olika associationsformer (EN, HB, KB, AB, EF och stiftelse)

- intervjupersonen ar slutanvCndare av och val insatt i redovisningsnormer som styr den extema
rapporteringens utformning i sml och medelstora fdretag samt olika associationsformer (EN, HB,
KB, AB, EF och stiftelse)

- intervjupersonema tinns pa samma orter som inom de Iinansiella  institutionema och hos
leverantdrema i huvudstudien

Bland intervjupersonema var Myra auktoriserade revisorer, fern godklnda revisorer, en revisor,
tvi legitimerade redovisningskonsulter, en redovisningskonsult och en redovisnings- och
ekonomichef. Sex av intervjupersonema arbetade bade med smH och medelstora foretag
medan atta personer huvudsakligen arbetade med smb foretag. Vad galler foretagsformer
arbetade Myra intervjupersoner huvudsakligen med aktiebolag medan tio personer dessutom
arbetade med andra fdretagsformer. Hur minga intervjupersoner som arbetade med respektive
associationsform framglr av tabel12.
Tabel12. Interviunersonemas arbete med olika fiiretagsformer

Aktiebolag 14
Enskilda narinasidkare  (enskild firma) 8
Handelsbolag 8
Kommanditbolag 5
Bokfdringsskyldiga  stiftelser 5
Ekonomiska fdreningar 4

I bearbetningen av intervjumaterialet har jag inte namngivit informationsgivama av hlnsyn till
anonymitet, men det fi-amgar om intervjupersonen Br redovisningskonsult, godklnd eller
auktoriserad revisor. Undersiikningens resultat har sammanstlllts i 54 tabeller i en slrskild
bilaga med positiva och/eller negativa synpunkter pa kreditgivamas uttalade behov av
redovisningsinformation och redovisningsfdrandringar. Tabell 3 s. 8 Br en sammanfattning
som visar informationsgivamas synpunkter angdende resultatr&ningens  specifikationsgrad.
Med specifikationsgrad avses generellt sarredovisning av intakts- och kostnadsposter,
specifikt avses avskrivningar (kostnadsslagsindelad resultatrakning) och rantekostnader till
fdljd av bankldn respektive leverantorsskulder.

I4 20 000 - 50 000 invdnare;  NykBping,  FalkBping,  Sollefteb, Oskarshamn
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Tabell3. Resultatr&ningens  specifikationsgrad

Informationsgivare
Revisor(G) Stlirre  titort

Revisor(A) Storstad

Redov.konsult(Leg)
Stiirre  tBtort
Revisor(A) Stiirre titort

Positiva attitvder
Bide sm8 och medelstora fdretag

Frlmst medelstora firetag

Awinder till 98% kostnadsslagsindelad
resultatrLkning.  Not till rlntekostnader
p.g.a. kort- och Engfristiga  skulder om
postema Hr Gsentliga (Gttvisande  bild)

Negativa attitvder

TillrPckligt  idag

Smb firetag (informationen
Br inte relevant)
(Tillrickligt  idag)

3. Sammanfattning av unders6kningarnas resultat
I avsnitt 3.1 presenteras de finansiella institutionemas och leverantbremas behov och
anvlndning av redovisningsinformation. I avsnitt 3.2 presenterar jag informationsgivamas
synpunkter p% kreditgivamas uttalade behov av redovisningsinformation. I avsnittet redogiir
jag ocksd fdr de problem som enligt  informationsgivama mdste  liisas fdr att kunna
tillfredsst5lla k r e d i t g i v a m a s  b e h o v  o c h  genomfdra de  e f t e r f r igade  redovisnings-
fbrgndringama.

I studiens huvudsyfie ingdr bland annat  att beskriva och fdrklara kreditgivamas anvlndning av
redovisningsinformation infdr kreditbeslut. Anvgndningen iir hlr tlnkt att Qterspeglas implicit
i kapitlets struktur och i den model1 som ligger till grund fdr bearbetningen av intervju-
materialet, se figur 1.
Figur 1. Model1 fdr bearbetning av intervjuer om kreditgivamas behov och anvgndning  av
redovisninesinformation

(1.1 (2.1 (3.1
InhPmtning  och +Analys, tolkning och utvlrdering  -+ Under-lag fiir kreditbeslut
bearbetning av av redovisningsinformation (alla bediimningsgrunder)
redovisningsinformation Aktueli,  tillf~rlitlig,  jiimfdrbar Rangordning

