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Sammanfattning 

Titel:  Valutaomräkning – en studie om redovisningen av valutaomräkning hos 
utländska dotterföretag 

 
Författare: Emilija Mandri och Helena Neman 
 
Handledare: Curt Scheutz 
 
Problemformulering: Globaliseringen har medfört att allt fler företag i större utsträckning 
har kopplats samman över nationsgränserna och att de nationella ekonomierna har blivit 
alltmer integrerade. Med globalisering sker även en ökad förflyttning av företag och fabriker 
som börjar söka sig utanför de nationella gränserna. I takt med den ökande 
internationaliseringen handlar alltfler multinationella företag i större utsträckning i ett antal 
olika valutor. Problem vid redovisning uppstår när valutakurserna inte är fasta i förhållande 
till varandra. Frågorna handlar om hur omräkningsdifferenser ska redovisas i 
koncernredovisningen, om de tex ska föras över resultaträkningen eller balansräkningen. 
 
Syfte: Huvudsyftet med studien är att beröra frågor kring de nya IAS-reglerna angående 
redovisning av ändrade valutakurser: Vi ska undersöka om svenska börsnoterade företag har 
anpassat sin redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS rekommendationer. Redogöra för 
vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i utlandet, vilka ekonomiska 
konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför 
en annan. Undersökningen ska också utreda skillnader mellan tidigare lagar och 
rekommendationer som gällde till årsskiftet samt se hur dessa förhåller sig till IASB:s 
rekommendationer avseende redovisning av effekter av ändrade valutakurser som gäller från i 
år 2005.  
 
Avgränsningar: Undersökningen är avgränsad till att behandla börsnoterade företag. Då 
olika länder tillämpar olika redovisningsprinciper har vi begränsat oss till en av de största 
normgivarna, IASB, eftersom svensk normgivning alltmer anpassar sig till denna 
internationella praxis. Vi kommer inte att behandla säkringsredovisning eftersom RR 8 och 
dess motsvarighet IAS 21 inte reglerar säkringsredovisning.  
 
Metod: Ett urval på ett tretiotal företag har vi kontaktat via telefon. En elektronisk enkät har 
sedan skickats ut till de lämpliga respondenterna. Intervjuer med insatta på vårt område har 
kompletterat undersökningen. 
 
Slutsatser: 91 procent av de tillfrågade har anpassat sin redovisning i enlighet med IAS 
regler. Det har framkommit att den enda omräkningsmetoden som inte använts av företagen är 
temporalmetoden. Den andra metoden som var ovanligt förekommande var current-non-
current-metoden. Den dominerande metoden bland de tillfrågade företagen var 
dagskursmetoden som motsvarade 82 procent, följd av den monetära metoden med 27 
procent. Majoriteten av de tillfrågade företagen tyckte inte att valet av omräkningsmetod 
medförde stora effekter på företagets resultat och ställning. Internationella rekommendationer 
var det vanligaste motivet bakom val av omräkningsmetod. Sedan kom praktiska synpunkter 
samt svenska rekommendationer och slutligen internredovisning inom koncernen. Enligt Peter 
Malmqvist var det främst praktiska överväganden som vägde tyngst vid val av metod, men 
endast 27 procent av företagen angav detta som motiv.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen är en utveckling som har ökat i betydelse under de tre senaste decennierna 

och som har medfört att allt fler företag i större utsträckning har kopplats samman över 

nationsgränserna. Detta har i sin tur lett till att de nationella ekonomierna har blivit alltmer 

integrerade. Med globalisering sker även en ökad förflyttning av företag och fabriker som 

börjar söka sig utanför de nationella gränserna på jakt efter billigare produktionsställen, där de 

kan utnyttja sina stordriftsfördelar och därmed generera en högre lönsamhet än inom 

nationens gränser. Många svenska företag har upptäckt dessa möjligheter med att driva sin 

verksamhet i länder med en snabb utveckling och där marknaderna ännu inte är effektiva. 

Andra anledningar till att företag väljer att investera i utlandsverksamheter kan vara att de 

väljer att starta ett försäljningsbolag utomlands för att komma in på marknaden eller att de vill 

ha sin produktion utomlands på grund av lägre kostnader, konkurrensfördelar, riskminimering 

eller av finansieringsskäl. Men för att kunna ta del av dessa fördelar som utlandsverksamheten 

medför måste svenska företag först ta sig igenom de hinder som uppkommer när man går in 

på nya marknader. Detta innebär att företag löper risk för att det uppstår faktorer som de inte 

kan påverka, bla köpkraftsdifferenser (inflation) och valutakursrisker. Sådana risker påverkar 

i hög grad svenska koncerner med dotterföretag i utlandet. En redovisad vinst i lokal valuta 

behöver inte alltid innebära en redovisad vinst för koncernen i Sverige och om det är hög 

inflation i landet där utlandsverksamheten verkar kan det få stora effekter på redovisningen 

och framförallt resultatet. 1 

 

I och med att Sverige är ett litet land och beroende av internationell handel blir redovisningen 

starkt påverkad av de internationella relationerna. Det är främst Tyskland och USA som har 

haft inflytande på svensk redovisning. Men den svenska redovisningen har även präglats av 

inträdet i EU. På grund av att inflytandet har kommit från olika länder vid olika tidpunkter 

och då dessa har olika syn på redovisningen avseende syften och principer har den svenska 

redovisningen tvingats beakta även deras synpunkter. För att reglera redovisningen på 

internationell nivå har man valt att harmonisera de olika ländernas redovisning. Detta har lett 

till framväxten av internationella redovisningsorganisationer som bla IASB, som arbetat med 

                                                
1 Arwidi, 1989 
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att utveckla en gemensam redovisningspraxis. I och med att länderna tillämpar samma 

redovisningsregler underlättas värdering och jämförbarheten mellan företag, både nationellt 

och internationellt.  

 

I takt med den ökande internationaliseringen handlar alltfler multinationella företag i större 

utsträckning i ett antal olika valutor. Därtill tillkommer valutarisker vid transaktioner och vid 

omräkning av valutor. Företagen kan säkra sig mot riskerna och en del företag försöker 

genom dessa säkringar att dra ekonomiska fördelar av valutakursförändringarna.  

Förr låg fokus på värderingsproblem vid fastställandet av värdet på tillgångar och skulder i 

främmande valuta. Numera inriktar man sig på omräkningsproblematiken istället. Artikeln 

Keeping up with world currencies behandlar problematiken kring valutariskhantering:  

 

”There are two types of risk associated with foreign currency 
denominated assets and liabilities. Translation risk is the risk one incur 
whenever he physically convert from one currency to another. 
Translation risk is the risk one incur when he hold assets or liabilities 
in a foreign currency. These two risks can be related if one takes the 
example of a sale of goods in a foreign currency. Holding the accounts 
receivable over the end of a closing period will result in translation 
risk and possibly an unrealized foreign exchange gain or loss.” 

 

Handeln med valutor sker i sälj- och köpkurser som kan ge uttryck i direkta eller indirekta 

noteringar. En direkt notering visar vad det kostar i lokal valuta att köpa eller sälja en enhet i 

den utländska valutan. Denna metod tillämpas framförallt i Kontinentaleuropa. En indirekt 

notering uttrycker vad det kostar i en utländsk valuta att sälja eller köpa en enhet i den 

inhemska valutan. Denna metod används främst i Storbritannien.  

 

1.2 Problemformulering 

Redovisning av valutor kan göras enligt två olika sätt, antingen via en valutatransaktion, dvs 

att en valuta byts mot en annan, eller genom en valutakursomräkning där en valutas värde 

uttrycks i en annan valuta. Problem vid redovisning uppstår när valutakurserna inte är fasta i 

förhållande till varandra. Frågorna handlar om hur omräkningsdifferenser ska redovisas, om 

det ska föras över resultaträkningen eller balansräkningen. Det finns olika internationella 

synsätt på detta komplexa problem.  
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Vi utgår från företagsledarnas perspektiv och mot ovanstående bakgrund har vi följande 

frågeställningar: 

 Vilka metoder för valutaomräkning av dotterföretag i utlandet använder svenska 

koncerner och vilka ekonomiska konsekvenser får detta på koncernernas redovisade 

resultat och ställning? 

 Vilka tänkbara orsaker finns det till koncernernas val av omräkningsmetod för 

utländska dotterföretag?  

 Vilka skillnader finns det mellan nu gällande svenska lagar och rekommendationer 

avseende valutaomräkning av dotterföretag i utlandet och IASB:s föreslagna 

rekommendationer? 

 

1.3 Syfte  

Huvudsyftet med studien är att beröra frågor kring de nya IAS-reglerna gällande redovisning 

av ändrade valutakurser:  

• Undersöka om svenska börsnoterade företag anpassat sin redovisning av ändrade 

valutakurser enligt IAS rekommendationer.  

• Redogöra för vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i utlandet, 

vilka ekonomiska konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara orsaker till 

varför en metod väljs framför en annan.  

• Undersökningen ska också utreda skillnader mellan tidigare lagar och 

rekommendationer som gällde till årsskiftet samt se hur dessa förhåller sig till IASB:s 

rekommendationer avseende redovisning av effekter av ändrade valutakurser som 

gäller från i år 2005.  

 

1.4 Avgränsningar 

Då olika länder tillämpar olika redovisningsprinciper har vi begränsat oss till en av de största 

normgivarna, IASB. Anledningen till att vi inriktat oss på dessa redovisningsprinciper är att 

svensk normgivning alltmer anpassar sig till denna internationella praxis. På grund av att 

dessa rekommendationer huvudsakligen påverkar redovisningen av effekter av ändrade 

valutakurser hos stora företag, det vill säga företag som är noterade vid en börs eller 

auktoriserad marknadsplats, kommer uppsatsen huvudsakligen att utgå ifrån den typen av 

företag. Vi kommer endast att behandla redovisningen av omräkningsdifferenser i enlighet 
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med RR:s rekommendation RR 8, vilket innebär att vi kommer att utesluta valutatransaktioner 

dvs redovisningsproblematiken vid affärshändelser. 

