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Sammanfattning  
Examensarbete i företagsekonomi, Mittuniversitetet, VT 2009 
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Handledare: Jan Hemlin 

 

Titel: Årsredovisning för mindre allmännyttiga bostadsföretag – påverkan vid tillämpning av 

K2-regelverket. 

 

Bakgrund och problem: Bokföringsnämnden har fått i uppdrag att utveckla ett samlat 

regelverk med syftet att förenkla redovisningen och minska den administrativa bördan för de 

mindre aktiebolagen, vilka kallas K-projekten. För mindre aktiebolag benämns regelverket K2 

och det innebär en rad förenklingar. Dessa förenklingar avser bland annat uppskjuten skatt, 

schablonmässig avskrivning på byggnader, uppskrivning av byggnader endast till 

taxeringsvärde mm. Flertalet av Sveriges allmännyttiga bostadsföretag står idag inför valet att 

välja mellan K2, eller K3-redovisning, vilket är det andra alternativet bland K-projekten för 

de mindre aktiebolagen. Frågan är hur en eventuell övergång till K2-redovisning påverkar de 

mindre allmännyttiga bostadsföretagen?  

 

Syfte: Syftet är att beskriva och förklara om en övergång till K2-redovisning, med dess 

förenklingar kan vara lämplig för mindre bostadsföretag med de förutsättningar som dessa 

företag har. 

 

Metod: I uppsatsen har vi använt oss av kvalitativ metod. Vi har dels använt oss av intervjuer 

via e-post, dels har vi gjort en personlig intervju. I uppsatsen har vi valt att undersöka tre 

allmännyttiga bostadsföretag, en redovisningskonsult samt en ekonom på Sveriges 

Allmännyttiga bostadsföretag. Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån den 

teoretiska referensramen. Analys och slutdiskussion har skett utifrån uppsatsen 

problemformulering. 

 

Resultat och slutsats: Vår undersökning visar att påverkan för allmännyttiga bostadsföretag 

vid ett eventuellt byte till K2-redovisning kan ge en del problem så som: byte till 

kostnadsslagsindelade resultaträkning, nedskrivningar, uppskrivningar och avsättningar. 

Osäkerheten i de förändringarna gör att vi anser att ett byte till K2-redovisning bör invänta 

tills K3-redovisningen är färdigställd. 

 

Nyckelord: K2-redovisning, allmännyttiga bostadsföretag.  



  

      

 

Abstract 
Business administration thesis, Mittuniversitetet  

 

Authors: Eva Elonsson, Maria Rickardsson 

 

Supervisor: Jan Hemlin 

 

Title: Annual Report for smaller public housing companies – impact for the application of the 

K2 framework. 

 

Background and problem statement: Bokföringsnämnden (BFN) has been tasked to 

develop a regulatory framework with the aim to simplify the accounting and reduce the 

administrative burden for companies. The new K2 regulatory framework for smaller limited 

liability companies implies a number of simplifications related to for instance deferred taxes, 

general depreciation of buildings, expenses for extensions and renovations, appreciation of 

buildings to rateable value, etc.   

 

The majority of the Swedish public housing companies are now faced with the option to 

choose between K2 and K3. The question is how a potential transition to the K2 accounting 

standard affects the smaller public housing companies. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to explain and describe whether a transition to K2 

accounting, with its simplifications, could be suitable for smaller housing companies 

considering the specific prerequisites of such companies. 

 

Method: Qualitative method is applied in the thesis. We have made use of questionnaires as 

well as performed an interview. We elected to study three public housing companies, an 

accounting consultant as well as an economist at Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, 

SABO. The empirical material was then analysed based on the theoretical framework and the 

analysis and conclusion performed in relation to the problem statement of the thesis. 

 

Results and Conclusion: Our study shows that the impact of public housing companies, for 

any change to the K2-accounting can give some problems such as: switching to cost 

categories divided income, depreciation, revaluations and provisions. The uncertainty in the 

change means that we consider a change to the K2-accounting should wait until K3-

accounting is accounting finished. 

 

Keywords: K2-recognition, public housing companies. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden och problemdiskussionen som mynnar ut i arbetets 

problemformulering. Dessutom presenteras syfte och avgränsningar för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Att alla företag ska använda samma redovisningsprinciper är en grundtanke i den svenska 

redovisningslagstiftningen. Dock har det funnits problem med genomförandet eftersom olika 

typer av företag har olika förutsättningar kring till exempel personligt ansvar, antal 

intressenter, ansvar för skulder och ägare av företaget. Därför har det hävdats att regelverket 

på redovisnings och revisionsområdet ibland är obefogat krångligt och att arbetet med att 

förenkla regelverket har lett till större komplexitet för mindre företag. De nya regler som 

egentligen tillhör börsföretag och som har anpassats till EG-rätten, har till viss del även 

kommit med i de mindre företagens redovisning, därför finns behovet av förenklingar av olika 

gränsvärden. Förenklingarna och nivån på gränsvärdena ska göra så att små och medelstora 

företag inte behöver drabbas av det tidigare så ansträngande IFRS-regelverket. Ett 

principbeslut har därför fattats av Bokföringsnämnden, som ligger under finansdepartementet, 

att skapa fyra kategorier av regelverk för olika företag, K1-K4. (Prop 2005/06:116)  

 

 K1 - gäller enskilda näringsidkare och handelsbolag  

 K2 – gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och de enskilda näringsidkare och 

handelsbolag som inte kan eller vill tillhöra K1 

 K3 – gäller större företag, men inte de som använder IAS/IFRS 

 K4 – gäller större företag som använder IAS/IFRS, i första hand noterade företag 

(Prop 2005/06:116 

 

Ett företag ska kunna använda en högre kategori än vad företaget egentligen tillhör om det 

önskar men ska då använda kategorins redovisning fullt ut. (Prop 2005/06:116) 

 

Av landets alla företag är K2 den kategori som berör flest företag, med ungefär 90 %. Idag är 

det frivilligt för företagen att välja om de vill använda K2 eller den reglering som de hittills 

använt. I framtiden blir företagen först placerade i K3 men om de sedan väljer att övergå till 

K2, måste de som ovan nämnts använda den redovisningen fullt ut och inte andra 

rekommendationer eller allmänna råd. (SOU 2008:67) 

 

Jämte K-projekten håller regeringskansliet och skatteverket på med två utredningar om 

förenklade redovisningsregler och sambandet mellan redovisning och beskattning som 

kommer att påverka utvecklingen av K2-redovisningen. (Månsson & Ohlson, 2008) 

 

Utredningen om förenklade redovisningsregler berör bland annat nya regler för företag att 

räknas som ”mindre” eller ”större” företag och de krav som då ställs angående årsredovisning, 

finansieringsanalys och koncernredovisning. (SOU 2008:67) 

 

Sambandet mellan redovisning och beskattning gäller beskattningstidpunkten, när företag i 

deklarationen ska ta upp inkomster och dra av utgifter. Idag styrs beskattningstidpunkten av 

god redovisningssed och utredningen föreslår en frikoppling från dagens regler. (SOU 

2008:80) 
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1.2 Problemdiskussion 

Med de nya K-projekten är det K3-redovisningen som kommer att bli huvudalternativet för 

alla företag som upprättar årsbokslut. (Månsson & Ohlson, 2008) Den har sitt ursprung i 

Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag och Redovisningsrådets 

rekommendationer rr 1-29. Det bör sannolikt även innebära att Bokföringsnämnden kommer 

att följa IASB:s projekt IFRS för SME. (Drefeldt, 2008) För de mindre företagen finns även 

K2-redovisningen som alternativ för att förenkla regelverket på olika sätt. Tanken med K2 är 

att den ska utgå från användarnas behov och inte utifrån IFRS. Det innebär bland annat att alla 

regler finns i ett samlat dokument. För att kunna använda sig av K2-redovisningen måste 

företaget räknas som ett mindre företag och det innebär att endast en av tre punkter nedan får 

överstigas för de två senaste räkenskapsåren: 

 

 Medelantal anställda ska vara mindre än 50 

 Balansomslutningen ska vara mindre än 25 Mkr 

 Omsättningen ska vara mindre än 50 Mkr 

(Månsson & Ohlson, 2008) 

Allmännyttiga bostadsföretag drivs utan egentligt vinstsyfte och de förvaltar och hyr ut 

lägenheter. Idag är de allmännyttiga bostadsföretagen oftast aktiebolag som är helägda av 

kommunerna där de driver sin verksamhet. Hyresgästerna i ett allmännyttigt bostadsföretag 

ska erbjudas inflytanden och det sker i första hand genom Hyresrättsföreningen. (ne.se) 

Enligt Wallberg på Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), finns det ett antal mindre 

bolag som faller inom ramen för K2 och de står därför inför valet att välja angående övergång 

till K2-redovisning eller om K3-redovisningen eventuellt kan passa dem bättre. 

 

K2-regelverket har tillkommit för att förenkla redovisningen för mindre aktiebolag. Till 

exempel uppskjuten skatt, schablonmässig avskrivning på byggnader, uppskrivning av 

byggnader endast till taxeringsvärdet, nedskrivning som endast får ske om värdet på 

balansdagen klart understiger tillgångens redovisade värde. (Broberg, 2008, s. 78-82)  

 

För bostadsföretagen uppstår ett flertal frågor angående bland annat resultaträkningens 

uppställning, värdering, uppskrivning och nedskrivning av fastigheter avseende just K2-

redovisning, bland annat på grund av att fastigheterna besitter stora kapitalvärden.  