Risk fdr betalningsinst&llelse Fiiredragning och beslut

3.1 Kreditgivarnas behov och anvkdning  av redovisningsinformation
De finansiella institutionema efierfilgar redovisningsinformation som idag skall eller b6r
rapporteras enligt glllande redovisningsnormer samt information som idag inte rapporteras
annat  Bn till fdljd av mer eller mindre formella krav.  Trots detta arises tillglnglig
redovisningsinformation vara tillrZckligt omfattande och kvaliteten tillfredsstlllande h6g fdr
bediimningar av fdretagets Bterbetalningsfdrmdga. Detta glller &ven om fdretagen inte alltid
redovisar och rapporterar enligt normgivamas intentioner.
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- _ .

Leverantorerna  efterfragar  redovisningsinformation som idag inte rapporteras offentligt frdn
smb  och medelstora fdretag.  Trots efterfrdgade forlndringar anser leverantiirema att tillganglig
redovisningsinformation Ir tillrlcklig  bade vad glller omfattning och kvalitet fdr bediimning
av fdretagets betalningsformbga.

Vad glller kostnader for framtagning av redovisningsinfonnation kan varken de finansiella
institutionema eller leverantiirema tanka sig att betala  annan In anl i tat  kredit-
upplysningsfdretag.  Samtliga  kreditgivare anser sig dock ta hlnsyn till foretagens kostnader
for framtagning av relevant redovisningsinformation genom att vara aterhillsamma  med sina
rapporteringskrav.

3.1.1 Inhiimtning och bearbetning av redovisningsinformation
Finansiella institutioner
Smb  och medelstora foretags  arsredovisningar och icke offentliga redovisningsrapporter
inhamtas  a l l t id  e l ler  ofta infdr kreditbeslut,  likasd kreditupplysningar” o c h  k r e d i t -
bevakningsrapporter’6  fi%n  Upplysningscentralen  (UC). Relationema till och fdrtroendet  fir
kundema inverkar vanligen inte pa kvantiteten inhlmtad redovisningsinformation.

Extem expertis  anlitas varken for bearbetning eller tolkning  av redovisningsinformation.
Bearbetning sker endast intemt och giirs foretradesvis  i egna mallar” for bokslutsinformation,
nyckeltal, finansierings- ochieller kassafliidesanalyser,  budgetar  och kalkyler. Resultat- och
balansrlkningsinformation kan dverforas  direkt frin UC till mallama varefier  relevanta
nyckeltal  beraknas,  t i l l  exempel  likviditet,  soliditet,  skuldsattningsgrad,  rantetackningsgrad
och rlntabilitet  pa totalt kapital.  Inom Silver kan noteras  att informationen inte bearbetas i
samma  utstrackning  s o m  i n o m  iivriga tinansiella  i n s t i t u t i o n e r .  Farre  In hllften  av
intervjupersonema har GnskemHl vad ghller presentation av mer bearbetad arsredovisnings-
information an idag, informationen anses tillrlckligt bearbetad.

LeverantGrer
De flesta leverantiirema inhamtar sallan eller aldrig arsredovisningar och icke offentlig
redovisningsinfonnation direkt frdn kundema oavsett foretagsstorlek  eller om kunden Ir ny