 

Vi kommer inte att behandla säkringsredovisning eftersom RR 8 och dess motsvarighet IAS 

21 inte reglerar säkringsredovisning. När det gäller säkringsredovisning går man istället efter 

BFN:s rekommendationer.  

 

Eftersom den direkta metoden är dominerande i Kontinentaleuropa kommer vi att utgå ifrån 

detta synsätt.  
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2. Metod  

Metoden kan ses som ett verktyg för att uppnå de målsättningar som ställs upp för 

undersökningen. I detta avsnitt återspeglar vi det vetenskapliga perspektivet samt redogör för 

vald metod för undersökningens syfte. Information som vi samlar in ligger till grund för 

redogörelse av problemet i vår undersökning. Metod är ett systematiskt sätt att undersöka 

verkligheten på. Figuren nedan visar våra huvudsakliga metodval för att ge en bild över 

studiens tillvägagångssätt. De gråmarkerade fälten representerar vald strategi och metod. 

 

 

Figur 1: Uppsatsens huvudsakliga strategi- och metodval (Källa: Egen) 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Uppsatsen kommer att präglas av normativa teorier som utgår från förslag på lämpliga 

redovisningslösningar för olika typer av redovisningstransaktioner. Utgångspunkten utgörs av 

värderingar och normer och mot denna bakgrund kommer vi att studera vilka lösningar man 

har valt som auktoritativa i det svenska samhället men med internationella jämförelser som 

Surveyundersökning

Studiens tillvägagångssätt

Experiment Fallstudie 

Deduktiv teori Induktiv teori

Kvalitativ metod Kvantitativ metod

Datainsamling 

Primärdata Sekundärdata

Observation Skriftliga källorIntervjuEnkät 
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man finner i ett lands normsystem. Dessa lösningar kan inte bedömas som sanna eller falska 

då de utgör ett lands policy, dvs man har valt dessa för att man tycker att det är bra lösningar. 

Vi kommer även att studera vilken redovisningsprincip företagen väljer och om deras val 

avviker från normerna eller om normerna inte uttalar sig låter företagspraxis utvecklas 

frivilligt.  

 

Generellt sätt finns det två olika tillvägagångssätt att få fram redovisningskunskap. Den ena är 

den induktiva metoden som innebär att en ny teori utvecklas/byggs upp för att förklara 

fenomenet. Vid ett induktivt arbetssätt studerar man forskningsföremålet utan att tillämpa 

befintliga teorier, istället drar man slutsatser utifrån empirin för att därefter utforma en ny 

teori. 

Den andra är den deduktiva teorin som kännetecknas av att man utifrån befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda fenomen och syftar till att testa och utöka befintlig teori. Den befintliga 

teorin styr då vilken information som samlas in och hur man tolkar den.  

 

Undersökningen har gjorts med hjälp av den deduktiva metoden, då vi med den valda teorin 

vill få en bättre förståelse för hur företagen och revisorer ser på alternativa sätt att redovisa 

valutakursdifferenser. Teorierna vi använder oss av ligger till grund för vår empiriska 

undersökning. Utifrån det empiriska resultatet kan vi eventuellt dra slutsatser om vilka 

problem det finns i dagens redovisningsrätt att redovisa valutakursdifferenser. Man kan även 

dra slutsatser om man kan utveckla och förnya de befintliga rekommendationerna.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Man kan urskilja två inriktningar inom vetenskapsteorin; positivism och hermeneutik. Valet 

av inriktning beror bland annat på de kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. 

Positivism ligger till grund för kvantitativ metodteori. Hermeneutik ligger till grund för 

kvalitativ metodteori.2 

 

Positivismen förespråkar att man ska ta avstånd från allt som inte är verkligt och iakttagbart. 

Vetenskapen ska kunna verifieras med empirisk data vilket innebär att endast det som är 

                                                
2 Lundahl, Skärvad, sid 38 
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iakttagbart är av stor betydelse för vetenskapen. Vetenskapen syftar här till att förklara dvs att 

söka orsak- verkan- samband. Skillnaden mellan fakta och värderingar måste tydligt framgå.  

Den alternativa forskningsansatsen, hermeneutik, syftar till att tolka och förstå hur människor 

upplever sin situation och vilka konsekvenser det medför vid beslut och handlingar. Ett annat 

syfte är att åstadkomma förändringar och att studera effekterna av det. För att uppnå 

vetenskaplig kunskap är personliga erfarenheter en viktig förutsättning. Oftast är det svårt att 

skilja mellan fakta och värderingar.  

 

Undersökningen har huvudsakligen präglats av positivismen då vi ämnar förklara hur 

valutaomräkningsdifferenser ska redovisas.  

 

2.3 Metodteori 

Vetenskapsteori och metodlära förenas i något som kallas metodteori. Inom metodteori finns 

det två skilda sätt att redovisa data, den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Val av metodteori är beroende av syftet med undersökningen.  

 

Den kvantitativa teorin går ut på att mäta och syftar till att förklara, främst om att testa 

hypoteser. Den strävar efter att mäta företeelser som kan omvandlas till siffror för att sedan 

kunna analysera dem med hjälp av statistiska metoder.  

Den kvalitativa teorin syftar till att beskriva, analysera och ge en djupare förståelse med 

utgångspunkt från dem som studeras. Ansatsen bygger på att omvandla det som observeras, 

rapporteras eller registreras till nedskrivna ord och inte till siffror som i den kvantitativa.3  

 

Undersökningen kommer att utgå ifrån kvantitativ metod då vi använder oss av 

enkätundersökningar som underlag för att mäta relativt många enheter. Som ett komplement 

till den kvantitativa metoden använder vi oss även av den kvalitativa metoden då vi genomför 

ett fåtal intervjuer med revisorer för att skapa en djupare förståelse och mer fullständig 

uppfattning om redovisningsproblemet.  

 

                                                
3 Denscombe, sid 204 
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2.4 Datainsamlingsmetoder  

Det finns huvudsakligen två datainsamlingsmetoder, primär- och sekundärdata. Primärdata är 

data som samlas in av forskaren själv för den aktuella situationen.4 I vår undersökning baseras 

primärdata från enkäter som skickats ut elektroniskt samt av intervjuer med revisorer med 

kunskap inom området.  

Sekundärdata är data som redan har samlats in eller återges av någon annan.5 Både primär- 

och sekundärdata kan antingen vara muntlig eller skriftlig. Sekundärdata för undersökningen 

är inhämtad från en mängd litteratur inom ämnesområdet, Redovisningsrådets 

rekommendation RR 8 samt motsvarande IAS 21, årsredovisningar, tillgänglig information 

över nätet och diverse artiklar inom redovisning.  

 

Det finns olika forskningsmetoder vid datainsamling. Bästa möjliga resultat uppnås genom att 

kombinera två eller flera av dessa insamlingsmetoder för att få fram det data som är mest 

lämplig och användbar för vår undersökning. Metoderna vi använder oss av är följande: 

enkäter, intervjuer samt tryckta källor. 

 

2.4.1 Enkäter 

Frågeformulär kan utformas på flera olika sätt, men det viktiga är främst att de ska samla in 

information från källan direkt som sedan kan användas i analysdelen. Enkäter kan delas ut 

personligen (ansikte mot ansikte) men även postenkäter är vanligt förekommande. 

Fördelarna med frågeformulär är bland annat att de är kopplade till relativt låga kostnader, att 

de är enkla att utföra och att alla respondenter får exakt samma frågor och därmed får man 

standardiserade svar som är lätta att analysera. 6 Jämfört med intervjuer är fördelen att i en 

enkätundersökning påverkas inte respondenterna av den som ställer frågorna, dvs 

intervjueffekten undviks. 

Några nackdelar med frågeformulär är att svarsantalet vanligen är dåligt, dvs ett stort bortfall 

förekommer oftast, och vid postenkäter kan man inte kontrollera hur sanningsenliga svaren 

är.7  

 

                                                
4 Artsberg, sid 45 
5 Artsberg, sid 45 
6 Denscombe, sid 127 
7 Denscombe, sid 128 
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Undersökningen har gjorts med hjälp av postenkäter och för att försöka minska effekterna av 

nackdelarna har enkätdeltagarna getts anonymitet. Innan enkäterna skickades ut ringde vi 

även till samtliga utvalda företag för att både minska bortfallet och försöka se till så att rätt 

personer svarar på enkäterna. Eftersom vi vet att många företag/respondenter faller bort och 

inte svarar på frågeformulären, bland annat på grund av tidsbrist, har vår enkät utformats för 

att det inte ska ta längre tid än ca 5-10 minuter att svara. Detta innebär framförallt att vi har 

många frågor med givna svarsalternativ, men samtidigt finns även ett utrymme för frivilliga 

kommentarer och reflektioner om respondenterna skulle vilja tillägga något. 

 

2.4.2 Intervjuer 

Fördelarna med att utföra intervjuer är att de ger en djup och detaljerad information och att 

det är en relativt flexibel form av datainsamlingsmetod, då forskaren kan ändra riktning och 

fokus under intervjuns gång.  