1.2.1 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande problemformulering vuxit fram: 

 

 Hur påverkas de mindre allmännyttiga bostadsföretagen vid en eventuell övergång till 

K2-redovisning? 

 1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara om en övergång till K2-redovisning, med dess 

förenklingar kan vara lämplig för mindre bostadsföretag med de specifika förutsättningar som 

dessa företag har. Till exempel binder bostadsföretag mycket kapital i sina fastigheter jämfört 

med andra företag. Vi vill därför redogöra vilka konsekvenser en eventuell övergång till K2 

skulle ha och även diskutera frågan om K3-redovisning kan vara ett lämpligare val för ovan 

nämnda bostadsföretag. 
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1.4 Avgränsning 

Avsikten med uppsatsen är att få en uppfattning om hur en eventuell övergång till det nya K2-

reglementet kommer att påverka de allmännyttiga bostadsföretagen och om det passar 

företagens nuvarande redovisningsmetod. Därför kommer fokus att ligga på de delar av K2-

reglementet som exempelvis uppskjuten skatt, uppskrivning, nedskrivning och 

schablonmässig avskrivning som påverkar och berör ovan nämnda företag. K3-projektet 

kommer även att skrivas om, eftersom det i framtiden kommer att bli huvudalternativet till 

K2-redovisningen. Vi kommer inte att skriva om K-projekten 1 och 4, förutom den 

information som omskrivs enbart för att ge en vidare förståelse för K-projektens bakgrund och 

uppkomst. 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 2   
Metod 

 

 

 

Kapitel 3   
Teori 

 

 

 

 

Kapitel 4   
Empiri 

 
 

 

 

Kapitel 5   
Analys 

 

 

 

Kapitel 6 
Slutdiskussion 

I kapitlet metod beskrivs de metoder som använts 

för insamling, urval, validitet och reliabilitet samt 

källkritik 

I kapitlet teori ger vi en kort tillbakablick på 

redovisningen samt en beskrivning av 

redovisningens syfte. K2- projektets bakgrund, 

regelverk samt jämförelse mellan K2 och K3 

skildras. I detta kapitel beskrivs också regeringens 

parallella undersökningar, gällande enklare 

redovisning och SamRoB. 

I detta kapitel presenterar vi våra respondenter samt 

redogör för den information vi fått vid våra 

intervjuer. 

I det här kapitlet analyserar vi empirin utifrån teorin. 

I kapitlet slutdiskussion besvarar vi vår 

problemformulering och presenterar slutsatsen 

från analysen. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur datainsamlingen för vårt arbete har gjorts samt valet av 

respondenter och referensram. Kapitlet avslutas med ett resonemang om validitet, reliabilitet 

och källkritik. 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Vilken undersökningsmetod som skall användas vid uppsatsskrivande är väsentligt. De 

metoder som finns att välja mellan är kvalitativ eller kvantitativ metod. Det författarna måste 

fråga sig är vilket tillvägagångssätt som är det mest lämpliga. Den avgörande skillnaden går 

mellan ett induktivt och ett hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt. Det induktiva sättet 

innebär, att när man närmar sig ett problem som man inte har några större kunskaper om så 

gör man det utan klara hypoteser, relativt förutsättningslöst och med en ganska vag och 

oprecis problemframställning. I det induktiva angreppssättet utgår man från empirin i syfte att 

skapa nya teorier. Det hypotetisk-deduktiva tillvägagångssättet utgår från befintlig teori och 

undersöker hur bra det kommer att fungera i verkligheten. Det hypotetisk-deduktiva 

angreppssättet förutsätter en precis problemformulering och vad som är meningsfullt att 

undersöka och hämta information om. (Halvorsen, 2006, s. 78-79) 

 

Vi har i vår uppsats utgått från den befintliga teorin som finns och genom syfte samt 

problemformulering undersökt hur väl det överensstämmer med verkligheten. Vi har utifrån 

teorin skapat frågor till våra respondenter. Vi anser därmed att vårt angreppssätt 

överensstämmer bäst med det hypotetiskt-deduktiva. Vi har utifrån vårt syfte försökt att få en 

förståelse och undersöka problemet. Att belysa teorier genom hypotesprövning är inte syftet 

med uppsatsen utan att istället skaffa sig förståelse för problemet. Intentionen är inte heller att 

skapa nya teorier med vår uppsats. (Halvorsen, 2006, s. 78-79) 

 

Den kvantitativa metoden består av mätningar, statistik och andra kvantifieringar med hjälp 

av matematik. Det är med andra ord sådana metoder som utmynnar i numeriska observationer. 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 

omfattar verbala formuleringar, skrivna eller talade. Det är viktigt att påpeka att skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod inte behöver innebära en åtskillnad i perspektiv, 

paradigm eller förhållningssätt. (Backman, 1998, s.31) 

 

Eftersom vi vill få uppnå en förståelse utifrån vårt syfte och problemformuleringen har vi valt 

en kvalitativ metod . (Halvorsen, 2006, s.83) Vi har valt att göra intervjuer via e-post och 

telefon då det på grund av avstånden inte har varit möjligt att besöka våra respondenter och 

tanken var även att ge respondenterna mer tid att fundera över och diskutera svaren med 

kollegor. 

2.2 Metod för datainsamling 

Vi har i vår undersökning valt att intervjua tre allmännyttiga bostadsföretag, en auktoriserad 

redovisningskonsult samt en ekonom på SABO, Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag. 

Urvalet har inte skett med tanke på att göra en generalisering, utan utifrån analytiska syften. 

(Halvorsen, 2006, s.67) Vår analys och val av metod har utgått från problemformuleringen 

och syftet med arbetet. Eftersom vårt syfte var att undersöka effekterna av en övergång till 

K2-redovisning för allmännyttiga bostadsföretag har vi valt våra undersökningsenheter utifrån 

detta. En första kontakt togs via telefon där vi informerade om vilka som genomförde 

undersökningen samt syftet. Efter att vi fått ett positivt svar skickade vi sedan 

intervjufrågorna via e-post. Frågorna utformades systematiskt vilket betyder att ordalydelsen 
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och ordningsföljden är bestämd. Intervjufrågorna var öppna där respondenterna hade 

möjlighet att svara vad de ville. (Halvorsen, 2006, s.78) Nackdelen med att göra intervjuerna 

via e-post kan vara att möjligheten att ställa direkta följdfrågor beroende på svaren försvinner, 

samt möjligheten att förklara frågorna om det är något som är oklart (bilagor 1-2). Fördelen 

kan vara att respondenten svarar ärligare när de inte behöver stå öga mot öga och på så sätt 

inte heller påverkas de av den som intervjuar. (Halvorsen, 2006, s. 89) 

 

Intervjumallens utformning var standardiserad och såg lika ut för samma typ av respondent. 

Det betyder att vi använde oss av en frågemall till revisorer och en annan till 

bostadsföretagen, samt ytterligare en mall till SABO.  Åtskillnaden mellan intervjufrågorna 

gjordes för att kunskapen mellan respondenterna skiljer sig åt. Därför är frågorna till 

bostadsföretagen av mer generell karaktär. 

 

Valet av telefonintervju motiveras av behovet av att kunna ställa följdfrågor samt förklara 

frågorna vid oklarheter. Nackdelen med att välja systematiska frågor är att man styr 

respondenten in i en bestämd form som kan ge en skev bild av verkligheten medan fördelen är 

att frågorna får respondenten att minnas det som var avsett att undersökas. (Halvorsen, 2006, 

s.87-88) Intervjun nedtecknades under samtalets gång och vi hade även möjlighet att kontakta 

respondenten igen om några oklarheter uppstått.  

 

När vi samlade in data till teoriavsnittet använde vi oss av bokföringsnämndens allmänna råd 

för mindre aktiebolag, propositioner och vägledningar. De artiklar vi studerade var ur 

facktidskriften Balans som ges ut av FAR SRS. De författare som skrivit artiklarna anser vi 

kan klassas som väl insatta inom redovisningsområdet. Den litteratur vi använde oss av var 

den mest aktuella inom området och relevant för studien. 

2.3 Sökord 

Vid sökning efter artiklar har vi använt oss av Mittuniversitets databas. Där använde vi oss av 

databasen artikelsök. Sökorden vi har använt oss av är: K2, K2+ redovisning, K2-projektet. 

Genom sökorden fick vi fram en rad olika artiklar ur tidskriften Balans, som behandlar K2- 

redovisning. Vi har även sökt litteratur via V8 bibliotekens söktjänst där vi också använde oss 

av sökorden: K2, K2 + redovisning samt K2-projekten. Där fick vi fram den litteratur som 

anges i källförteckningen. 

2.4 Urval av respondenter 

Eftersom syftet med en kvalitativ undersökning är att få en djupare förståelse och utveckla 

begreppen i det som undersöks har vi valt våra respondenter med ett icke-sannolikhetsurval. 