Is En kreditupplysning innehdller  bokslutsinformation (resultatrlkning  och balansdkning), nyckeltal och
branschnyckeltal med jamforelser  over en femlrsperiod,  finansieringsanalys  (kassaflodesanalys),  information om;
ligarstnrktur, styrelsemedlemmar, fastighetsimrehav, foretagsinteckningar, betalningsanmarkningar,
riskklassificering (rating), historik samt kreditomdomen.
I6 Kreditbevakning innebar liipande information om forandringar i fdretagets ekonomiska utveckling och
rapportering, t i l l  exempe l  om drsredovisning  ochieller  deldrsrapport  har iiversants t i l l  Pa t en t -  och
registreringsverket (PRV), om; Nya lan och foretagsinteckningar, nyemissioner, betalningsamnarkningar.
fdrlndringar  bland styrelsemedlemmar, revisorsbyten samt  forandrad riskklassificering (rating) m.m.
I7 1 Koppar ingar mallen i ett datoriserat system inom vilket bland annat information frln Upplysningscentralen
kan inhlmtas.  I Jam bearbetas redovisningsinfotmation manuellt i en mall for fastighetsbolag och en for Bvriga
bolag. Bade Platina och Guld anvander  mallar i datorprogram, Guld anvlnder dessutom ett centralt (datoriserat)
kreditanalyssystem. Silver anvander  ett analysprogram vilket Hven inkluderar en mall for bearbetning av
redovisningsinfotmation.
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eller betintlig. Leverantiirema inhamta r  fdretradesvis r e d o v i s n i n g s i n f o r m a t i o n  frHn
kreditupplysningsfdretagen UC och Dun & Bradstreet (D&B). Vanligast ar kreditupplysningar
for foretag och fysiska personer. Drygt halften av intervjupersonema inhamtar Bven
kreditbevakningsrapporter, men generellt arises det racka med att ha uppsikt over den egna
kundreskontran. Relationen mellan leverantiir och kund kan till skillnad b-an relationen mellan
finansiell institution och kund resultera i att mindre redovisningsinformation inhlmtas om
fdrtroendet fdr kunden Br hiigt. Ytterl igare en anledning till att mindre redovisnings-
information inhlmtas kan vara att kundema betalar via autogiro och pa si satt visar sig vara

. .senosa.

Liksom de tinansiella institutionema anlitar inte leverantiirema extem expertis fir bearbetning
och tolkning av redovisningsinformation. Nastintill hllften av intervjupersonema anser att de
behover bearbeta redovisningsinformationen intemt. Men egna mallar fdr bearbetning
anvlnds inte. ,&sredovisningsinfonnation arises tillrackligt bearbetad.

3.1.2 Analys, tolkning och utviirdering av redovisningsinformation
Finarzsiella  institutioner
Ingen arsredovisningsinformation arises iiverfliidig och dinned svbrtolkad. Darernot  saknas
fler slrredovisade poster bide i resultat- och balansrakningen samt ytterligare not-
anteckningarlx.

Kvalitetsskillnader i redovisningsinformation forekommer beroende pa associationsform och
fdretagsstorlek. Redovisningen hos enskilda naringsidkare (enskild firma), handelsbolag,
kommanditbolag och ekonomiska fdreningar arises ostrukturerad och otilldcklig jamfort med
aktiebolagens redovisning. Standardisering arises vara en kvalitetsforbattrande atgard”, det
vi11 saga att g&a reglema for redovisning i ovan nlmnda associationsformer mer likt
aktiebolagets. Problem till fdljd av kvalitetsskillnader ar hog osakerhet, ddlig jlmfdrbarhet
och att forhillandevis mycket tid mdste  anvandas for bearbetning och tolkning av
redovisningsinformation.

Pa frdga  om redovisningsinfonnation Ir tillrlcklig eller otillracklig for bediimning av
fdretagets aterbetalningsformbga pa basis av nyckeltalsber&ningar,  finansierings- eller
kassaflodesanalyser, tillgbngsv5rderingar och budgetar arises redovisningsinformationen
tillracklig vad galler nyckeltal. Drygt halften av respondentema anser detsamma vad galler

I8 Koppar betonar resultatrakningens  betydelse och efterfrlgar huvudsakligen mer detaljerade noter och fler
sarredovisade  kostnads- och intaktsposter. I Jam arises information om Igarstruktur,  leasing, pbgaende arbete och
immateriella tillgdngar otilldcklig och svartolkad. Platina och Silver efterfragar  liksom Koppar mer detaljerade
noter och fler slrredovisade  poster, dock betonar de Bven  balansrlkningens  betydelse. Guld efterfrdgar
huvudsakligen fler och mer detaljerade noter bade till poster i resultat- och balansdkningen,  bland annat for egna
berakningar  av finansierings-  ocheller kassaflodesanalyser.
” Respondenterna i Guld anger problem p.g.a. kvalitetsskillnader, men har inga forslag pa fdrblttrande  Itglrder.
Respondentema i iivriga  finansiella instimtioner anger bade problem och kvalitetsfdt-battrande atgirder.
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finansierings- eller kassafliidesanalyse?“.  Realsakerheter (tillgbngar) beddms  huvudsakligen
pa basis av marknadsvlrderingar men informationen i balansrhkningen arises om inte
tillrlcklig s6 till stor de1 tillracklig. Budgetar  inhamtas  vid behov direkt f&r kundema.
Kvaliteten arises variera  men hllften av respondentema anser att budgetrapporteringen ar
tillracklig idag.