Nackdelarna är bland annat att intervjuer är mer tidskrävande vid analysarbetet än vad till 

exempel frågeformulär är, tillförlitligheten kan även ifrågasättas då varje intervju är specifik 

och utformad på olika sätt. En annan nackdel är att vad människor ibland säger, inte behöver 

vara lika med hur de handlar, dvs intervjueffekten. 8 

 

2.4.3 Skriftliga källor 

En del vetenskapliga undersökningar besår endast av skriftliga källor, men de flesta 

undersökningar innehåller däremot av en skriftlig källa där tidigare forskning redogörs och 

granskas. Fördelarna med att tillämpa skriftliga källor är att man enkelt och kostnadseffektivt 

kan få fram stora mängder av information.  

Nackdelarna kan bland annat vara att källornas trovärdighet kan ifrågasättas och det finns risk 

för att den data som har används är avsedd för andra ändamål och tolkningar.9 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Vid kvantitativa och induktiva undersökningar är det viktigt att se på validitet och reliabilitet, 

och eftersom vi använder oss utav enkätundersökningar (kvantitativ metod) kommer vi nu att 

redogöra för dessa två begrepp. 

                                                
8 Denscombe, sid 161-163 
9 Denscombe, sid 201 
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Metod 3: 
Intervjuer 

Ämne: 
Valutaomräkning

 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 

annat.10 I vårt fall handlar det om att undersöka om svenska börsnoterade företag anpassat sin 

redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS rekommendationer. 

 

Reliabilitet går ut på att undersökningen ska vara tillförlitlig, det vill säga att den är korrekt 

gjord och att inga fel förekommer. Denna problemetik har minimerats genom att 

enkätdeltagarna själva har fått svara på enkäten och för att undvika missförstånd har vi i 

samband med att vi skickade ut enkäterna förklarat vad syftet med undersökningen är. Vi har 

även angett våra telefonnummer och mailadresser så att enkätrespondenterna kan kontakta oss 

om så behövs. För att ytterligare öka reliabiliteten/tillförlitligheten har vi även utfört 

intervjuer med ett par revisorer för att höra vad dem hade att säga och hur de tolkade 

enkätsvaren. I och med att vi sammanfogar/kopplar samman olika källor, då vi använder oss 

av enkäter, skriftliga källor och intervjuer, för att få ett så korrekt resultat som möjligt ökar 

detta tillförlitligheten i undersökningen. 

 

Då vi kombinerar enkäter, intervjuer samt skriftliga källor kan en så kallad metodtriangulering 

uppnås, dvs olika datainsamlingsmetoder tillämpas för att samla in information inom det 

valda ämnet. Genom att kombinera dessa metoder kan man använda detta som ett verktyg för 

att jämföra och nå största möjliga tillförlitlighet, på så sätt kan man komma närmare 

sanningen och spegla verkligheten. Trianguleringen gör att varje metod ger studien en särskild 

vinkling eller perspektiv och kan göra så att validiteten och reliabiliteten ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Metodtriangulering (Källa: Denscombe, 2000, sid 104) 

                                                
10 Thurén, sid 22 

Metod 1: 
Skriftliga källor 

Metod 2: 
Enkäter 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Historisk bakgrund 

Syftet med att ta upp tidigare forskning i början av uppsatsen är för att ge läsaren en inblick i 

historiken angående valutaomräkning inför det teoretiska avsnittet. Det ska även ge en 

beskrivning om hur utvecklingen avseende redovisningen av valutakursdifferenser har 

fortskridit under 1900-talet fram till idag. En annan anledning med att studera 

redovisningshistoria är att det blir lättare att förstå nutida redovisningslösningar om vi får 

kunskap om hur de olika redovisningsmetoderna växte fram. Dessutom kan det motverka att 

man gör om gamla misstag eftersom man lär sig av andras erfarenheter och kan därmed fatta 

bättre beslut.  

 

De första svenska rekommendationerna på området utfärdades av FAR och det är dessa som 

legat till grund för den fortsatta forskningen i Sverige kring valutaproblematiken. 

Anledningen till att ta upp den historiska forskningen är för att få en inblick i hur man 

resonerade och hur man värderade och redovisade valutaeffekter i Sverige på den tiden.  

 

3.1.1 Omräkning av utländska dotterföretag i koncernredovisningen 

Redan 1976 införde FAR ett tillägg i rekommendationen om koncernredovisning avseende 

hur utländska dotterföretag skulle omräknas vid upprättandet av koncernredovisning. Enligt 

FAR var det viktigt att redovisningen skulle vara detsamma som om transaktionerna i 

utländsk valuta hade redovisats direkt i det svenska moderföretaget. På den här tiden 

förespråkade man den monetära metoden. Enligt den monetära metoden ska 

valutakursförändringar på monetära poster beaktas och ingå i koncernens resultat medan 

valutakursförändringar på icke monetära poster inte ska redovisas eftersom detta skulle strida 

mot anskaffningskostnadsprincipen.  

 

Som mycket annat inom redovisningsområdet var de svenska rekommendationerna starkt 

påverkade av de amerikanska redovisningsnormerna. På så sätt påverkades FAR av dess 

amerikanska motsvarighet på området, nämligen FAS 8. FAS 8 har däremot fått väldigt 

mycket kritik för bla bristande flexibilitet och för att den orsakade kraftiga svängningar i 

företagens redovisade vinst. Den genererar kraftiga fluktuationer i vinsten pga att den 
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förespråkar att kursvinster och kursförluster ska gå via resultaträkningen. Av denna anledning 

kom år 1981 en ny rekommendation från FASB, FAS 52, som var både flexibel och föreskrev 

att olika redovisningsmetoder skulle tillämpas för olika situationer. I de fall där 

dotterföretaget utgör en integrerad del i moderföretaget och som verkar i länder med hög 

inflation (mer än 25 %) ska den monetära metoden tillämpas. För självständiga dotterföretag 

ansåg man däremot att man skulle använda sig av den så kallade dagskursmetoden som 

innebär att alla poster i balansräkningen omräknas till balansdagskurs.  

 

De som motsatte sig FAS 52 hävdade att rekommendationen inte var förenlig med 

traditionella redovisningsmetoder medan de som förespråkade den hävdade att den gav den 

bästa bilden av nuvarande och framtida utdelningskapacitet. En del menade även att 

dagskursmetoden var ”en metod ifrån koncernredovisningens stenålder”11, men att man var 

tvungen att följa med och anpassa sig i den internationella utvecklingen.  

 

3.2 Olika normgivande organ inom redovisningen 

3.2.1 Internationella normgivare  

Redovisningsprinciper i Sverige har blivit starkt påverkade av olika internationella 

strömningar. I och med att det internationella inflytandet har kommit vid olika tidpunkter och 

då olika länder tillämpar olika redovisningsprinciper och därmed har olika mål, så har en 

harmonisering kring redovisningsreglerna blivit aktuell. Den svenska redovisningen har 

främst präglats av tyskt och amerikanskt inflytande men på senare tid även från EU.  

 

3.2.1.1 Allmänt om FASB 

FASB bildades 1972 och är en fristående organisation sammansatt av flera olika parter, både 

användare och upprättare av årsredovisningen samt dess intygare dvs revisorer. FASB är den 

normgivare idag som har störst inflytande, inte bara i USA utan även i resten av världen. Dess 

arbete går ut på att etablera och förbättra redovisningsstandard. De ska fungera som en 

rådgivare till allmänheten, revisorer och andra användare av finansiella rapporter.  

FASB är därmed viktig också för Sverige även om Redovisningsrådet i första hand följer 

IASB:s normer och referensram.  

 

                                                
11 Hanner, 1984, sid 5 
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Den avgörande faktorn för hur omräkningen av utländska dotterföretag ska ske är den 

funktionella valutan. Enligt FAS 52, Foreign Currency Translation, ska företagen välja den 

metod som baseras på dotterföretagets funktionella valuta. Den funktionella valutan är den 

valuta som används i den ekonomiska miljö inom vilket företaget är verksamt.12  

 

3.2.1.2 Allmänt om IASB  

IASB bildades 1973 och är en ombildning av IASC som grundades genom ett samarbete 

mellan ett tiotal olika länder. Genom en omorganisering 2001 bildades IASB som är en 

internationell privat organisation som arbetar med att förbättra och harmonisera världens 

redovisning. IASB ger ut sina rekommendationer genom uttalanden i IFRS/IAS. 

Organisationens målsättning är att minska skillnaderna mellan det amerikanska FASB och 

IAS, dvs harmonisera olika länders redovisning till ett enda internationellt system istället för 

två som det har varit hittills. Syftet med IAS är att det ska bli lättare att jämföra de olika 

börsnoterade företagens finansiella rapporter oavsett i vilket land företaget bedriver sin 

verksamhet.  

 
IAS 21, Accounting for the Effects of Change in Foreign Exchange Rates, behandlar 

redovisningen av valutakursdifferenser både på transaktionsnivå och vid omräkning av 

utländska dotterföretag i samband med att de tas in i koncernredovisningen. Transaktionerna i 

utländsk valuta omräknas till funktionell valuta till den valutakurs som råder vid 

transaktionstillfället. Den funktionella valutan är den valuta i vilken intäkterna och 

kostnaderna genereras.13 

 

3.2.2 Svenska normgivare  

I den svenska redovisningen har flera olika organisationer verkat som normgivare, de främsta 

är följande: 

 

3.2.2.1 BFN 

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som grundades 1976 och dess arbete består i att 

tolka och utveckla god redovisningssed. God redovisningssed innebär en skyldighet att följa 

de redovisningsprinciper och rekommendationer som anges i lagen. En hänvisning till god 

redovisningssed kan göras för att fylla ut lagen på de områden där man inte ansett sig kunna 

                                                
12 FAS 52, p. 39 
13 www.iasplus.com (050426) 
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skapa detaljregler i lag, tex på grund av att praxis är oklar eller att utvecklingen snabbt gjort 

en lag inaktuell. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av 

framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.14 Numera har BFN främst hand om 

bokföringsrelaterade frågor och de behöver inte ge ut några normer. 