(Halvorsen, 2006, s.100) Valet av respondenterna har gjorts helt och hållet på subjektiva 

grunder dels utifrån att de uppfyllde de krav för K2-redovisning vad gällande storlek, 

omsättning mm, dels utifrån den region de verkar inom. Vi har valt att undersöka tre 

bostadsföretag i norrlands inland som verkar inom samma marknad och är jämförbara i 

storlek. De tre bostadsföretagen är: Lycksele Bostäder AB, Umluspen Fastighets AB och 

Arvidsjaurhem AB. Valet av revisor/redovisningskonsult har vi gjort för att få en vidare 

belysning av problemet genom dess expertis i området. En av revisorerna / 

redovisningskonsulterna arbetar för en större revisionsbyrå, Grant Thornton med kontor i 

Vilhelmina, samt en mindre byrå, Argos, med säte i Umeå. Vår tanke var att dels intervjua en 

auktoriserad redovisningskonsult som arbetar med små och medelstora företag som passar in i 

kriterierna för K2, dels en revisor som arbetar med allmännyttiga bostadsföretag. Grant 

Thornton är det företag som arbetar mot det allmännyttiga bostadsföretaget på orten men 

tyvärr svarade inte Grant Thornton på våra frågor trots att de vid en första förfrågan varit 

positiva, anledningen till det var tidsbrist.  Dessutom har vi  
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intervjuat en ekonom på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som är bransch- och 

intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i hela landet och som är 

kunniga både inom bostadsbranschen och redovisningsfrågor. 

2.5 Gilitighetsanspråk-validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om två perspektiv. Dels på teoriplanet med arbetet att ta fram en 

problemställning och tolkningen av det empiriska resultatet, samt på empiriplanet där det 

gäller att samla in och behandla relevant data. Det ideala tillståndet är när det råder 

samstämmighet på de båda planen. Hur stor överensstämmelsen är kallas validitet. 

(Halvorsen, 2006, s. 41) 

 

I vår undersökning har vi försökt att kontakta de personer som har den bästa kompetensen 

samt störst kunskap inom det område vi valt att undersöka. De personer vi valt att tillfråga är 

redovisningsekonomer på företagen, en auktoriserad redovisningskonsult och en ekonom på 

SABO, vilket bör styrka validiteten i de svar vi fått.  

 

Vid användandet av intervjufrågor går det inte att garantera en hundra procentig validitet 

eftersom respondenter kan välja att visa verkligheten från en bättre sida, respondenten kan 

minnas fel eller ljuga. (Halvorsen, 2006, s. 88-89) Nackdelen med intervjufrågor via e-post är 

som vi tidigare sagt att man missar möjligheten att förklara om det är något som är oklart samt 

att man missar möjligheten till följdfrågor. Vi har försökt undvika det genom att 

respondenterna har haft möjlighet att kontakta oss via telefon eller e-post om något har varit 

oklart.  

 

Med reliabilitet avses hur pålitliga mätningarna är, begreppet reliabilitet står även för om 

insamlad data är relevant.  Hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar ska ge ungefär 

identiska resultat. Det ska med andra ord vara möjligt för andra oberoende personer att 

genomföra studien med samma resultat. (Halvorsen, 2006, s. 42) 

 

Vi har för att öka reliabiliteten använt oss av flera respondenter med stor kunskap inom 

området för att sedan jämföra dessa. Samtliga respondenter har fått samma 

bakgrundsinformation och samma frågor vilket torde öka reliabiliteten. De företag vi 

undersökt är för få för att kunna göra några generaliseringar.  

2.6 Källkritik 

Källkritik handlar om vilken informationskvalitet de data som samlas in har. Det bör alltid 

göras en granskning av de källor man har med avseende på: bakgrunden till informationen, i 

vilket sammanhang har de uppstått, upphovsmannens roll, syftet med informationen samt 

avsedd mottagare. (Wallén, 2005, s. 84-85) 

 

Man brukar skilja mellan primärdata och sekundärdata när det gäller datainsamling. 

Primärdata är nya data som forskaren själv samlat in genom att använda sig av en eller flera 

insamlingsmetoder. Sekundärdata är andrahandsdata som har samlats in av andra, t ex 

tidningsartiklar, litteratur med mera. (Halvorsen, 2006, s. 72) 

 

Vid insamlandet av information av K2-regelverket har vi främst använt oss av 

Bokföringsnämndens vägledning, Årsredovisning för mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1). I 

övrigt har vi använt oss av propositioner från regeringen och andra utredningar. Källorna 

måste anses som trovärdiga men politiska intressen kan inte helt uteslutas. 
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Den litteratur vi använt oss av är den mest aktuella inom området samt att vi försökt att 

studera flera olika författare för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Även där anser vi att 

källorna är tillförlitliga. 

 

De artiklar vi använt oss av är hämtade från tidningen Balans som ges ut av FAR. De är inte i 

faktisk betydelse vetenskapliga men vi anser trots det att tidskriften ger information som är 

relevant och trovärdig. Det kan dock inte garanteras att författarna till de olika artiklarna är 

fullkomligt objektiva. 

 

Vid insamlandet av primärdata valde vi att intervjua de personer som vi ansåg hade mest 

kunskap inom sitt område. Dock fanns skillnader i kunskapsnivån bland respondenterna, 

vilket gjorde att en del svar uteblev och därför har vi valt att inte ta med dem i analysen. Det 

som också kan anses som en nackdel vid intervjuerna var att vi vid telefonintervjun inte hade 

möjlighet att spela in samtalet vilket kan ha gjort att vi missat något eller missuppfattat något.  
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet beskrivs olika teorier som ger en grundläggande kännedom för studiens 

fortsatta innehåll och den tillsammans med empirin ligger till grund för analysen. Först 

beskrivs kort redovisningens bakgrund och syften. Därefter presenteras K-projektens grunder, 

K2 ställt mot K3-redovisning, enklare redovisning och skatteregler.  

3.1 En kort tillbakablick 

Det finns två traditioner som de industrialiserade länderna kännetecknats av, den kontinentala 

traditionen respektive den anglosaxiska traditionen. Den kontinentala traditionen omfattade de 

västeuropeiska länderna utom Storbritannien, Irland och Holland. Den anglosaxiska 

traditionen omfattar Storbritannien, Irland och Holland samt USA och de brittiska 

samväldesländerna. Skillnaden mellan de båda traditionerna är att den kontinentala traditionen 

bygger på redovisning som överensstämmer med lagen, medan den anglosaxiska bygger på 

redovisning som är ”true and fair”, dvs. ger en rättvisande bild av verkligheten. (Smith, 2006, 

s. 67-70) 

 

Det har över tiden blivit så att de länder som tillhört den kontinentala traditionen anammat 

delar av den anglosaxiska traditionen. Det beror bland annat på Storbritanniens inträde i EG 

och av den internationalisering av standards som huvudsakligen bygger på den anglosaxiska 

traditionen. Det har bildats två varianter av den anglosaxiska traditionen, en amerikansk 

företrädd av FASB, och en internationell men i huvudsak europeisk, företrädd av IASB.          

(Smith, 2006, s. 70) 

 

Europaparlamentet och ministerrådet beslutade att alla noterade företag från och med  år 2005 

ska upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder som utfärdats av IASB 

och som antagits av kommissionen. Det har kallats för IAS-revolutionen. Redovisningsrådets 

rekommendationer har även tidigare varit till mer än 90 % översättningar av IASB’s 

standarder. Det har under de senaste åren skett en förändring i IASB’s standarder som bl.a. 

innebär att vissa typer av tillgångar konsekvent skall värderas till verkligt värde istället för 

anskaffningsvärde. (Smith, 2006, s. 71) 

 

I Sverige har traditionen varit att redovisningen skall följa lagen, det vill säga den 

kontinentala traditionen. Kopplingen har främst varit för att tillgodose borgenärsintresse och 

statens skatteintresse. Det ligger i borgenärernas intresse att förhindra att företaget 

övervärderas och därigenom skapar en felaktig bild av företagets förmögenhet och resultat. 

Det ligger också i skatteintresset att förhindra att företaget värderar sina tillgångar för lågt och 

därmed undanhålla staten från beskattning. Sverige har mer och mer anpassat sig till den 

anglosaxiska traditionen. Utvecklingen har inneburit att det formella sambandet mellan 

redovisning och beskattning bevarades, men att avvikelser i förhållande till värden som 

betraktades som rättvisande visades öppet i både balans och resultaträkningen. Det formella 

sambandet mellan redovisning och beskattning som i Sverige bland annat kommit till uttryck i 

bokslutsdispositioner och obeskattade reserver är inte i överensstämmelse med IASB’s 

standard om redovisning av inkomstskatter. (Smith, 2006, s. 72-75) 

 

I och med att den svenska lagstiftningen har anpassats till EG-rätten och internationella 

redovisningsstandarder, har BFN påbörjat K-projektet för att skapa en harmonisering av 

redovisningsreglerna. (Broberg, 2008, s. 10) 
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3.2 Redovisningens syften 

Syftet med ett företags redovisning kan sägas vara att förmedla ekonomisk information till 

olika användare och främst till användare utanför företaget. Den externa redovisningens syfte 

är att förse ägare, anställda, långivare, kunder, leverantörer, stat och kommun samt 

allmänheten med information om företagets finansiella ställning och resultat. Hur 

informationen ska vara utformad för att tillfredsställa användarna beror på vem intressenten är 

samt vilken typ av företag det är. (Thomasson, 2007,s. 5) 

 

I större företag med en komplex organisation kompletteras den externa redovisningen med 

intern redovisning som är riktad till företagsledningen och andra beslutsfattare inom företaget. 