De  tinansiella  ins t i tu t ionema har  behov och iinskemil angdende yt ter l igare
arsredovisningsinformation, men anser inte att ndgon Brsredovisningsinformation kan
exkluderas for att ge utrymme for den efterfrdgade informationen. Efterfrdgad  Brs-
redovisningsinformation Ir i prioritetsordning finansierings- ochieller  kassaflodesanalys*’ frhn
medelstora foretag, mer utforliga forvaltningsberattelser, till exempel med framtidsinriktad
information, omvarldsanalys,  information om verksamhet, foretagsledning och bolagets
forvaltning, foretagsutveckling i jamforelse med bransch  och beroendestallning  gentemot
kunder och leverantiirer.  Dessutom efterfrdgas  mer utforlig information i noter framst
angdende tillgingar. Pa en explicit fi4ga om behov av kassafliidesredovisning**  i Brs-
redovisningen anser knappt halften  av intervjupersonema att de har detta behov.

Arsredovisningsinformation angdende immateriella tillglngar arises relevant infdr
kreditbeslut23, likasd arsredovisningsinformation om miljiipolicJ4.  De finansiella
institutionema efterfrdgar standardiserad redovisningsinformation angaende  human- och
strukturkapital i form av verbala  tilllggsupplysningar och nyckeltal, till exempel om intakts-
eller nyckelpersoner och personalomsattning. Dessutom efterfrhgas  ytterligare information
anglende idag aktiverbara utgifter for immateriella anlaggningstillgbngar  och om miijligheter
att direktkostnadsfora dessa utgifter. Efterfrlgad Brsredovisningsinformation om miljiipolicy
angar miljiifarlig  verksamhet, miljopaverkan,  miljiirisker  och vilka atgarder  foretaget vidtagit
av miljohansyn.

Leverantijrer
Leverantorema anser inte att de har problem med att tolka arsredovisningsinformation pa
grund av ijverfliidig  eller otillracklig information. Men om nlgon  information saknas si ar det
mer detaljerade noter.

Drygt halften av intervjupersonema anser att det Ir hiigre  kvalitet pa redovisningsinformation
fran aktiebolag jamfort med andra fdretagsformer, men f”a anser sig ha problem med att tolka
informationen f&r enskilda naringsidkare  (enskild firma), handelsbolag, kommanditbolag och

” Detta oavsett om respondenten (den finansiella institutionen) eller kunden gor berakningama.
2’ I Koppar, Guld  och Silver efterfrdgas finansierings- ocheller  kassaflddesanalysen mer frekvent an i Jam och
Platina vilka snarare efterfragar  deldrsrapporter  och mer utforlig information angdende tillgbngar.
** Kassaflodesredovisning  efterfrlgas  minst i Koppar och mest i Jam, Platina och Silver.
” Informationen efterfragas  minst i Koppar jamfort  med Kvriga finansiella institutioner.
24 Informationen efterfrdgas minst i Silver Jamfort med iivriga  finansiella institutioner.

I1



ekonomiska fdreningar.  En kvalitetsforbattrande  atgard arises dock vara att hiija kraven pa
rapporteringen fran ovan nlmnda  foretagsformer. I fdrsta hand glllande  foretagsformer med
personligt betalningsansvar sH att redovisningen mer liknar aktiebolagets bade vad glller
struktur, omfattning och offentlighet.
Pa frlga om Brsredovisningsinformation Ir tillrlcklig  eller otillracklig  fir bediimning  av
Gretagets betalningsformaga pa basis av nyckeltalsber&kningar,  finansierings- eller
kassaflodesanalyser,  tillgangsvlrderingar och budgetar  arises informationen tillracklig  fdr
nyckeltalsberlkningar, likasi vad glller tillgangar i balansrakningen.  Drygt halften av
respondentema anser att informationen 2 tillracklig vad galler  finansierings- ochieller
kassaflodesanalyser.  Budgetar  anvlnds inte infor  beslut om kundkrediter.