 

3.2.2.2 FAR:s rekommendationer 

FAR är den äldsta av normgivarna och var den allmänt accepterade organisationen under 

perioden 1955-1999. FAR är en förening för auktoriserade och godkända revisorer och andra 

högt kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. 15 Dess uppgift var att ge ut 

redovisningsrekommendationer som främst inriktade sig på börsnoterade företag.  

 

FAR presenterade år 1984 ett utkast i tidningen Balans om hur företag ska hantera 

omräkningen av utländska dotterföretag i koncernbokslutet. Utkastet fick namnet “Omräkning 

av utländska dotterföretags redovisningar för intagande i koncernredovisningen”. Syftet med 

detta utkast var att få överrensstämmelse mellan svensk och internationell praxis och det 

byggde på IASB:s anvisningar i IAS 21 med vissa inslag från FAS 52.  
Eftersom FAR fick auktoritetsproblem i mitten av 1980-talet genom att vissa större företag 

avvek ifrån utfärdade rekommendationer bildades RR.16 

 

3.2.2.3 RR:s rekommendationer 

Redovisningsrådet bildades 1989 och är numera en förening bestående av bl a. Stockholms 

Fondbörs, FAR, Svenska Bankföreningen och Sveriges Industriförbund. Dessa jobbar 

gemensamt för att främja god redovisningssed. Redovisningsrådet publicerar 

rekommendationer i syfte att skapa enhetliga redovisningsprinciper. Dess rekommendationer 

riktar sig främst mot börsnoterade företag och de har utgått från IASB:s referensramar.  

 

RR 8, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, började gälla från och med den 1 

januari 1999. Skillnader mellan Redovisningsrådets rekommendation och FAR:s tidigare 

utkast från 1984 är endast marginella och därför är även likheterna mellan IAS 21 och RR 8 

stora. 

 

                                                
14 www.bfn.se (050411) 
15 www.FAR.se (050411) 
16 Artsberg, sid 132 
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3.3 Redovisning av valutaeffekter enligt dagens normer 

Dagens normer på området regleras i ÅRL 4 kap. 13 § och 5 kap. 2 §. Enligt dagens normer 

ska företagen följa rekommendationerna i RR 8, Redovisning av effekter av ändrade 

valutakurser, men de måste även ta hänsyn till att redovisningen upprätthåller god 

redovisningssed och ger rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning och resultat 

enligt ÅRL.  

 

3.3.1 Omräkning av utländska dotterföretag 

Det finns flera skäl till att företag väljer att investera i utlandet. De flesta företag väljer att 

starta försäljningsbolag i utlandet för att komma in på marknaden och på så sätt öka sina 

marknadsandelar. Ett annat skäl till att företag väljer att lokalisera verksamheten utomlands 

kan vara pga att den utländska marknaden har vissa fördelar i form av tex lägre löner, tillgång 

till speciell arbetskraft och infrastruktur.  

I och med att det finns flera syften med investeringar i utlandsverksamheten så uppstår det 

olika sätt att behandla dotterföretag på i omräkningsproceduren. För omräkning av utländska 

dotterföretag föreskriver RR 8 två alternativa metoder; den monetära metoden samt 

dagskursmetoden. Hur ett dotterföretags relation till moderföretaget ser ut är avgörande för 

vilken omräkningsmetod som ska väljas för verksamhetens resultat- och balansräkning i 

koncernredovisningen. Relationen mellan det utländska dotterföretaget och moderföretaget är 

betydande för att kunna klassificera dotterföretaget som integrerat eller självständigt, men 

gränsen mellan dessa är inte alltid självklar och en noggrannare bedömning kan vara 

nödvändig.  

 

3.3.1.1 Integrerade dotterföretag 

Den monetära metoden ska tillämpas för integrerade dotterföretag. Dessa dotterföretag kan 

ses som en del av och är beroende av moderföretagets verksamhet. Ett exempel på integrerade 

dotterföretag är försäljningsbolag i utlandet där man säljer varor som importerats från det land 

som moderföretaget verkar i. Innebörden av den monetära metoden är att 

utlandsverksamhetens transaktioner samt dess tillgångar och skulder ska redovisas i 

koncernredovisningen som om det hade redovisats direkt i moderföretaget.17 Monetära 

tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas i balansräkningen huvudsakligen enligt 

                                                
17 FAR:s samlingsvolym, RR 8, p. 17 
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kursen vid balansdagen. Icke monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas i 

balansräkningen enligt kursen vid anskaffningstillfället. I resultaträkningen redovisar man de 

kursdifferenser som uppkommer då monetära poster omräknas. En förändring i växelkursen 

mellan det utländska dotterföretagets lokala valuta och rapportvalutan dvs valutan i det land 

som moderföretaget har sin verksamhet i, får en nästan omedelbar inverkan på företagets 

kassaflöde från den löpande verksamheten. Valutakursförändringar påverkar i första hand det 

utländska dotterföretagens monetära poster och inte moderföretagets investeringar i 

utlandsverksamheten.18 

 

Monetära poster definieras som ”kassamedel samt andra tillgångar och skulder som kommer 

att inflyta respektive utbetalas med ett fastställt eller fastställbart belopp”.19 

 

Följande är typexempel på monetära poster: 

 Banktillgodohavanden 

 Kundfordringar  

 Leverantörsskulder  

 Upplupna kostnader  

 Pensionsavsättningar  

 Uppskjutna skatteskulder 

 Skattefordringar  

 

Följande är typexempel på icke monetära poster:  

 Aktier  

 Varulager  

 Förskott från kunder  

 Förutbetalda kostnader som tex försäkringsavgifter och hyror  

 Fastigheter, maskiner, och inventarier 

 Patent, varumärken, licenser, goodwill och andra immateriella tillgångar  

 Förutbetalda intäkter  

 Minoritetsintresse  

 

 

                                                
18 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 13 
19 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 4 
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3.3.1.2 Självständiga dotterföretag  

Dagskursmetoden ska tillämpas för självständiga dotterföretag. En självständig 

utlandsverksamhet definieras som en utlandsverksamhet som inte utgör en integrerad del av 

det rapporterande företagets verksamhet20, dvs moderföretaget. Indikationer på att ett 

dotterföretag ska kunna klassificeras som självständigt är:21  

 Moderföretaget utövar ett visst inflytande över det utländska dotterföretaget men 

dotterföretaget drivs med en hög grad av självständighet.  

 Det sker få transaktioner mellan moderföretaget och dotterföretaget. Transaktionerna 

till moderföretaget utgör endast en liten del av dotterföretagets verksamhet.  

 Dotterföretaget är inte beroende av moderföretaget för sin finansiering utan det är i 

huvudsak självfinansierat eller finansierat genom lokal upplåning.  

 Utgifter såsom löner och inköp av material i dotterföretaget betalas främst i lokal 

valuta.  

 Dotterföretagets fakturering sker huvudsakligen i andra valutor än rapportvalutan.  

 Moderföretagets kassaflöden påverkas inte direkt av dotterföretagets löpande 

verksamhet.  

 

En förändring i växelkursen mellan dotterföretagets lokala valuta och rapportvalutan 

genererar ingen direkt effekt varken på dotterföretaget eller moderföretagets kassaflöden från 

den löpande verksamheten. Valutakursförändringen påverkar endast moderföretagets 

investering i dotterföretaget. Kursdifferenser som uppstår vid omräkningen ska inte gå via 

resultaträkningen utan direkt till eget kapital i koncernbalansräkningen.  

 

3.4 Omräkningsmetoder 

Diskussioner om hur man ska hantera omräkning av utländsk redovisning har pågått under 

mer än hundra år och fyra olika metoder har använts internationellt. De fyra olika 

omräkningsmetoderna ger upphov till stora ekonomiska effekter beroende på metodval: 

 

1. Dagskursmetoden (Current rate method) innebär att samtliga tillgångar och skulder 

omräknas till balansdagskurs.  

                                                
20 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 4 
21 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 15 
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2. Enligt Current-non-current-metoden (finns inget svenskt begrepp) delas 

balansräkningen in i kortfristiga poster där balanskursen används samt långfristiga 

poster där den historiska kursen används.  

3. Monetära metoden (Monetary-non monetary method) innebär att balansräkningen 

delas in i monetära poster som omräknas med balansdagskursen samt icke monetära 

poster som omräknas med den historiska kursen. 

4. Temporalmetoden (Temporal method) tar hänsyn till omvärderingar av tillgångar tex 

om historisk anskaffningskurs används för anläggningstillgångarna innebär detta att 

omräkningen sker med den historiska kursen som var gällande vid 

anskaffningstidpunkten.  

 

Samtliga av dessa metoder har varit omdiskuterade både nationellt och internationellt22 och 

olika länder har tillämpat olika metoder. I bla Amerika tillämpade man från mitten av 1970-

talet till tidiga 80-talet temporalmetoden (SFAS No.8) vid omräkning av utländska valutor. År 

1983 kunde de amerikanska företagen däremot välja mellan temporal metoden och 

dagskursmetoden (SFAS No.52).23 Medan Redovisningsrådets rekommendation, RR 8, 

hänvisar de till dagskursmetoden och den monetära metoden, vilka även är de 

vanligaste/huvudsakliga metoderna i Sverige. Figur 3 visar de olika metoderna och vilka 

omräkningskurser som används för olika balansposter.  