Den interna redovisningen ska ge underlag för styrning samt information för kontroll av olika 

företagsdelar. (Smith, 2006, s.17) 

3.3 Grunderna till K-projektet 

Den svenska redovisningslagstiftningens grundtanke är att alla företag ska använda samma 

redovisningsprinciper, om det bara är möjligt. För utvecklingen i Sverige har 

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet, som numera ersatts av Rådet för finansiell 

rapportering varit de ledande organisationerna. Eftersom de nuvarande reglerna har ansetts 

vara alltför komplicerade och svårtolkade, främst för de mindre företagen anpassas 

redovisningsreglerna för de olika typerna av företag. Det är Bokföringsnämnden som har fått 

till uppgift att ta fram ett samlat regelverk K-projektet, som är uppdelat i fyra kategorier. 

Resultatet av K-projektet ska vara till hjälp för olika företag att kunna förenkla sina 

redovisningsrutiner genom att använda ett regelverk som är samlat på ett och samma ställe, 

istället för att som idag måsta söka råd och rekommendationer på olika ställen.  

Resonemanget bakom K-projektet är att det ska finnas ett regelverk för varje företag av en 

viss typ och storlek. Eftersom K-projektet ännu inte är slutfört är det fortfarande tillåtet att 

använda sig av nuvarande regelverk men sedan kommer Bokföringsnämnden att kräva en 

övergång till något av K-regelverken, detta kommer dock troligen inte att ske förrän 2011. 

(Broberg, 2008, s.10-13) 

 

Figur 1 ovan visar en schematisk bild över kategoriseringen av K-projektet.(Elonsson, Rickardsson) 

Kategori Bolagsform Krav 

K1 Enskild firma och små handelsbolag 

Nettoomsättning får högst uppgå 

till tre miljoner  

K2 

Enskild firma och handelsbolag 

Små aktiebolag och 

ekonomiska föreningar 

Får högst uppfylla ett av följande 

kriterier: 

 

 50 miljoner i 

nettoomsättning 

 25 miljoner i 

balansomslutning 

 50 anställda 

K3 

Enskild firma och handelsbolag 

Stora aktiebolag och ekonomiska 

föreningar 

Ska uppfylla minst två av kraven 

för K2 och kriterierna måste 

uppfyllas två år i rad 

K4 Noterade företag och koncerner 

Gäller för börsnoterade företag 

och företag som måste upprätta 

koncernredovisning 
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3.3.1 K1 

K1 lämpar sig för de allra minsta företagen. Nettoomsättningen för högst vara tre miljoner 

kronor. Dessutom ska företagen inte vara skyldiga att upprätta någon årsredovisning sedan 

tidigare. Det är bland annat mindre enskilda näringsidkare och handelsbolag som ägs av 

fysiska personer som hör till denna kategori. (Broberg, 2008, s. 11)  

 

Bokslutet ska innehålla resultat- och balansräkning men tilläggsupplysningar behöver inte 

presenteras. Bokslutet ska dock upprättas enligt god redovisningssed. Det allmänna råd med 

tillhörande vägledning som Bokföringsnämnden gett ut för enskilda firmor gällande K1 heter 

BFNAR 2006:1. Reglerna ska vara så enkla som möjligt men om man vill är det frivilligt att 

använda K2-årsbokslut istället. (Broberg, 2008, s. 17) 

3.3.2 K2 

K2-redovisning för mindre aktiebolag är det regelverk som idag är färdigt och som kommer 

att presenteras mer utförligt nedan. K2-redovisningen är frivillig att använda som alternativ 

till de mer avancerade regler som K3 kommer att innehålla. Förenklingarna är till exempel att 

reglerna är skrivna i ett samlat dokument, de enskilda reglerna förenklas och förtydligas och 

även språkliga förenklingar. Regelverken för övriga företagstyper kommer att färdigställas när 

K3 är klart. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

3.3.3 K3 

K3 är det regelverk som blir huvudalternativ för alla företag som ska upprätta årsredovisning. 

Det gäller alla större företag förutom de företag som tillämpar internationella 

redovisningsregler. K3 kommer att utgå från RR1-RR29 och det regelverk som 

Bokföringsnämnden har idag. (Broberg, 2008, s. 11) Årsredovisningslagens möjligheter 

kommer i K3 att kunna användas fullt ut, gällande till exempel uppskrivningar och 

värderingsregler, men kraven kommer också att vara hårdare att till exempel visa en 

rättvisande bild av redovisningen. (Broberg, 2008, s. 14) De företag som räknas som mindre 

får även använda K2-redovisningen om de vill. Vissa anpassningar till internationella 

förändringar såsom till exempel IASB:s SME-projekt kommer också att göras. (Broberg, 

2008, s. 11) 

 

IASB publicerade i april 2007 ett utkast för IFRS för SME. (Small and medium-sized 

Enterprises). Syftet med projektet är att erbjuda en förenklad men komplett uppsättning av 

redovisningsprinciper som är lämpliga för mindre och medelstora företag. IFRS för SME 

kommer troligtvis att få störst inverkan på redovisningen i länder som har en låg kvalitet på 

sin redovisning eller saknar gemensamma redovisningsregler. Det är IASB som står för 

utvecklingen och underhållet och de kan underlätta arbetsbördan för lokala normgivare, i 

Sveriges fall Bokföringsnämnden. (Buisman J. & Törning E., Balans, 5/2008, s.40-41) 

3.3.4 K4 

Detta regelverk kommer att gälla de företag som idag upprättar koncernredovisning enligt 

IAS/IFRS i de fall de inte redan ingår i RFR1 och RFR2, som avser gällande normgivning 

från Rådet för finansiell rapportering. (Broberg, 2008, s. 11) 
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3.4 K-2 redovisning för mindre aktiebolag, BFNAR 2008:1 

Reglerna för hur ett mindre aktiebolag ska sätta upp sin årsredovisning är helt färdig och en 

av de största förenklingarna består i att hela regelverket finns samlat på ett och samma ställe. 

(Broberg, 2008, s. 14)  

 

De förenklingar som BFN huvudsakligen vill uppnå är följande: 

 

 Att reglerna presenteras i ett samlat dokument hjälper till att minska osäkerheten 

angående vilka regler och val som finns att välja mellan när det gäller upprättande av 

årsredovisning.  

 Att begränsa antalet tillåtna alternativ betyder att den som skapar årsredovisningen 

inte behöver ha kunskap om de olika alternativa redovisningsregler som finns. 

 Att förenkla och förtydliga de enskilda reglerna har som mål att ha användarnas behov 

och horisont som utgångspunkt. Detta kan i vissa fall föra med sig att reglerna inte blir 

helt redovisningsteoretiskt riktiga men BFN anser att förenklingarna är viktigare för de 

mindre företagen. 

 Färre tilläggsupplysningar är också en förenkling för dem som skapar 

årsredovisningen. 

 Tydliga väsentlighetsregler innebär att K2 innehåller ett förhållandevis stort antal 

regler som visar vad som är väsentligt eller inte för att underlätta väsentlighetsfrågor. 

 Språkliga och pedagogiska förenklingar innebär bland annat att inledningen till de 

olika avsnitten är mer kortfattade och reglerna beskrivs mer konkret. (Månsson & 

Ohlsson, 2008) 

 En annan förenkling är att periodiseringar av inkomster och utgifter som understiger 

5000 kr ej behöver göras. (Broberg, 2008, s. 48) 

 

K2-reglerna används bara för skapandet av ett företags årsredovisning och därför ska BFN:s 

normer för löpande bokföring och arkivering fortsätta att användas som tidigare. (Wedin & 

Olsson, 2008, s. 30) 

 

Regelverket för K2 redovisning är uppdelat i tre delar: 

 

1. Lagregler och allmänt råd. 

2. Kommentarer. 

3. Exempel. (Wedin & Olsson, 2008, s. 9) 

3.4.1 Rättvisande bild 

För att ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning ska balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet. Dessutom ska tilläggsupplysningar 

lämnas om det behövs för att ge en rättvisande bild. (FAR samlingsvolymen, 2008, s. 376) 

 

Eftersom reglerna vid K2-redovisning är standardiserade minskar bland annat kravet att göra 

egna värderingar vid till exempel avskrivningar. Det är heller inte tillåtet att uppvärdera 

anläggningstillgångar, förutom för mark och byggnader. Dock får bara marken eller 

byggnaderna skrivas upp högst till taxeringsvärdet. Enligt årsredovisningslagen får samtliga 

anläggningstillgångar skrivas upp.  Om en uppskrivning av mark eller byggnad är gjord innan 

övergången till K2-redovisning får den behållas men för övriga anläggningstillgångar måste 

uppskrivningarna återföras. Att göra verkligt värde värdering av tillgångar är inte heller 

tillåtet. Dessutom har kravet på periodiseringar minskat. Sammantaget kan dessa förenklingar  
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göra att det kan bli problem att visa en rättvisande bild för diverse intressenter. (Broberg, 

2008, s 14-16) 

3.4.2 God redovisningssed 

När ett företag väljer att använda sig av K2-redovisning, kan det till en viss del innebära 

begränsningar av god redovisningssed eftersom företaget endast får använda sig av de regler 

som anges i K2-reglerna och inte som idag med till exempel allmänna råd och 

rekommendationer från BFN samt Redovisningsrådets rekommendationer. Dock kan då 

företaget välja att istället följa K3-redovisningen som mera kommer att påminna om dagens 

redovisningsregler. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

3.4.3 Årsredovisningens och förvaltningsberättelsens uppbyggnad 

Om ett företag stöter på en fråga som gäller årsredovisningen men som inte är reglerad i K2 

ska de göra enligt följande: 

 

 Söka efter regler i K2 som gäller likande frågor. 