Drygt halften av intervjupersonema efterfragar  ytterligare arsredovisningsinformation  for
bediimning  av foretagets  betalningsformaga samtidigt som ingen Brsredovisningsinforation
arises kunna exkluderas for att ge utrymme for den efterfrdgade  informationen. Vad som
efterfrdgas  Br i prioritetsordning, finansierings- och/eller  kassaflodesanalys,  forvaltnings-
berlttelse oavsett associationsform och foretagsstorlek samt marknadsvarden  i not till
tillgangar och fler an tvl jamforelsear (3-5 2). Fb leverantijrer  anser dock att de har behov av
kassaflodesredovisning  i Arsredovisningen da frdgan s t a l l s  e x p l i c i t .  Arsredovisnings-
information angdende immateriella tillgingar  efterfrdgas  inte och inte heller angaende
miljopolicy.

Aktuell,  tilIf&litli~ och itimfdrbar  redovisningsinfbrmation
Finansiella institutioner
Inom de tinansiella institutionema arises arsredovisningsinformation  vara inaktuell varfor
kompletterande redovisningsinformation inhlmtar  vid behov direkt f&r k u n d e m a .
Delbrsrapporter,  intema periodrapporter, budgetar  och prognoser inhamtas  med olika
periodicitet (halvbrs-,  tertial-, kvartals- eller mbnadsvis). Hur fiekvent redovisnings-
information inhamtas  beror pi risk och tidpunkten for kreditbeslutet (arsforedragningen).
Vanligen inhamtas  redovisningsinformation en gang per br, infor arsforedragningar  avseende
betintliga kunders engagemang samt infor kreditbeslut riirande nya kunder.

Vad  galler  tillforlitlighet och jamfdrbarhet arises arsredovisningsinformation  om inte
fullstandigt  sb till stor de1 bade tillfdrlitlig och jamforbar over  tiden men for jamforelser
mellan foretag  krlvs  branschnyckeltal. Tillfdrlitligheten arises huvudsakligen bero pa revisom,
det vi11 saga om foretaget  anlitar kvalificerad  (helst auktoriserad) revisor eller ej. Pa friga om
vad som skulle kunna fdrbattra  arsredovisningsinformationens tillfdrlitlighet svarar  farre an
halften av intervjupersonema och framst  i Koppar, Jam och Silver att det huvudsakligen angar
information om tillgangsvlrderingar, till exempel sakerstallande  av varulagervarden  och
information angdende aktiverade och direktkostnadsforda utgifter fir immateriella tillgbngar.
Pa friga om vad som skulle  kunna forblttra  arsredovisningsinformationens jgmforbarhet
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svarar dry@  halften  av respondentema att det huvudsakligen angk information om byte av
redovisningsprinciper men ocksa branschnyckeltal for branschjamfdrelser.

Leverantiirer
Leverantorema  anser inte att Brsredovisningsinformation Ir tillrackligt aktuell infor beslut om
kundkrediter. De bestaller vid behov kreditupplysningar och kreditbevakningsrapporter fr6n
kreditupplysningsfdretag. I undantagsfall och vid hog risk kontaktar leverantiirema  kundema
for att inhamta  aktuella periodrapporter. Arsredovisningsinformation anses bade tillfdrlitlig
och jamforbar,  inga fdrandringar  efterfrbgas.

3.1.3 Redovisningsinformation som underlag  fo’r kreditbeslut
Finansiella institutioner
All offentligt rapporterad redovisningsinformation anses inte lika betydelsefull. Majoriteten av
intervjupersonema i de finansiella institutionema rangordnar de fern viktigaste delama enligt
foljande: 1. Resultatrakning, 2. Balansrakning, 3. Tillaggsupplysningar (bokslutskommentarer
och noter), 4. Finansierings- eller kassaflodesanalys,  5. Delbrsrapport.

Infor  kreditbeslut sammanstllls information om samtliga bediimningsgrunder  i ett sa kallat
kredit-PM, det vi11  saga bade tinansiell information, person- och marknadsinformation. Vad
galler  redovisningsinformationens betydelse i jamforelse med andra bediimningsgrunder  anses
denna huvudsakligen variera  med risk. Hog risk innebh att aktuella periodrapporter,
specitikationer till resultat- och balansrakningar och budgetar  inhlmtas oftare an vid lag risk.
Hog risk implicerar ocksa tier  fdretagsbesiik  och uppfoljningsmoten  med kunder och kunders
revisorer samt att tillgbngs-  eller slkerhetsvarderingar genomfdrs bade av den finansiella
institutionen och av extema vlrderare. Investerings- och handlingsplaner analyseras och
omvllds- och trendanalyser upprattas.