                                                
22 Ido 
23 Bartov, sid 646 (egen översättning) 
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Figur 3: Hur olika poster omräknas vid olika metoder (Källa: Artsberg, sid 413) 

 

3.4.1 De två huvudmetoderna  

3.4.1.1 Monetära metoden 

Den monetära metoden skiljer mellan monetära och icke monetära tillgångar och skulder i 

utländsk valuta. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta skall, som huvudprincip, på 

varje balansdag redovisas i rapportvalutan omräknade enligt balansdagskursen.24 Det är enbart 

de monetära posterna som är utsatta för kursrisker och därför sker värderingen till 

balansdagskurs. De icke monetära tillgångarna eller skulderna värderas istället till historisk 

kurs och de ska på varje balansdag redovisas i rapportvalutan omräknade enligt valutakursen 

vid anskaffningstidpunkten. Vid tillämpning av historisk anskaffningskostnad är 

temporalmetoden och den monetära metoden snarlika. Skillnad mellan dessa kan uppstå när 

lagret värderas till lägsta värdets princip, dvs till ett lägre värde än anskaffningsvärdet, eller 

när man skriver upp värdet på anläggningstillgångarna.  

                                                
24 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 7 
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Resultat och balansräkningar för en integrerad utlandsverksamhet skall för 

koncernredovisningsändamål omräknas i enlighet med den monetära metoden. 

Den monetära metoden är utsatt för mycket kritik framförallt från företag och har främst 

handlat om de ekonomiska konsekvenserna som metoden medför. Omräkningsdifferenser 

som uppkommer vid växelkursförändringar ska enligt den monetära metoden redovisas i 

resultaträkningen för den period som de uppkommer. Detta leder till snabba 

resultatsvängningar. Eftersom den monetära metoden kräver olika omräkningskurser för olika 

balansräkningsposter är den till skillnad från dagskursmetoden mer räknemässigt krävande. 

Men enligt Artsberg behöver inte den monetära metoden innebära så mycket merarbete om 

man vid anskaffningstillfället gör en notering om den då aktuella valutakursen. Kritiken mot 

den monetära metoden har lett till att normgivarna har börjat acceptera dagskursmetoden.  

 

3.4.1.2 Dagskursmetoden 

Dagskursmetoden innebär att tillgångar och skulder värderas till balansdagskurs. Detta leder 

till att värderingen ändras mellan räkenskapsåren.  

Resultat- och balansräkningar för en självständig utlandsverksamhet skall i 

koncernredovisningen omräknas enligt följande (dagskursmetoden):25 

– Tillgångar och skulder, såväl monetära som icke monetära, omräknas till balansdagskurs.  

– Intäkter och kostnader omräknas till valutakursen vid den tidpunkt då de uppstår, av 

praktiska skäl kan en kurs som utgör en approximation av dessa enskilda kurser användas 

vid omräkningen.  

 

De kursdifferenser som framkommer vid omräkning av självständiga utlandsverksamheter 

redovisas direkt mot eget kapital i koncernbalansräkningen. Dessa kursdifferenser 

uppkommer eftersom:26 

– Resultaträkningens poster omräknas till transaktionsdagens kurs, medan tillgångar och 

skulder omräknas till balansdagskurs. 

– Nettoinvesteringen i den självständiga utlandsverksamheten vid årets början omräknas till 

en annan kurs vid räkenskapsårets slut än vid dess början.  

– Utdelning avräknas till betalkurs och ej till kursen vid årets slut. 

– Övriga förändringar i nettoinvesteringen tex nyemission sker till en transaktionskurs som 

kan avvika från balansdagskursen.  

                                                
25 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 19 
26 FARs samlingsvolym, RR 8, p. 20 
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I och med att omräkningsdifferenser vid dagskursmetoden redovisas direkt mot eget kapital så 

påverkas inte resultatet. Därmed finns det en risk att resultateffekterna inte uppmärksammas 

såsom den skulle göra om det istället hade redovisats över resultaträkningen dvs 

resultateffekterna göms undan utan att påverka resultatet.  

 

3.5 Motiv till val av omräkningsmetod  

En av våra frågeställningar är att ta reda på vilka tänkbara orsaker som kan finnas till 

koncernernas val av omräkningsmetod för utländska dotterföretag. För att försöka besvara 

denna fråga kommer vi i detta avsnitt presentera olika externa och interna faktorer som kan 

påverka redovisningen.  

 

Törnqvist27 gjorde under en tioårsperiod (1974-1984) en undersökning vars syfte var att ta 

reda på vilka motiv företagen kunde ha vid val av redovisningsprinciper samt vilka motiv de 

hade vid ändring av redovisningsprinciper. Undersökningen gjordes genom intervjuer med 

fem olika industriföretag (AGA, Electrolux, Ericsson, ESAB och SKF) och man fick sedan 

fram sju olika faktorer som påverkar företagens val av redovisningsmetod, nämligen 

internationella och nationella rekommendationer, principer i andra bolag, revisorernas åsikter, 

påverkan på resultat och ställning, externa bedömare och praktiska aspekter. Till dessa 

faktorer har det även lagts till en åttonde komponent, internredovisning inom företaget, för att 

på så sätt öka kopplingen till koncernens redovisning.  
 

                                                
27 Törnqvist, 1986 
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Figur 4: Faktorer som påverkar val av redovisningsprinciper (Källa: Egen) 

I Törnqvists undersökning framgick det att de mest vanliga och förekommande motiven till 

val av redovisningsprincip är hänsynstagande till nationella och internationella 

rekommendationer samt redovisningens effekter på företagets resultat och ställning. Enligt 

undersökningen ses påverkan på resultat och ställning som ett motiv för att ge en rättvisande 

bild med hänsyn till de externa bedömarna.  

 

Val av metod vid omräkning påverkar i större utsträckning koncernens balansräkning.28 Figur 

5 visar de olika metodernas skillnader vid omräkning då dotterföretagets valuta apprecierats 

(valutans värde höjs) med 50 % i förhållande till svenska kronor. Om dotterföretagets valuta 

apprecierats relativt moderbolaget kommer skulderna att öka och därmed ge en negativ 

resultatpåverkan vid monetära metoden; bland tillgångarna är det enbart kassan som ökar och 

den väger inte upp den större skuldökningen. Vid en depreciering av dotterföretagets valuta 

får vi precis motsatt effekt.29 

Vid dagskursmetoden tar man däremot i beaktande hela balansräkningen och vi får då vid 

dotterföretagets appreciering en omräkningsvinst, dom ska emellertid inte föras över 

                                                
28 Pinto 
29 Artsberg, sid 413 
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resultaträkningen. Företaget anses vara självständigt och någon utdelningsbar vinst för 

koncernen anses därför inte föreligga.30 

 

 
Figur 5: Effekter på balansräkningen vid appreciering av dotterföretagets  

valuta med 50 % (Artsberg, sid 414) 

Hur dotterföretagets balansräkning ser ut före valutaomräkningen är också en avgörande 

faktor som påverkar hur stora omräkningsdifferenser som uppstår och hur stora skillnaderna 

mellan de olika metoderna blir.  

 

3.5.1 Agentteorin  

Agentteorin är en teori som används för att förklara de flesta fenomen på redovisningsområdet 

och utgör en teoretiskt möjlig förklaring till val av omräkningsmetod. Det innefattar allt från 

redovisningslösningar till reglering av redovisning samt utbud och efterfrågan på 

redovisningsinformation. Teorin fokuserar på relationen mellan uppdragsgivare tex aktieägare 

och agenter tex företagsledningen. Agentteorin bygger på att individerna i samhället handlar 

utifrån direkta ekonomiska konsekvenser det medför honom vilket innebär att beslut fattas för 

att öka sin egen nytta. Agenten förväntas välja en redovisningsmetod som ger högre vinst bara 

om hans egen ersättning är relaterat till vinstnivån. Förekomsten av flera olika 

                                                
30 Artsberg, sid 413 



 26

Nationsgräns

redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse kan förklaras med att 

uppdragsgivaren och agenter inte styrs av samma intressen och mål, då de olika aktörerna har 

försökt att minska sina kostnader för att reducera risken vilket kan medföra att agenterna inte 

gör det som uppdragsgivaren ålagt dem. Detta leder till kostnader för företaget i form av 

agentkostnader.  

 

Ett av redovisningens syften är att tillgodose de olika intressenternas informationsbehov för 

att minska transaktionskostnaderna. Detta innebär att för koncerner blir avståndet mellan 

uppdragsgivarna (dvs aktieägarna) och agenter (dvs dotterföretagens ledning) längre. I en 

koncern uppstår flera agentrelationer, exempelvis mellan aktieägare och koncernledningen 

samt mellan koncernledningen och dotterföretagens ledning. Eftersom aktieägare i de 

börsnoterade företagen enbart har tillgång till den publicerade informationen och då koncerner 

inte har krav på att redovisa all information från dotterföretagen avskilt leder detta till att 

osäkerheten ökar och även agentkostnaderna. Även kostnader i form av 

övervakningskostnader tillkommer pga skillnader i olika sätta att redovisa. Då det finns olika 

sätt att uppfatta vad redovisning är leder detta till att olika aspekter av redovisningssystemet 

kommer i fokus och då finns det behov av att reglera den finansiella informationen.  
. 
 

  

 

 
 

Figur 6: Avståndet mellan ägare, moderföretaget samt dotterföretaget 

3.6 Nya regler från 2005 

I mars 2002 tog Europaparlamentet ett beslut som innebär att nya redovisningsregler ska 

införas den första januari år 2005. Detta innebär att alla börsnoterade företag inom EU från 

och med första kvartalet i år (2005) måste tillämpa IASB:s nya rekommendationer IAS/IFRS. 