 Söka i årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper, ÅRL 2:4 och K2:s 

grundläggande principer, kapitel 2. (Wedin & Olsson, 2008, s. 30) 

 

De grundläggande principer som nämns ovan i årsredovisningslagen ska följas och avvikelser 

från dem får endast göras då det tillåts specifikt i K2-reglerna.  

 

De principer som ska följas enligt ÅRL är: 

 

 Fortlevnadsprincipen, innebär att ett företags verksamhet antas fortsätta sin 

verksamhet i framtiden. 

 Konsekvent tillämpning, innebär att ett företag ska använda likadana principer för 

värdering, klassificering och indelning av poster från ett räkenskapsår till nästa. 

 Försiktighetsprincipen, att värderingar i företaget ska göras med rimlig försiktighet. 

Som till exempel att endast konstaterade intäkter får finnas med, att alla kända 

förpliktelser ska tas med i årsredovisningen och att hänsyn ska tas för värdenedgångar 

oavsett räkenskapsårets resultat. 

 Periodiseringsprincipen, innebär att transaktioner ska redovisas när de inträffar och 

inte när in- eller utbetalning sker.  

 Individuell värdering, innebär att värderingen av balansräkningens poster ska göras 

var för sig. 

 Bruttoredovisning och kvittningsförbud, innebär att tillgångar inte får kvittas mot 

avsättningar och övriga skulder, och att intäkter inte får kvittas mot kostnader. 

 Kontinuitetsprincipen, innebär att ingående balans ska vara lika med föregående års 

utgående balans. (BFNAR 2008:1, s. 16-17)  

 

När ett företag tillämpar det allmänna rådet får de inte i balans- och resultaträkningen lägga 

till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än de i uppställningsformerna 

beskrivna. De får inte heller slå samman poster, men möjlighet finns att ändra benämningen 

av posterna om innehållet i posterna blir bättre beskrivna. (BFNAR 2008:1, s. 20) 
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Förvaltningsberättelsen ska komplettera informationen som lämnas i resultat- balansräkning 

och noter.  

 

Uppställningsformen i förvaltningsberättelsen upprättas enligt följande: 

 

 Verksamheten, allmänt om verksamheten, västentliga händelser under och efter 

räkenskapsåret, forskning och utveckling, egna aktier och verksamhet enligt 

miljöbalken. 

 Flerårsöversikt. 

 Resultatdisposition. 

 

Ett dotterföretag ska lämna upplysningar angående moderbolagets namn, säte och 

organisationsnummer. (Wedin & Olsson, 2008, s. 35) 

3.4.4 Resultaträkningens uppbyggnad 

Vid användande av K2-redovisning är endast kostnadsslagsindelad resultaträkning tillåten, så 

det betyder att de företag som använder funktionsindelad resultaträkning tvingas byta. 

(Broberg, 2008, s. 16) 

 

Kostnadsslagsindelad resultaträkning har en uppställningsform där företagets kostnader 

redovisas indelade i kostnadsslag. En fördel mot funktionsindelad redovisning kan vara att 

företagen slipper fördela rörelsekostnaderna på de olika funktionerna vilket kan vara svårt 

ibland. Dessutom kan den kostnadsslagsindelade baskontoplanen användas. (Thomasson, 

2007, s.45-47) 

 

Funktionsindelad resultaträkning har en uppställningsform där företagets kostnader 

redovisas indelade i funktioner. Den anses ge en mer fyllig information om företagets resultat 

och hur det har uppkommit. De kostnader som sammanhänger med en viss funktion redovisas 

tillsammans eftersom de delas upp på olika funktioner. Det ger bra möjligheter att få fram hur 

olika funktioner har påverkat periodens resultat. (Thomasson, 2007, s.45-48) 

3.4.5 Balansräkningens uppbyggnad 

Upprättande av balansräkningen ska ske enligt K2-reglernas uppställningsform, rubriker, 

underrubriker, summeringsrader och poster. Benämningen av poster får dock anpassas om det 

bättre beskriver postens innehåll. Indelning av anläggningstillgångar sker i tre grupper: 

immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar med skilda värderingsregler för 

varje grupp. Skuldernas indelning sker även de i tre grupper: avsättningar, långfristiga skulder 

och kortfristiga skulder. (Wedin & Olsson, 2008, s. 57)  

 

Nedan ges en utförligare beskrivning av de delar av balansräkningen som avser 

anläggningstillgångarna byggnader och mark samt avsättningar.  

 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark) ska ske för varje 

tillgång var för sig. Avskrivningarna ska ske systematiskt över varje tillgångs nyttjandeperiod, 

vilket är tiden som tillgången avses att användas. Nyttjandeperioden bestäms antingen av de 

regler som Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader anger, vilket 

betyder att hyreshus får göra värdeminskningsavdrag med 2 %, eller så kan bostadsföretaget 

välja att göra avskrivningar enligt nyttjandeperioden. Avskrivning ska påbörjas det år som 

anläggningstillgången tas i bruk. (BFNAR 2008:1, s 58-59) 
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Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark) ska göras om 

värdet är lägre än tillgångens redovisade värde och värdenedgången anses vara bestående. Då 

ska tillgången skrivas ned till företagets återstående uppskattade värde, vilket innebär att det 

är tillgångens nytta i verksamheten, som är nedskrivningsbehovets utgångspunkt. Varje 

avskrivningsenhet ska skrivas ned var för sig vilket medför att det till exempel inte går att 

avstå från nedskrivning av byggnaden i en fastighet, med motiveringen att marken har ett 

högre värde än redovisat värde. Om taxeringsvärdet minskat så mycket att det vid 

multiplikation med 1.33 understiger det redovisade värdet, är det en indikation att 

nedskrivning bör göras. (BFNAR 2008:1, s. 156-157)  

 

Uppskrivning av materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark). Endast 

byggnader och mark får skrivas upp enligt K2-reglerna och de får enbart skrivas upp till 

taxeringsvärdet. Om fastigheten har fått byggts till- eller om får inte uppskrivning göras utan 

anskaffningsvärdet på byggnaden ska istället ökas. (BFNAR 2008:1, s. 158) 

 

Avsättningar ska redovisas om avtal och offentligrättsliga regler kräver det och ett utflöde av 

resurser kommer att krävas, med en tillförlitlig uppskattning av beloppet, som till exempel 

pensioner. Avsättningar får dock inte göras för beräknad inkomstskatt som ska betalas i 

framtiden till följd av skillnaden mellan en tillgångs, skulds eller avsättnings redovisade värde 

och dess skattemässiga värde (uppskjuten skatt), till exempel ska uppskjuten skatteskuld vid 

övergång istället lyftas in under balanserat resultat. Dessutom får inte avsättning göras för 

utgifter som krävs för framtida verksamhet och för den del av ett terminskontrakt som säkrar 

skuld eller fordran i utländsk valuta. (BFNAR 2008:1, s 72) 

 

3.4.6 Koncernföretag 

Det är endast moderföretag i större koncerner som behöver upprätta en koncernredovisning, 

enligt K2. Ett mindre aktiebolag som ingår i en större koncern får tillämpa reglerna även om 

det i koncernen finns företag som tillämpar andra redovisningsnormer. (Broberg, 2008, s. 36-

39) 

 

Enligt årsredovisningslagen behöver inte moderföretaget i en mindre koncern upprätta en 

koncernredovisning. Det är dock tillåtet att frivilligt upprätta en koncernredovisning. 

K2-reglerna innehåller inga regler för koncernredovisning. Om företaget frivilligt väljer att 

upprätta en koncernredovisning ska det framgå vilka principer koncernredovisningen är 

upprättad efter. Det normala är att man följer Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, 

koncernredovisning.(Broberg, 2008, s. 119)  

 

I ett koncernföretag är andelarna vanligtvis anläggningstillgångar. Om ett företag lämnar 

aktieägartillskott till ett koncernföretag ska det öka aktiernas redovisade värde. I nuvarande 

regler blir koncernbidrag vanligtvis redovisat mot eget kapital men vid K2-redovisning ska 

koncernbidraget redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Anledningen till 

förändringen är att minska skillnaden mellan redovisningen och beskattningen. (BFNAR 

2008:1, s. 85-87) 

 

Ett moderbolag i en större koncern får inte använda sig av K2-redovisning men det får 

däremot ett dotterbolag som räknas som ett mindre företag. Det är tillåtet för dotterbolaget att 

använda sig av K2-redovisning även om det finns företag i koncernen som använder sig av 

andra redovisningsnormer. (BFNAR 2008:1, s. 94) 
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3.5 K2 eller K3 redovisning? 