Vad glller foretagsstorlek kan redovisningsinformation Fran smb  fdretag  (mindre komplexa
kreditengagemang) vara mindre betydelsefull In frHn medelstora fdretag. Infor  beslut om
krediter till nya kunder betyder information ang%ende samtliga bediimningsgrunder  mer In
infdr bediimningar  av befintliga kreditengagemang. I fall variation fdrekommer vad galler
olika fdretagsformer och verksamhetsinriktningar (branscher) beror det dels pb kvalitet, dels
pa det personliga betalningsansvaret och dlrmed stiirre  vikt vid personbedomning.
Redovisningsinformation kan betyda mindre infor beslut om krediter till enskilda
naringsidkare (enskild firma), handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska foreningar
jamfort med aktiebolag och mer infor bediimningar  avseende industriforetag jamfort med
tjansteforetag.

Leverantiirer
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Offentligt rapporterad redovisningsinformation (inklusive revisionsberattelsen) rangordnas
enligt majoriteten leverantiirer  enligt foljande: 1. Resultatrikning, 2. Balansrakning,
3. Revisionsberattelse,  4. Fbrvaltningsberlttelse, 5. Delirsrapport.

Redovisningsinformationens betydelse i jamforelse med andra bed6mningsgrunder  arises
variera  dels beroende pa om kunden Br ny eller befintlig, dels pa grund av risken  for
betalningsinstallelse. Infir beslut om krediter till nya kunder arises redovisningsinformation
vara mer betydelsemll  an infor beslut om krediter till betintliga kunder. Vad galler  befintliga
kunder arises den egna kundreskontran, relationen till kunden, person- och marknads-
kannedom  vara av stor betydelse. Hog risk for betalningsinstallelse innebar  Gkad  betydelse for
redovisningsinformation i jamforelse med andra bediimningsgrunder.  Hog risk kan ocksd
innebara  att leverantijren  giir kundbesiik.

Redovisningsinformation betyder lika mycket infdr  bediimningar  av smH respektive
medelstora fdretag. Miijligen  arises person- och marknadsinformation betyda mer an
redovisningsinformation infor beslut om krediter till smi foretag. Vad galler  foretagsformer
kan variation forekomma, om sb 5_r fallet betyder kreditupplysningar avseende fjsiska
personer mer an redovisningsinformation vad glller  enskilda Gingsidkare  (enskild firma),
handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska foreningar jamfir?  med aktiebolag.

3.2 Informationsgivarnas synpunkter
Informationsgivama anser generellt att det Ir battre  att kreditgivama vid behov inhamtar
efierfrdgad  redovisningsinformation direkt frdn kundema an att informationsplikten Gkar for
samtliga sma och medelstora foretag.

3.2.1 Rimliga redovisningsfCindringar
Det arises inte rimligt att standardisera och rapportera offentligt angdende human- och
strukturkapital, det vi11 saga immateriella tillglngar som inte f”a redovisas i balansrCkningen2’.
Vardematningama  arises bli alltfdr subjektiva, dessutom skulle inte tillracklig  hansyn tas till
fdretagens konkurrenssituation. Informationsgivama anser inte heller att det Br rimligt att
upprltta forvaltningsberattelse  oavsett associationsform och fdretagsstorlek26,  fGmst pa grund
av Gkade kostnader for de smb och medelstora fdretagen. Dessutom arises det orimligt att i not
ange anlaggningstillgdngars  marknadsvarden.  Vardematningama  arises bli alltfor subjektiva
och svdra att genomfora utan hjalp  av extema och oberoende varderare,  vilket implicerar hiiga
kostnader for de smA och medelstora fdretagen.