Syftet med de nya reglerna är att de ska minska skillnaden mellan de amerikanska 

redovisningsreglerna FAS och de internationella reglerna IAS/IFRS. 

 

 

 

 
Ägare 

 
Koncernledning 

 
Dotterföretag 



 27

3.6.1 Skillnader mellan RR 8 och IAS 21 

RR 8, effekter av ändrade valutakurser, överensstämmer i största del med IASB:s 

rekommendation IAS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. Nedan tar vi 

upp några av de mest väsentliga skillnaderna mellan RR 8 och IAS 2131: 

 IAS 21 tillåter ett alternativt redovisningssätt i de fall då en mycket kraftig kursnedgång 

sker i en valuta och det inte finns några praktiska möjligheter att säkra sin position. Det 

innebär att en sådan kursförlust inte ska redovisas i resultaträkningen, istället ska den 

inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Detta alternativa redovisningssätt är inte 

tillåtet enligt RR.  

 IAS 21 anger hur resultat- och balansräkningarna avseende självständiga 

utlandsverksamheter i höginflationsländer ska omräknas, dvs med inflationsredovisning 

omräkning sker med dagskursmetoden. Enligt RR 8 kan denna omräkningsmetod 

användas, men de tillägger även att som alternativ kan den monetära metoden användas.  

 Begreppet ”rapportvaluta” (valutan i det land som moderbolaget har sin verksamhet i, 

den valuta som de finansiella rapporterna upprättats i) som används i RR 8 motsvaras i 

IAS 21 av begreppen ”funktionell valuta” och ”presentationsvaluta”. Funktionell valuta 

är den valuta som gäller i den ekonomiska miljön inom vilket företaget är verksamt. 

Presentationsvaluta är den valuta i vilken ett företag upprättar de finansiella rapporterna. 

Omräkning från funktionell valuta till presentationsvaluta sker enligt dagskursmetoden.  

 Självständiga utlandsverksamheters finansiella rapporter som upprättats i lokal valuta 

ska enligt RR 8 omräknas till moderföretagets valuta genom dagskursmetoden, dvs att 

balansräkningen omräknas till balansdagskurser och resultaträkningen till 

genomsnittskurser, i samband med att de tas in i koncernredovisningen. Integrerade 

utlandsverksamheter omräknas enligt den monetära metoden. Enligt IAS 21 ska ett 

dotterföretags rapporter upprättas i den funktionella valutan. För koncernredovisningen 

gäller att om dotterföretagets funktionella valuta är en annan valuta än moderföretagets 

funktionella valuta omräknas dotterföretagets balansräkning till moderföretagets 

funktionella valuta till balansdagens kurs.  

                                                
31 FAR:s samlingsvolym, RR 8, bilaga 4 & Axelman, Phillips, Wahlqvist 
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4. Empirisk undersökning 

I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av intervjun med en börsanalytiker samt en 

redogörelse för de svar som erhölls från enkätundersökningen.  

 

4.1 Enkätsvaren  

Frågorna i enkäten har förkortats och sammanfattats, därefter har hela undersökningens svar 

sammanställts i en tabell, se bilaga 6 (För att se enkätfrågorna, se bilaga 3). Vid val av 

omräkningsmetod har företagen haft möjligheten att välja flera metoder, då en kombination av 

flera metoder kan förekomma beroende på att företagen både kan ha integrerade och 

självständiga dotterföretag i utlandet. Även vid motiven bakom valet av omräkningsmetod har 

företagen haft möjlighet att välja flera svarsalternativ. Vi har ringt till uppskattningsvis ett 30-

tal börsnoterade företag. Av dessa blev bortfallet ganska stort pga att en del av företagen höll 

på med kvartalsrapporter och hade därför ingen möjlighet att besvara våra frågor, andra hade 

inte längre några utländska dotterföretag då dessa verksamheter nyligen hade outsourcats 

medan några inte kunde besvara frågorna då redovisningen hanteras av någon annan enhet. 

Detta resulterade i att vi skickade ut enkäter till totalt 19 företag. Av dessa 19 företag fick vi 

en svarsfrekvens på 58 %, dvs vi har fått in totalt 11 svar. 

 

Svaren från enkäten redovisas i både procentform och antal i tabeller som återfinns i bilaga 6. 

Då företagen under val av omräkningsmetod (se fråga 1) samt motiv bakom valet av 

omräkningsmetod (se fråga 10) har haft möjligheter att välja fler svarsalternativ gör detta att 

procentsumman inte blir 100, det vill säga på fråga 1 representerar procenten hur många 

företag som använder en viss metod. 

 

4.2 Intervjun  

För att komplettera data från enkäten och få djupare förståelse för ämnesområdet har en 

intervju genomförts av en oberoende börsanalytiker, Peter Malmqvist. För att se 

intervjufrågorna, se bilaga 5.  

 

När det gäller tillförlitlighet och jämförbarhet vid värdering och redovisning av 

valutaomräkning finns det ingen större skillnad mellan RR 8 och IAS 21. 
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Rekommendationerna är identiska. Det förekommer ingen skillnad på redovisningen av 

valutakursdifferenser i varu- eller tjänsteproducerande företag. Precis som Peter Malmqvist, 

svarade en del av respondenterna att någon större skillnad mellan rekommendationerna inte 

förekommer och att skillnaderna inte är så påtagliga att det ger stora effekter på företagets 

resultat och ställning.  

 

Malmqvist nämner att den monetära metoden är den bästa för omräkning av utländska 

dotterföretag under förutsättning att det är kopplat till koncernen i övrigt dvs integrerat. 

Däremot är dagskursmetoden den bästa om man har självständiga dotterföretag i utlandet. 

Dessa uppträder oftast på den amerikanska marknaden där man tydligt kan se att kopplingarna 

mellan moderföretaget och dotterföretagen är ytterst små. Enligt Malmqvist är uppdelningen i 

självständiga och integrerade dotterföretag vid upprättandet av koncernredovisningen det rätta 

sättet att dela upp i eftersom det ger den mest lättolkade och rättvisande bilden.  

 

Den mest synligaste kritiken mot omräkningsmetoderna är riktade mot dagskursmetoden då 

”den luckrar upp kongruensprincipen som säger att det egna kapitalet ska finnas i 

resultaträkningen”. Problem vid dagskursmetoden uppkommer när omräkningsdifferenser är 

svåra att tolka och tyda. Enligt Malmqvist är dagskursmetoden den minst teoretiska metoden, 

medan den monetära metoden istället är mer teoretiskt riktig. Det är däremot svårt att hitta 

kritik mot denna metod. Det som skulle kunna ses som något negativt är vid omräkning av 

amerikanska självständiga företag då detta kan medföra valutaeffekter i resultaträkningen som 

skulle vara svårtolkade, men detta säger Malmqvist sker i sällsynta fall och han har själv inte 

sett något liknande någonstans. 

 

Vid frågan om en harmonisering av redovisningsprinciperna internationellt är nödvändig för 

att öka jämförbarheten mellan företag svarar Malmqvist att man kan se en anpassning av de 

svenska redovisningsreglerna till den internationella standarden IAS. Denna harmonisering 

gör att jämförbarheten inte bara ökar mellan företag inom Sverige utan också internationellt. 

Han framhäver dock att analytiker har en förmåga att räkna bort jämförelsestörande poster vid 

analyser av företag och på så sätt gör det inte så stor skillnad. 

 

Vid val av metod är det enligt Malmqvist de praktiska överväganden som väger tyngst. Den 

monetära metoden kräver rapporteringssystem som är betungande och krävande medan 

dagskursmetoden är betydligt enklare. Därför är dagskursmetoden mest förekommande bland 
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de tillfrågade företagen. Som framgår i bilaga 6 så har några företag angett praktiska 

synpunkter som motiv bakom valet av omräkningsmetod. Detta kan möjligen kopplas till att 

företaget inte har tid att utforma avancerade rapporteringssystem utan företagets affärer måste 

fortlöpa och då vill de helst ha så lite administrativt besvär som möjligt. De flesta företagen 

valde däremot internationella rekommendationer som främsta skäl till valet av 

omräkningsmetod.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel görs en återkoppling till syftet och den empiriska undersökningen. Först 

besvaras frågan om svenska börsnoterade företag anpassat sin redovisning av ändrade 

valutakurser enligt IAS rekommendationer. Därefter redogörs för vilka värderingsmetoder 

företagen använder vid omräkning av valutakurser samt vilka tänkbara orsaker som kan finnas 

vid företagens val av omräkningsmetod.  

 

5.1 Anpassning till nu gällande rekommendationer  

I princip alla av de svarande företagen angav att de redan hade anpassat sin redovisning i 

enlighet med IAS, detta framgår tydligt av figur 7 nedan. Detta tycker vi verkar rimligt 

eftersom alla börsnoterade företag redan under 2004 har förberetts inför övergången till IAS.  

 
Figur 7: Antal respondenter som anpassat sin redovisning enligt IAS 

En harmonisering av redovisningsprinciperna internationellt är nödvändigt för att öka 

jämförbarheten mellan företag anser majoriteten av respondenterna. Men på frågan om 

jämförbarheten kommer att öka i och med att IAS införts är inställningen inte lika positiv då 

några få inte anser att jämförbarheten kommer att öka. Detta kan bero på att de nya 

rekommendationerna från IFRS/IAS inte helt motsvarar deras förväntningar eller att de 

kanske har upptäckt brister som gör att jämförbarheten inte kommer att förbättras. Bland 

majoriteten av dem som tror att jämförbarheten kommer att öka efter införandet av de nya 

rekommendationerna påpekar däremot att jämförbarheten på sikt kommer att uppnås. 