BFN arbetar idag med att ta fram ett regelverk för större företag (K3). Det allmänna rådet för 

större företag kommer att innehålla de möjligheter som finns idag. K3 är inte fastställt men 

kommer enligt BFN att ha sitt ursprung från RR1-29 och BFN:s nuvarande normgivning samt  

IASB:s SME-projekt. (BFN 2008a). 

 

De största skillnaderna mellan K2 och K3 är vid användandet av K3 har företaget möjlighet 

att nyttja de möjligheter som förespråkas av ÅRL vilket inte finns i K2. Till exempel så 

bygger K2 på försiktighetsprincipen och därför är värdering till verkligt värde inte möjlig, i 

K3 däremot är det möjligt att värdera till verkligt värde. I K3 nuvärdesberäknas avsättningar, 

både funktion och resultatindelad redovisning kan användas, uppskrivning enligt lagen fullt 

möjlig, detta tillsammans gäller för K3 till skillnad mot K2. Regler i K2 får tillämpas även om 

informationen inte blir helt rättvisande, exempelvis behöver inte inkomster och utgifter 

understigande 5 000 kr periodiseras. I K3 gäller regler som kräver att man gör bedömningar 

som medför att en rättvisande översikt av verksamheten presenteras. (BFN 2007) 

 

Det finns både nackdelar och fördelar när det gäller K2 redovisning. Generellt kan noteras att 

fördelarna med K2 till stor del hänger samman med standardiseringar och minskningen av 

antalet alternativ i redovisningen och i utformningen av årsredovisningen. Nackdelarna kan 

sägas vara att K2 ger begränsade möjligheter att anpassa och utforma redovisningen för olika 

situationer. Det kan i vissa situationer leda till att K2 inte ger en lika rättvisande bild som 

nuvarande regelverk eller det framtida K3. Exempel på detta kan vara de förenklade reglerna 

när det gäller avskrivningar och nedskrivningar. Det kan göra att intressenterna kan känna en 

osäkerhet om ett bokslut upprättat enligt K2 ger lika bra information om företagets ställning 

och resultat, som ett bokslut upprättat enligt nuvarande regler eller K3. En annan nackdel kan 

vara att det inte är tillåtet att avvika från uppställningsformen vad gällande resultat och 

balansräkningen. För vissa branscher eller enskilda företag kan detta begränsa att på ett tydligt 

sätt lämna företagsspecifik information. I vissa situationer begränsas möjligheten att redovisa 

avsättningar. Det får också genomslag genom minskat utrymme för skattemässiga avdrag. För 

företag som är dotterbolag i en större koncern kan det innebära dubbelarbete att använda K2 

om den interna koncernrapporteringen ändå baseras på K3. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

Månsson och Ohlsson säger också att många företag som är på det klara med att K2 är det 

lämpliga regelverket ändå kommer att vänta med att gå över. Skälen kan bland annat vara: 

 Att så länge nuvarande regler får tillämpas är förenklingarna mindre väsentliga. 

 Beroende på utvecklingen av SamRoB och utredningen för enklare redovisning 

kommer det troligtvis att bli förändringar även i K2, lika bra att vänta tills K2 är helt 

klart. 

 Om företaget väljer K2 kan det innebära att företaget får byta redovisningsprinciper 

ännu en gång om det sedan anser att K3 är mer lämpligt. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

 Det som ska nämnas i sammanhanget är att det alltid kommer att vara tillåtet för företag att 

byta från K2 till K3.(Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

3.6 Enklare redovisningsregler  

Ett uttalande finns från regeringen att företagens administrativa börda ska minska med 25% 

till år 2010. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att se om företagens redovisning 

går att göra ännu enklare. Ett delbetänkande har nu redovisats med olika förslag till ytterligare 

förenklingar för både mindre och större företag. Utredningen föreslår bland annat: färre 

upplysningskrav i årsredovisningen, förkortad balansräkning, utökad möjlighet att använda  
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förkortad resultaträkning samt slopandet av förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen 

ska istället ersättas av noter där upplysning om eventuellt innehav av egna aktier och 

vinstdisposition ska ges samt översikt över företagets utveckling och förhållanden som är 

viktiga för bedömning av företaget. Sveriges årsredovisningslag har till stor del uppkommit 

ifrån EG:s redovisningsdirektiv, men i direktivet finns även beskrivet om möjligheter till 

förenklingar för små och medelstora företag som inte har nyttjats ännu. Därför tycker 

utredningen att dessa förenklingar ska införas i svensk redovisning. (Broberg, 2008, s. 146-

150) 

 

3.6.1 Gränsen höjd för mindre företag 

Indelningen i mindre och större företag startade 2007-01-01 och enligt de reglerna är ett 

företag större om: 

 

 Företagets nettoomsättning har uppgått till mer än 50 miljoner kronor för vart och ett 

av de två senaste räkenskapsåren. 

 Balansomslutningen har uppgått till mer än 25 miljoner kronor för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren. 

 Medelantalet anställda har uppgått till mer än 50 personer för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren. 

 

Enligt EG:s redovisningsdirektiv är reglerna högre än den svenska indelningen och 

utredningen tycker att gränserna ska höjas till dem istället. Då skulle ett företag istället räknas 

som större om: 

 

 Företagets nettoomsättning har uppgått till mer än 83 miljoner kronor för vart och ett 

av de två senaste räkenskapsåren. 

 Balansomslutningen har uppgått till mer än 41,5 miljoner kronor för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren. 

 Medelantalet anställda har uppgått till mer än 50 personer för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren. (Broberg, 2008, s. 146-147) 

 

3.7 Nuvarande skatteregler, K2 och SamRoB 

Eftersom en strävan med K2-redovisningen är att minska skillnaderna mellan redovisning och 

beskattning, kommer till exempel följande poster att förändras för att passa ihop med 

beskattningen: 

 

 Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen. 

 Tiderna för avskrivning enligt de skattemässiga reglerna får användas som en schablon 

i redovisningen. 

 Anläggningsfastigheters försäljning kan redovisas alternativt som enligt skattereglerna 

även fast K2 förespråkar en annan redovisning.  (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

Den statliga utredningen SamRoB har utrett sambandet mellan redovisning och beskattning 

och har i sitt slutbetänkande i september 2008 föreslagit att helt frikoppla regelverken. I 

nuläget har Sverige en ganska stark koppling i sambandet genom att inkomstskattelagen pekar 

på att beskattningen ska ta sin grund ur god redovisningssed. Det betyder huvudsakligen att 

skattepliktiga intäkter och kostnader regleras av IL och periodiseringen av posters redovisning 

hänvisas till god redovisningssed. Hänvisningen till god redovisningssed som IL förespråkar 
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skulle då försvinna vid en frikoppling. Istället finns i SamRoB-utredningen förslag hur 

skattereglerna ska kompletteras för förändringarna och en omarbetning av IL. I de fall som 

utredningen skiljer sig från K2 föreslår SamRoB att K2 ska anpassa sina regler. (Månsson & 

Ohlsson, 2008) 



  

  18    

 

4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras studiens undersökningsresultat som genomförts med hjälp av 

intervjuer med en redovisningskonsult, tre allmännyttiga bostadsföretag och en representant 

från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Intervjuguiderna som använts finns som 

bilagor sist i examensarbetet. Till att börja med görs en presentation av respondenterna, 

sedan följer intervjuerna i fortlöpande text.  

4.1 Intervju med auktoriserad redovisningskonsult 

Lena Eriksson är auktoriserad redovisningskonsult på Argos Revision AB. Argos Revision 

AB är en revisions- och redovisningsbyrå som startade 1997 och idag består av fem 

medarbetare. Argos arbetar främst med små och medelstora företag. Lena Eriksson har arbetat 

i företaget sedan år 2000 och är delägare sedan två år tillbaka. 

 

Fortsättningsvis kommer Argos Revision AB att benämnas Argos och Lena Eriksson att 

benämnas endast med efternamn. 

 

Rättvisande bild 

Fråga nummer två handlade om huruvida användandet av K2 redovisningen kommer att ge 

samma upplysningar och bild av företaget som nuvarande regelverk ger. Eriksson säger att 

enligt vad hon förstår så skall kraven på upplysningar vara lägre, beloppsgränser för 

periodiseringar blir högre och därför tror hon inte att man kommer att få en lika bra bild av 

företaget. 

 

Övergripande förenklingar med K2-regelverket 

Fråga nummer tre handlar om vilka övergripande förenklingar som kan tillkomma i och med 

K2-regelverket samt om de specifikt kan påverka de mindre bostadsföretagen.  