” Informationen rangordnas inte som en av de fern viktigaste delama offentligt rapporterad redovisnings-
information.
” Efterfrdgas av leverantiirema  och rangordnas som nummer fyra av de fern viktigaste delama offentliyt
rapporterad redovisningsinformation.
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Generellt anser informationsgivarna att resultat- och balansrakningsposter Br tillrackligt
sarredovisade  och att noterna Br tillrackliga  bade vad glller  omfattning, form och innehbll.
Men de flesta intervjupersonema ar and%  positivt installda till sarredovisning  eller
notanteckning avseende rantebarande  respektive icke rantebarande  skulder och notanteckning
angdende rantekostnader  till fdljd av bank%  respektive leverantiirsskulder.

Informationsgivama Ir ocksh positivt installda till en mer omfattande och beskrivande
fdrvaltningsberattelse.  Vad som skulle kunna inkluderas ar information om agarstruktur
(Igarfdrhillanden)  huvudsakligen i kommanditbolag, beroendestallning  gentemot kunder och
leverantiirer  med hansyn till foretagets konkurrenssituation, framtidsutsikter,  omvarlds-
analyser, kanslighets-  och riskanalyser samt information om verksamheten, till exempel
milslttningar,  affarsplaner, planerade investeringar och uppfoljningar.

Vad galler  mer aktuell redovisningsinformation och sdledes snabbare rapportering Ir de flesta
informationsgivarna positivt instlllda. De anser att det ar mojligt  att upprltta  Brsbokslut  inom
tre (3) till fern (5) mbnader.

Angdende  standardisering av redovisningsinformation f&r firetagsformer  med personligt
betalningsansvar ar installningen  positiv bade vad glller innehbll och form. Nagra  anser att det
borde  finnas  gemensamma normer och en uppstallningsform  for arsredovisningen.
Intervjupersonema Cr dessutom positivt installda till kvalitetskrav och kvalitetsslkringssystem
avseende redovisningsbyraer och redovisningskonsulter, till exempel legitimering,
godkannande  och auktorisation av redovisningskonsulter och redovisningsbyraer.
Installningen  Ir dock negativ till krav pa att samtliga smi och medelstora fiiretag  skall anlita
kvaliticerad revisor, likasa  vad galler  en slnkt grins for nar handelsbolag skall anlita
kvalificerad revisor. Kreditgivama arises vid behov kunna krava  att kundema anlitar
kvalificerade revisorer och professionella rbdgivare.

Ett specifikt sltt att minska  utrymmet for sb kallad kreativ redovisning arises enligt de
finansiella  institutionema vara att informera i not angaende  miijligheter  att aktivera respektive
direktkostnadsfdra  utgifter for immateriella anl8ggningstillgangar.  Halften av informations-
givama Lr positivt installda till mer informativa noter anglende  vilka utgifter som
direktkostnadsfdrts altemativt aktiverats och om miijligheter  att aktivera och direkt-
kostnadsfora dessa utgifter.

Trots att notema till resultat- och balansrakningsposter arises tillrlckliga Br Btminstone hllften
av informationsgivama positivt installda till ytterligare tillaggsinformation anghende pigaende
arbete (entreprenader), arets  och kommande ars amorteringar (amorteringsplaner), lbnevillkor,
eget kapital i handelsbolag  och leasingkontrakt. I Gvrigt Br atminstone halften av
informationsgivama positivt installda till att medelstora aktiebolag upprattar  finansierings-
eller kassaflodesanalys  samt att bade smb  och medelstora aktiebolag upprlttar delarsrapporter.
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Dessutom anses Brsredovisningsinformation angiende milj6pbverkan  rimlig att inkludera,  till
exempel  om tillstdndspliktig  verksamhet, miljiirisker  och miljbhiinsyn.

Vad giller  krav pb ekonomisk kompetens och “kiirkort”  fdr enskilda nlringsidkareienskild
firma och handelsbolag Ir Btminstone hllften  av intervjupersonema positivt instlllda.
Meningen Ir att fdretagama skall  kunna om inte uppriitta  sl itminstone  tolka och fdrsti
fdretagets egna redovisningsrapporter. De negativt instsllda respondentema anser att
k6rkortskrav  eller liknande  kan vara svdra  att genomfdra i praktiken om fdretagama saknar
intresse. Krav anses hgmma fdretagandet varfdr  det Ir blttre  att fdretagen anlitar  professionell
hjllp vid behov.