Anledningen till att företagen anser att det kommer att ta lite tid innan jämförbarhet uppnås 

kan vara att alla företag behöver tid på sig att anpassa sig till de nya rutinerna som de nya 

lagarna innefattar.  
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Innan de nya redovisningsreglerna enligt IAS trädde i kraft följde de svarande företagen bla 

Redovisningsrådets rekommendation RR 8, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

rekommendation. Detta har gjort övergången till IAS betydligt enklare då de svenska 

rekommendationerna är likalydande som IASB:s normer.  

 

5.2 Värderingsmetod vid omräkning av valutakurser 

Majoriteten av företagen tillämpar dagskursmetoden vid valutaomräkning. Detta beror främst 

på att de flesta tillfrågade företagen har självständiga dotterföretag i utlandet. En annan 

förklaring kan vara att dagskursmetoden är betydligt enklare än den monetära metoden. 

 

Figur 8: Vilka metoder respondenterna använder vid valutaomräkning 

På frågan om vilka redovisningsproblem som uppkommer vid omräkning av valutakurser 

svarande de flesta företag på. Ett företag svarar bla att det vid omräkningsdifferenser för 

omräkning av utländska dotterföretag inte förekommer några större problem. Problem 

uppkommer snarare då olika poster har valutasäkrats, eftersom valutasäkringen alltid ska 

värderas och bokföras över resultaträkningen medan olika regler gäller för kursdifferenser på 

tillgångar och skulder. Andra företag skriver att omräkning av valutakurser dels sker hos 

företagen då de räknar om transaktioner i utländsk valuta till funktionell valuta, och dels på 

koncernnivå då omräkning sker från dotterföretagens valutor till koncernens funktionella 

valuta (SEK). I företagen omfattar omräkningen väldigt många transaktioner och 

omräkningen är väldigt systemberoende eftersom den sker med automatik för de allra flesta 

företag. För dotterföretag med en annan funktionell valuta än lokal kan det bli komplicerat 
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eftersom alla transaktioner måste redovisas i två valutor. Val av funktionell valuta och 

definitionen av integrerade dotterföretag enligt IAS 21 samt tillämpningen av IAS 29, 

Hyperinflationary economies, är exempel på områden där det finns utrymme för egna 

tolkningar och där det inte alltid är självklart vad som är korrekt.  

  

5.3 Tänkbara orsaker till valet av omräkningsmetod  

Med utgångspunkt från Törnqvist undersökningen som vi tidigare nämnt, har frågan om vilka 

faktorer som påverkar företagens val av omräkningsmetod ställts. Där framgick det att de 

mest vanliga och förekommande motiven till val av redovisningsprincip är hänsynstagande till 

nationella och internationella rekommendationer samt redovisningens effekter på företagets 

resultat och ställning. Av våra enkätsvar var det främst fyra faktorer som företagen angav som 

orsak till val av omräkningsmetod, nämligen praktiska synpunkter, svenska och 

internationella rekommendationer och internredovisning inom koncernen (se figur 9 nedan).  

 
Figur 9: De främsta motiven som påverkar valet av  

omräkningsmetod enligt respondenterna 

Flertalet respondenter uppgav att internationella rekommendationer är en viktig faktor för 

koncernerna att ta hänsyn till. Detta beror dels på att företagen har sin verksamhet utomlands 

och därmed påverkas de av olika länders lagar, redovisningstraditioner samt rådande praxis.  

 

Några företag angav också att svenska rekommendationer påverkar deras val av 

omräkningsmetod. De svenska rekommendationerna kan ses som en grundsten i den miljön 
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som svenska företag verkar i. Årsredovisningslagen förespråkar god redovisningssed och 

rättvisande bild, något som även Redovisningsrådets rekommendationer framhäver. Därutöver 

är företagen noterade på Stockholmsbörsen vilket innebär att de har förbundit sig till att följa 

dessa rekommendationer. 

 

Även praktiska synpunkter har nämnts som en viktig faktor som påverkar valet av 

omräkningsmetod. Enligt Malmqvist är det de praktiska överväganden som väger tyngst vid 

val av metod eftersom företagen värdesätter enkelhet och tidsbesparande rapporteringssystem. 

En annan förklaring till att praktiska synpunkter utgör en viktig faktor är att kostnader inte får 

överstiga den nytta som informationen ger dvs det får inte bli för dyrt att framställa och 

tillämpa den valda metoden. Detta kan vara skälet till varför flertalet av våra respondenter har 

valt den enklare dagskursmetoden framför den mer betungande monetära metoden. 

 

Skillnaden mellan vår undersökning och Törnqvists är att våra respondenter inte anger att de 

tar hänsyn till redovisningens effekter på företagets resultat och ställning vid val av 

omräkningsmetod. Vid frågan om valet av omräkningsmetod medför stora effekter på resultat 

och ställning får vi väldigt blandade svar, se figur 10. 

 
Figur 10: Medför valet av metod stora effekter på resultat och ställning? 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel görs en återkoppling till syftet och problemformuleringen. Här kommer även 

studiens främsta slutsatser som vi har fått fram från det insamlade materialet att presenteras. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om svenska börsnoterade företag anpassat sin 

redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS rekommendationer. Även en redogörelse görs 

för vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i utlandet, vilka ekonomiska 

konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför 

en annan.  

 

Undersökningens slutsatser presenteras nedan:  

• 91 procent av de tillfrågade har anpassat sin redovisning i enlighet med IAS regler.  

 
• Det har framkommit att den enda omräkningsmetoden som inte använts av företagen 

är temporalmetoden. Den andra metoden som var ovanligt förekommande var current-

non-current-metoden. Den dominerande metoden bland de tillfrågade företagen var 

dagskursmetoden som motsvarade 82 procent, följd av den monetära metoden med 27 

procent. Anledningen till att flertalet tillämpade dagskursmetoden var att den är 

betydligt enklare än den monetära metoden och att flertalet av respondenternas 

dotterföretag i utlandet är självständiga.  

 
• Majoriteten av de tillfrågade företagen tyckte inte att valet av omräkningsmetod 

medförde stora effekter på företagets resultat och ställning. Detta kan förklaras av att 

vi i efterhand insåg att vi hade formulerat frågan på ett sätt som kunde tolkas fritt dvs 

om omräkningsmetoden medför stora effekter på företagets resultat och ställning. 

”Stora effekter” kan översättas till alltifrån några hundratusen till miljonbelopp.  

 
• Internationella rekommendationer var det vanligaste motivet bakom val av 

omräkningsmetod. Sedan kom praktiska synpunkter samt svenska rekommendationer 

och slutligen internredovisning inom koncernen. Skillnaden mellan tidigare forskning 

på vilka motiv som finns bakom valet av omräkningsmetod var att inga av våra 

respondenter angav att påverkan på resultat och ställning påverkade deras val av 

metod. Enligt Peter Malmqvist var det främst praktiska överväganden som vägde 

tyngst vid val av metod, men endast 27 procent av företagen angav detta som motiv.  
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7. Diskussion 

I denna del görs en kritisk granskning av uppsatsen samt en diskussion om alternativa 

forskningsinriktningar inom ämnet valutaomräkning för utländska dotterföretag.  

 

7.1 Kritisk granskning  

Vid uppsatsens slutförande insåg vi att det fanns vissa svagheter i undersökningen som kan ha 

påverkat resultatet. Enkätformuläret som skickades ut till de utvalda företagen kan ha hamnat 

hos någon som inte var redovisningsexpert inom valutaområdet. För att försöka motverka 

detta ringde vi i förväg till företagen men vi inser nu i efterhand att enkätfrågorna i en del fall 

inte besvarats av den mest lämpade personen. Som alltid vid enkätformulär finns risken att 

frågorna har tolkats fel av respondenterna då de inte direkt har haft möjlighet att ställa frågor 

om innebörden till forskaren. Som följd av detta kan vi ha fått bristfälliga eller utelämnade 

svar på vissa frågor. Ett exempel kan vara den frågan om vilken av rekommendationerna  

RR 8 eller IAS 21 som var bäst enligt företagen. Detta kan upplevas som en konstig fråga då 

skillnaderna mellan dessa är marginella samt att RR 8 är baserad på IAS 21. Dock 

förekommer skillnader på vissa områden.  

 

Svarsfrekvensen i denna uppsats var 58 procent, dvs 11 företag av 19 svarade på enkäten. Då 

uppsatsen kan ses som en småskalig undersökning anser vi att den inte kan ligga till grund för 

några generella slutsatser, men vi har sett tendenser till att företag i allmänhet använder 

samma metoder som respondenterna. 

 

Med tanke på ämnesområdets bredd anade vi inte att det skulle vara svårt att hitta relevanta 

amerikanska artiklar som behandlade explicit om valutaomräkning i utländska företag. Därför 

utgör de artiklar vi hittade ett komplement till övrig litteratur inom området. 

 

Vi har försökt att vara objektiva, men då viss litteratur kan vara partisk i sitt ställningstagande 

om bla vilken omräkningsmetod som är bäst. 
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7.2 Vidare forskning  

Under arbetets gång har vi upptäckt att det skulle vara intressant att forska inom området om 

hur utländska dotterföretag omräknas vid koncernredovisningen. En intressant inriktning vore 

att ta med valutariskhantering samt säkringsredovisning och utreda eventuella skillnader 

mellan stora och små koncerner. Det skulle även vara tänkbart att se skillnader mellan 

koncerner i olika länder då valutorna varierar mycket från land till land. Man skulle även 

kunna göra en jämförelse av aktuella resultat framtagna i Sverige och resultat från tidigare 

forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Definitioner och förkortningar 

BFN Bokföringsnämnden 

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FAS  Financial Accounting Standards 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board (tidigare IASC) 

IASC International Accounting Standards Committee 

IFRS International Financial Reporting Standards 

RR Redovisningsrådet 

ÅRL Årsredovisningslagen 

 

En självständig utlandsverksamhet definieras som en utlandsverksamhet som inte utgör en 

integrerad del av det rapporterande företagets verksamhet. 