Eriksson har inte själv börjat använda sig av K2-regelverket men tror att regelverket i vissa 

fall kan innebära förenklingar. Eriksson anser vidare att förenklingarna i sig inte har så stor 

betydelse för henne som redovisningskonsult då hon har lärt sig det nuvarande regelverket 

och därmed inte har några problem med det. Hon anser också att de förenklingar som K2 ger, 

redan används idag exempelvis vad det gäller slopande av periodiseringar av inkomster och 

utgifter under 5000 kr.  Eriksson säger vidare att det känns mer som att K2 -redovisningen 

anpassat sig till verkligheten och därmed gör K2 ingen skillnad i praktiken. Avseende K2:s 

förenkling när det gäller att koncernbidrag ska redovisas i resultaträkningen, anser Eriksson 

att det är en tillbakagång till regler som har använts tidigare och att de på hennes 

redovisningsbyrå redan tillämpar de reglerna. Hon påpekar också att det kan bli problem med 

de programvaror som finns idag för redovisning och revision på grund av att de inte är 

anpassade för K2-regelverket. Eriksson tror inte heller att de kunder hon har är i behov av de 

förenklingarna som blir, då de också har kunskap om dagens regelverk. Hon anser vidare att 

många känner trygghet i det system som de har och att de troligtvis kommer att vänta med ett 

byte till K2 till dess att det är tvingade. Eriksson menar vidare att många känner ett stort 

motstånd mot det merarbete som krävs från att byta från ett regelverk till ett annat, vilket 

också bidrar till att många väntar med bytet. Eriksson tror att K2 i dagsläget innehåller en rad 

”barnsjukdomar” vilket också kan vara ett skäl till att vänta med bytet.  Hur regelverket 

kommer att påverka bostadsföretag kan Eriksson inte svara på då hon inte har den typen av 

kunder.  
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Övergång från funktionsindelad till kostnadsslagsindelad resultaträkning 

Vi frågade vidare om det kunde bli en försämring för bostadsföretagen som använder sig av 

funktionsindelad resultaträkning eftersom de måste övergå till kostnadsslagindelad 

resultaträkning. Som vi tidigare har förklarat har Eriksson inga allmännyttiga bostadsföretag i 

sin kundkrets vilket gör att hon inte kunde besvara den frågan utifrån allmännyttans 

synvinkel. Det hon däremot sa var att det antagligen blir en försämring eftersom olika företag 

valt funktionsindelad redovisning av någon anledning som passar deras syften bättre. Hon 

säger vidare att redovisningen i grunden den samma.  

 

Skillnad vid övergång till K2-redovisning för revisorer/redovisningskonsulter 

Fråga fem handlade om revisorerna/redovisningskonsulterna kommer att märka någon 

skillnad efter övergången till K2-redovisningen. Eriksson svarade att skillnaden kanske kan 

vara att när man väl lärt sig allt detta så kanske bokslut och årsredovisningen går snabbare.  

Hon nämnde också att en av hennes kollegor på redovisningsbyrån hade börjat använda sig av 

K2 redovisning och benämnde det som ”ett rent mörker”. 

 

K3 istället för K2-redovisning 

Nästa fråga handlar om respondenten tror att företagen kommer att välja K3-redovisning 

istället för K2 och i så fall varför? Eriksson tror inte att många kommer att välja K3, utan bara 

de företag som måste in i dessa regler samt de som inte vill bli begränsade av K2- reglerna. 

  

Andra synpunkter på K2-redovisning 

På frågan om de fanns några andra synpunkter angående K2 svarade Eriksson att det hade hon 

inte. 

 

Syn och konsekvenser på enklare redovisning  

Fråga åtta handlade om vad respondenten ansåg om förslaget till enklare redovisning samt 

vilka konsekvenser det eventuellt kan få? Eriksson tycker att det generellt är bra med enklare 

redovisning. Det hon anser som positivt är slopandet av upplysningar i årsredovisningen. Det 

hon framhöll var till exempel slopande av medelantal anställda samt sjukfrånvaro och framför 

allt tyckte hon att slopandet av specifikation över löner och andra ersättningar till 

befattningshavare är bra, då hon anser att det kräver mycket tid i anspråk. Vad gäller förkortad 

balans- och resultaträkning kände hon att det inte var en förenkling då hon ändå måste 

bokföra post för post i den löpande bokföringen. Sammanslagningen av poster har de till viss 

del redan gjort idag. Hon menade vidare att förslaget är lite missvisande då företagets kunder 

tror att de nya reglerna ska förkorta arbetstiden men att det i praktiken inte gör det, vilket inte 

heller föranleder någon minskad kostnad för revisionsbyråns kunder. 

 

Syn och konsekvenser av SamRoB, sambandet mellan redovisning och beskattning 

Den sista frågan handlade om hur Eriksson såg på SamRob utredningen samt vilka eventuella 

konsekvenser det förslaget kan få? När det gäller förslaget att helt frikoppla regelverken för 

beskattning anser Eriksson att de system som finns idag är bra. Eriksson tycker att dagens 

regelverk är lätt att använda och vid en förfrågan från exempelvis Skatteverket är det lätt att 

rätta om det är något fel eller att förklara för myndigheterna varför man har gjort på det ena 

eller andra sättet.  
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4.2 Intervju med tre bostadsföretag 

Birgitta Axelsson är ekonom på Lybo, Lycksele Bostäder AB. Lybo är ett allmännyttigt 

bostadsföretag med cirka 1260 lägenheter samt lokaler som de hyr ut och de ingår i en 

koncern med Lycksele Stadshus AB som ägare, som i sin tur ägs av Lycksele Kommun. I 

företaget finns förutom Axelsson 17 anställda.  

 

Fortsättningsvis kommer Lycksele Bostäder AB att benämnas Lybo och Birgitta Axelsson 

endast med efternamn.  

 

Umluspen Fastigets AB i Storuman har en ekonom som heter Annika Torger. Umluspen 

tillhör också allmännyttan och har 366 hyreslägenheter samt lokaler och de ägs av Storumans 

Kommun. De förvaltar också Kommunens lägenheter och lokaler. På Umluspen arbetar 

sammanlagt 40 personer.  

 

Fortsättningsvis kommer Umluspen Fastighet AB att benämnas Umluspen och Annika Torger 

endast med efternamn. 

 

Det tredje företaget som intervjuats är Arvidsjaurhem AB och VD heter Anders Nordström. 

Han arbetar förutom som VD med ekonomifrågor i företaget och de hyr ut mer än 1000 

lägenheter samt lokaler. Arvidsjaurhem är helägda av Arvidsjaurs Kommunföretag AB, som 

även äger Flygplatsen och Energibolaget på orten. Arvidsjaurhem har i sin tur även ett 

dotterbolag. Elva personer har Arvidsjaurhem som sin arbetsplats.   

 

Fortsättningsvis kommer Arvidsjaurhem AB att benämnas Arvidsjaurhem och Anders 

Nordström endast med efternamn. 

 

Påbörjad ändring av redovisningsmetod 

Första frågan handlade om något av företagen har påbörjat något arbete med att ändra 

redovisningsmetod och alla tre företagen svarade att det har de ännu inte gjort. Axelsson på 

Lybo förklarade att de i dagsläget är för ”stora” för att kunna tillämpa K2-redovisnigen, 

gränsvärdena för att ett företag ska betraktas som mindre är för låga för dem. De väntar isåfall 

på att reglerna om enklare redovisning ska träda i kraft och bli integrerade i K2-regelverket. 

Om inte så blir fallet kommer K2-redovisningen över huvud taget inte att bli möjlig för Lybo 

att applicera som redovisningsmetod och då blir huvudalternativet K3 den enda möjliga 

redovisningsmetoden för Lybo. 

 

Intresse för byte till K2-redovisning 

Om intresse finns för att byta till K2-redovisning när det blir dags för skifte av 

redovisningsmetod efterfrågades i fråga två. Här var svaren skiftande. Axelsson på Lybo hade 

vissa tveksamheter till ett byte och tyckte att K2-reglementet vid första informationen verkat 

ganska bra med dess raka linje men att hon idag ställer sig mer tvivlande till att använda sig 

av K2 istället för K3-redovisning. Torger på Umluspen känner inte att hon har tillräckliga 

kunskaper i skillnaderna mellan K2-redovisning och dagens redovisning för att kunna ta 

ställning i frågan. Arvidsjaurshems VD Nordström tycker dock att ett skifte till K2-

redovsingen verkar intressant och har svarat ja på frågan. 

 

Förenkling vid byte till K2-redovisning 

Nästa fråga handlade om något av företagen skulle uppleva en förenkling av redovisningen 

vid en övergång till K2-redovisning i jämförelse med dagens regelverk. Lybos ekonom 

Axelsson svarade, att hon inte känner sig tillräckligt insatt i ärendet men att hon inte tror att 
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det skulle innebära några större förenklingar. Hon påpekade dock att en stor förändring vid ett 

skifte till K2-redovisning innebär att om ett företag har funktionsindelad resultaträkning måste 

det byta till kostnadsslagsindelad resultaträkning. Hon tyckte dock att en lättnad vid ett skifte 

till K2-redovisning skulle vara att inte behöva redovisa avsättningen uppskjuten skatt 

eftersom den inte ska redovisas där, men hon tyckte samtidigt att det inte är ett så stort jobb 

med den uppskjutna skatten. Torger på Umluspen svarade att hon inte kände till vad en 

övergång till K2-redovisning skulle innebära för förenklingar och hade därmed inget svar på 

frågan. Nordström tyckte däremot att det skulle förenkla för Arvidsjaurhem vid ett skifte till 

K2-redovisning i jämförelse med dagens regelverk för redovisning.  