Avslutningsvis har jag sammanstlllt delar  av studiens resultat  i tabell 4 nedan. 1 tabellen
framgir  de redovisningsfdrlndringar som Br rimliga  att genomfdra enligt de flesta respektive
itminstone  halften av informationsgivama27.  I tabellen  framgdr  ocksl vem som efterfi-dgar
informationen och varfdr.  I miijligaste  mbn  redovisas hur de fern viktigaste delama offentligt
rapporterad redovisningsinformation rangordnats, 1 Ir viktigast och 5 Ir minst viktig.
Tabe114. Studiens resultat
Redovisninesfiirlndring Vem? Varfdr?A Rangordning
SBrredovisalnota  rzntebsrande Fin. inst. Fiirstgelse vid tolkning l-2
och icke r;intebiirande skulder
Not till rsntekostnader  till f6ljd Fin. inst. Fiirstielse vid tolkning 3
av bank1Wleverantiirsskulder
Mer omfattande och beskrivande Fin. inst. Otillr%klig  information -
fijrvaltningsberattelse
Standardisering avseende fiiretags- Fin. inst. Kvalitetskrav
former med personligt betalninesansvar
Snabbare rapportering Fin. inst. Relevans

Lev. Relevans
Kvalitetskrav  DA redovisningsbvrier Fin. inst. Kvalitetskrav
Utfiirligare  noter om pigiende arbete, Fin. inst. FBrstselse vid tolkning 3
amorteringsplaner,  Cmevillkor, eget S%kerhetsbediimning
kapital i handelsbolag, leasingkontrakt
och immateriella  anlgCtpningstill$ngar
Finansierings- eller kassafladesanalys Fin. inst. Otillricklig information 4
(medelstora  aktiebolag) Lev. Otillr%cklig in fo rma t ion  -
Arsredovisningsinformation om Fin. inst. Bediimning av miljijrisk -
miliijpfiverkan
Krav pB ekonomisk kompetens, “kijrkort” Fin. inst. Kvalitetskrav
fdr enskild firma och handelsbolag (fdretagarens fdrstfielse)
Delirsrapporter (srnfi och medelstora Fin. inst. Relevans 5
aktiebolag) Lev. Relevans 5

Problem med att tillfredsstiilla  kreditnivarnas  behov

De problem som mbte l&as innan ndgra redovisningsfdrindringar  Ir praktiskt genomfdrbara
ang& acceptans  hos fdretagama fdr hiigre fiamtagningskostnader, iikad arbetsbelastning  hos

” De flesta respektive Btminstone hLlften av informationsgivama  skiljs Bt med hjilp av den tjocka
understrykningen  i tabellen.
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redovisnings- och revisionsbyder och ansvarsfr;gor hos fdretagen och revisorema vad glller
bediimningar (viirderingar) med stora inslag av subjektivitet.

Informationsgivamas uppfattning om merkostnader fdr srni respektive medelstora fdretag
varierar mellan 10% - 30%, huvudsakligen beroende pi om fdretaget har en ekonomifunktion
och kompetens pi omrddet  eller inte.
4. Slutsatser
Under fdrutsattning att de ,finansiella  institutionerna lven i framtiden kan inhgmta intern
redovisningsinformation visar undersiikningens resultat att omfattningen och kvaliteten pl
redov i sn ings in fo rmat ion  frdn smh och medelstora fdretag Ir tillfredsstlllande ur
kreditgivarnas synvinkel. Detta trots att ytterligare infonnation efterfrdgas och att fzretagen
inte alltid redovisar och rapporterar enligt tillgmpliga redovisningsnormer.

Min uppfattning %r att de redovisningsfdrlndringar som kreditgivama efierfrdgar inte bara &r
ytterligare information jlmfdrt med idag utan ocksd en indikation pi att det firms brister i de
smb och medelstora fdretagens redovisningsrapporter. Med tanke pl vilken redovisnings-
information som efterfrhgas,  att informationen trots brister Ir tillfredsstlllande och att
kreditgivama inte vill betala fdr kompletterande information, anser jag att det Ir rimligt att
vara sympatiskt installd till informationsgivurnas synpunkter. Det Ir sdledes  rimligt att
genomfdra vissa redovisningsfdr%ndringar  med hgnsyn  till framtagningskostnader med mera,
men det Lr blttre att kreditgivare inhatitar den information de beh6ver direkt frin kundema iin
att rapporteringskraven hiijs fdr samtliga smb och medelstora f6retag.
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