Rapportvaluta är den valuta i vilken de finansiella rapporterna upprättas. 

Balansdagskurs är avistakursen på balansdagen och betecknas som den kurs som råder vid 

bokslutstillfället, alltså det tillfälle när själva omräkningen och konsolideringen görs. 

Historisk anskaffningskurs som i balansräkningen betecknar den kurs som rådde vid det 

tillfälle då posten uppkom, till exempel när en fastighet köpts. 

Transaktionsdagskurs är samma som historisk kurs men symboliserar att det är fråga om 

kursen vid ett tillfälle under det gångna räkenskapsåret. 
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Bilaga 2 – Brevutskick per mail till samtliga enkätföretag 

Hej!  

Vi heter Helena Neman och Emilija Mandri och studerar vid Södertörns Högskola.  

 

För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats inom redovisning med inriktning mot 

valutaomräkning av utländska dotterbolag.  

 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilka metoder som används för omräkning av 

dotterföretag i utlandet, vilka ekonomiska konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara 

orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Vi ska även undersöka om svenska 

börsnoterade företag anpassat sin redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS 

rekommendationer.  

 

Ert deltagande är av stor vikt för vårt fortsatta arbete. För att kunna genomföra vårt arbete 

behöver vi svaren på enkäten.  Då Ert deltagande är oerhört viktigt för vårt arbete vore vi 

mycket tacksamma om Ni kunde svara på bifogade enkätfrågor snarast möjligt (senast 9/5) då 

vi har en deadline den 17/5. För att svara på frågorna kan Ni enklast svara via e-post i det 

bifogade dokumentet. Undersökningen är konfidentiellt och företagets namn kommer inte att 

framgå i uppsatsen.  

 

Har Ni frågor kring undersökningen eller enkätfrågorna så kan Ni kontakta oss via e-post eller 

via telefon.  

 

Om så önskas får Ni gärna ett exemplar av den färdiga uppsatsen.  

 

Tack för Ert deltagande!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Helena Neman    Emilija Mandri  

hneman@telia.com   emilia744@hotmail.com 

Tel: 070-586 68 46   Tel: 073-974 94 45 
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Bilaga 3 – Enkätfrågor till utvalda företag 

1. Vilken värderingsmetod använder Ni vid omräkning av valutakurser?  

 Dagskursmetoden (current method) 

 Current-non-current-metoden 

 Monetära metoden 

 Temporalmetoden 

 

2. Är Ert utländska dotterbolag integrerat eller självständigt?  

 Integrerat 

Självständigt 

 Har både och, antal av varje: 

  Integrerade: 

  Självständiga: 

 

3. Vilka lagrum och rekommendationer tillämpade Ni innan de nya redovisningsreglerna 

enligt IAS trädde i kraft?  

 

 

4. Har ni anpassat Er redovisning till dagens rekommendationer IAS 2005 när det gäller 

valutaomräkning?  

 Ja 

 Nej 

 Till viss del 

 

5. Vilken är enligt Er den bästa RR 8 eller IAS 21 när det gäller tillförlitlighet och 

jämförbarhet vid värdering och redovisning av valutaomräkning?  

 RR 8 

 IAS 21 

 

6. Anser Ni att en harmonisering av redovisningsprinciper internationellt är nödvändigt 

för att öka jämförbarheten mellan företag?  

 Ja  

 Nej 
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7. Tror Ni att jämförbarheten kommer att öka efter det att IAS införts?  

 Ja 

 Nej 

 

8. Vilka redovisningsproblem uppkommer vid omräkning av valutakurser?  

 

 

9. Medför valet av metod stora effekter på resultat och ställning?  

 Ja 

 Nej 

 

10.  Vilka är Era främsta motiv som ligger bakom valet av omräkningsmetod?  

 Praktiska synpunkter 

 Påverkan på resultat och ställning 

 Svenska rekommendationer 

 Internationella rekommendationer 

 Revisorernas åsikt 

 Externa bedömares åsikter 

 Principer i andra bolag 

 Internredovisning inom koncernen 

 Annat 

 

11.  Övriga synpunkter  

 

 

12. Vill Ni ha ett exemplar av den färdiga uppsatsen? 

 Ja 

 Nej 
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Bilaga 4 – Brevutskick per mail till intervjupersonerna 

Hej För - och efternam!  

Vi heter Helena Neman och Emilija Mandri och studerar vid Södertörns Högskola.  

 

För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats inom redovisning med inriktning mot 

valutaomräkning av utländska dotterbolag.  

 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilka metoder som används för omräkning av 

dotterföretag i utlandet, vilka ekonomiska konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara 

orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Vi ska även undersöka om svenska 

börsnoterade företag anpassat sin redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS 

rekommendationer.  

 

Om Ni har möjlighet skulle vi gärna vilja träffas för en personlig intervju någon gång under 

vecka 18, men då Ert deltagande är oerhört viktigt för vårt arbete så är vi mycket tacksamma 

för svar via e-post om Ni har ont om tid. Då Ert deltagande är oerhört viktigt för vårt arbete 

vore vi mycket tacksamma om Ni kunde svara på bifogade intervjufrågor snarast möjligt 

(senast 4/5) då vi har en deadline den 12/5. För att svara på frågorna kan Ni enklast svara via 

e-post i det bifogade dokumentet.  

 

Har Ni frågor kring undersökningen eller intervjufrågorna så kan Ni kontakta oss via e-post 

eller via telefon.  

 

Om så önskas får Ni gärna ett exemplar av den färdiga uppsatsen.  

 

Tack för Ert deltagande!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Helena Neman    Emilija Mandri  

hneman@telia.com   emilia744@hotmail.com 

Tel: 070-586 68 46   Tel: 073-974 94 45 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor  

1. Vilken är enligt Er den bästa, RR 8 eller IAS 21 när det gäller tillförlitlighet och 

jämförbarhet vid värdering och redovisning av valutaomräkning?  

 

2. Vad finns det för för- och nackdelar med respektive rekommendation?  

 

3. Anser Ni att en harmonisering av redovisningsprinciper internationellt är nödvändigt 

för att öka jämförbarheten mellan företag?  

 

4. Påverkan på resultatet och ställning blir olika beroende på val av metod. Vilken metod 

är enligt er fördelaktigast?  

• Dagskursmetoden (current method) 

• Current-non-current-metoden 

• Monetära metoden 

• Temporalmetoden 

 

5. Vilken kritik kan riktas mot de olika metoderna?  

 

6. Hur ska utestående fordringar och skulder värderas i ett bokslut? Ska de redovisas till 

det värde de fått vid den initiala omräkningen (den sk historiska kursen) eller ska de 

omräknas efter balansdagens kurs?  

 

7. Vilka motiv ser Ni som vanligast bakom valet av metod?  

• Praktiska synpunkter 

• Påverkan på resultat och ställning 

• Svenska rekommendationer 

• Internationella rekommendationer 

• Revisorernas åsikt 

• Externa bedömares åsikter 

• Principer i andra bolag 

• Internredovisning inom koncernen 

• Annat 
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8. Hur ska eventuella omräkningsdifferenser redovisas? Ska de föras över 

resultaträkningen?  

 

9. Hur ska utländska dotterbolag omräknas vid upprättandet av koncernredovisningen?  

 

10. Vilken värderingsmetod anser Ni vara den mest tillämpade vid omräkning av 

valutakurser?  

 

11. Är det någon skillnad på redovisningen av valutakursdifferenser i varu- eller 

tjänsteproducerande företag samt börsnoterade företag respektive icke börsnoterade 

företag?  
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Bilaga 6 – Sammanställning av enkätsvaren 

Omräkningsmetoder: % Antal 
  (av 11 företag)   
Dagskursmetoden 82% 9 
Current-non-current-metoden 9% 1 
Monetära metoden 27% 3 
Temporalmetoden 0% 0 
   
Typ av utlänska dotterbolag: % Antal 
  (av 11 företag)   
Integrerat 0% 0 
Självständigt 73% 8 
Både och 27% 3 
   
Tillämpade lagrum innan  % Antal 
IAS trädde i kraft: (av 11 företag)   
RR 8 73% 8 
ÅRL och RR 9% 1 
RR 8 och BFN R7 18% 2 
   
Anpassning till IAS 2005: % Antal 
  (av 11 företag)   
Ja 91% 10 
Nej 9% 1 
   
Föredrar: % Antal 
  (av 11 företag)   
RR 8 9% 1 
IAS 21 55% 6 
Inget svar 36% 4 
   
Behövs en harmonisering av int. 
red.principer % Antal 
för att öka jämförbarheten mellan företag: (av 11 företag)   
Ja 91% 10 
Nej 9% 1 
   
Kommer jämförbarheten att öka efter  % Antal 
införandet av IAS: (av 11 företag)   
Ja 82% 9 
Nej 18% 2 
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Medför valet av omräkningsmetod stora  % Antal 
effekter på resultat och ställning: (av 11 företag)   
Ja 27% 3 
Nej 55% 6 
Både och 9% 1 
Inget svar 9% 1 
   
Motiv till valet av omräkningsmetod: % Antal 
  (av 11 företag)   
Praktiska synpunkter 27% 3 
Svenska rekommendationer 27% 3 
Internationella rekommendationer 91% 10 
Internredovisning inom koncernen 9% 1 

 