 

Rättvisande bild 
I fråga fyra uppkom frågan om årsredovisningen kommer att ge samma upplysningar och bild 

av företaget vid användande av K2-regelverket som nuvarande regelverk ger. Här svarade 

Axelsson på Lybo att hon inte tror att det är möjligt eftersom så många upplysningar får 

utelämnas vid K2-redovisning i jämförelse med dagens regelverk. Hon anser också att det inte 

innebär någon lättnad för företaget att upprätta årsredovisningen i K2-regelverket på grund av 

att förvaltningsberättelsen får slopas. Då måste istället noterna utökas och ger då i slutändan 

ingen förenkling. De två övriga respondenterna från Umsluspen och Arvidsjaurhem känner 

osäkerhet i frågan och vet inte riktigt hur det kommer att påverka upplysningar och bild av 

deras företag att övergå till K2-redovisning. 

 

Övergång från funktionsindelad till kostnadsslagsindelad resultaträkning 

Den femte och sjätte frågan hörde ihop och fråga fem handlade om företagen i fråga har 

funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad resultaträkning. Fråga sex var en följdfråga och 

berörde ställningstagandet av ett byte till kostnadsslagsindelad redovisning, om något av de 

tre bostadsföretagen har funktionsindelad resultaträkning. Det visade sig dock att de tre 

responderande företagen samtliga har kostnadsslagsindelad resultaträkning. Eller i själva 

verket är det så att i Umluspen arbetades det i frågande stund för fullt med att ändra från 

funktionsindelad till kostnadsslagsindelad resultaträkning istället, på grund av att deras 

revisorer hade det som önskemål och att de själva hoppas att det ska underlätta den dagliga 

redovisningen.  

 

Funderingar angående K3-redovisning 

Fråga nummer sju handlade om företagens funderingar angående K3-redovisningen. Axelsson 

på Lybo svarar att hon givetvis först inväntar K3-regelverkets färdigställande, för att därefter 

ta slutgiltig ställning till vilken redovisningsmetod som Lybo kommer att välja. Hon påpekar 

även att man först blir placerad i K3 för att sedan göra ett aktivt val om man därefter vill byta 

till K2-redovisning. Torger på Umluspen har i dagsläget inga funderingar angående K3-

redovisningen och Nordström på Arvidsjaurhem har inte heller några funderingar i frågan. 

 

Tidpunkt för byte 

I fråga åtta fick respondenterna svara på när de har tänkt byta redovisningsmetod. Här svarade 

Axelsson på Lybo att de inte har planerat övergången ännu och att ett eventuellt byte blir 

aktuellt först om gränsvärdena förändras, tidigast taxeringsåret 2011. Hon tror inte att de 

behöver så lång tid på sig för anpassningen till ny redovisningsmetod eftersom de redan har 

kostnadsslagsindelad resultaträkning. Umluspen vet inte när de kommer att genomföra bytet 

och Arvidsjaurhem har inte heller beslutat när det kommer att ske. 

 

Andra synpunkter på K2-redovisning 

Sista frågan behandlade andra synpunkter angående K2-redovisningen och Axelsson på Lybo 

hade en undran om det är möjligt att byta tillbaka till K3-redovisning, om företaget först har 

valt K2-redovisningen som redovisningsmetod och sedan ångrar sig och inte tycket att det  
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fungerar tillfredsställande. Torger på Umluspen har inga andra synpunkter på K2-

redovisningen. Nordström på Arvidsjaurhem undrar däremot om det är möjligt för ett företag 

att tillämpa K2-redovisning som dotterbolag i en koncern, trots att moderbolaget tillämpar en 

annan typ av redovisningsmetod. 

4.3 Intervju med SABO, Peter Wallberg 

Peter Wallberg arbetar som ekonom på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 

SABO verkar som en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga 

bostadsföretag. SABO-företagen som finns över hela Sverige är av mycket skiftande storlek 

och är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden. 

De kommunala bostadsföretagen förvaltar omkring 800 000 lägenheter. Flertalet av dessa 

finns i flerbostadshus. Det kan sättas i relation till att det i hela landet finns omkring 2,4 

miljoner lägenheter i flerbostadshus och 2 miljoner bostäder i småhus.   

 

Utav de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretagen är i dagsläget ungefär 70-80 stycken av den 

storleken att de kan välja mellan att tillämpa K2- och K3-redovisning. Siffran skulle öka vid 

en höjning av gränserna för större och mindre företag som berörs av utredningen om enklare 

redovisningsregler.  

 

Fortsättningsvis kommer Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag att benämnas SABO och 

Peter Wallberg endast med efternamn.  

 

Uppskrivning av materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark) 

I första frågan efterfrågades hur reglerna om uppskrivning endast till taxeringsvärdet, kommer 

att påverka mindre företag som är aktuella för K2-redovisning. Wallberg svarade att det 

troligen inte är någon stor fråga. Fram till idag är det inte många företag som har gjort 

uppskrivningar även om det skulle finnas utrymme för detta. Wallberg tolkar 

nedskrivningsreglerna i K2-vägledningen som att värderingen ska göras till ett sorts 

brukarvärde och inte till ett marknadsvärde. Normalt borde ett beräknat brukarvärde bli något 

högre än ett beräknat marknadsvärde. En eventuell nedskrivning blir då lägre än om denna 

skulle göras till ett marknadsvärde. Då är det väl inte mer än rätt att en uppskrivning inte får 

göras upp till ett brukarvärde utan begränsas till taxeringsvärdet. Han menar att det är rätt att 

reglerna formulerats på detta sätt för att ge en hyfsat rättvisande bild och för att inte ge en 

alltför positiv bild av företaget.  

 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark) 

Den andra frågan handlade om nedskrivningar och hur reglerna påverkar bostadsföretagen. 

Wallberg svarade att eventuella nedskrivningar till brukarvärde troligen kommer att bli lägre 

än om värdesjusteringen skulle göras ned till marknadsvärdet. Antydningen i BFNs 

vägledning om att taxeringsvärdet x 1,33 ska vara ett rikmärke vid eventuella 

värdejusteringar, är möjliga att göra avsteg ifrån om man kan presentera ett högre värde 

genom en trovärdig avkastningsvärdekalkyl.  

 

Avsättningar 

I fråga tre berördes begränsningar avseende avsättningar som införts i K2 och åsikter gällande 

dessa. Wallberg svarade att avsättningar aldrig fått göras för framtida underhåll av de egna 

fastigheterna. Så detta är inte något nytt för branschen. Ett alternativ till avsättning för utgifter 

som krävs för det framtida underhållet, är dock att öka avskrivningsprocenten på fastigheter 

som har en kortare nyttjandeperiod än vad företaget först antagit. Men för att få behålla 

vinstmedel i bolaget är det ett måste att dessa högre avskrivningar även får göras i 

skattedeklarationen. Det är idag inte tillåtet att frångå de skattemässiga avskrivningarna som  
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är fixerade till två procent. Det måste således till en ändring av Skatteverkets 

rekommendationer. När det gäller uppskjuten skatt så är det nog vanligast att bostadsföretagen 

idag netto har en uppskjuten skatteskuld. I K2-redovisningen ska uppskjuten skatt istället 

lyftas över till balanserat eget kapital och just i fallet med uppskjuten skatteskuld ger det då en 

bättre soliditet (eget kapital/totalt kapital) för företaget. Har bolaget istället en uppskjuten 

skattefordran så försämras det egna kapitalet när fordran återförs. 

 

Rättvisande bild 
Fråga fyra behandlade K2-redovisningens upplysningar och rättvisande bild av företaget mot 

nuvarande regelverk. Wallberg menade att K2-redovisningen ej kommer att ge samma 

rättvisande bild och då främst för de företag som idag tillämpar funktionsindelad 

resultaträkning, för dem blir det märkbara skillnader. För de företag som redan idag har 

kostnadsslagsindelad resultaträkning blir troligen inte skillnaden så stor, anser han. 

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark) 

Konsekvenser angående de förändrade reglerna för avskrivningar av anläggningstillgångar för 

bostadsföretag efterfrågades i fråga fem. Här blev svaret att det är svårt att endast ha samma 

procenttal för samtliga fastigheter som i Skatteverkets allmänna råd eftersom olika fastigheter 

har olika nyttjandeperiod. Till exempel har en fastighet med avancerad teknisk utrustning 

kortare nyttjandeperiod än en äldre typ av fastighet som har en enklare byggnadskonstruktion. 

Andra anledningar till att nyttjandeperioden kan skilja sig mellan olika fastigheter kan gälla 

byggnadssätt och geografisk placering. På grund av dessa skillnader mellan olika fastigheter 

är det mycket viktigt att det finns en möjlighet att kunna göra avskrivningar efter 

nyttjandeperiod och inte strikt behöva följa Skatteverkets rekommendationer, som ju också är 

tillåtet i K2-reglementet. 

 

Övergång från funktionsindelad till kostnadsslagsindelad resultaträkning 

I fråga sex uppkom frågan om hur SABO ställer sig till att endast kostnadsslagsindelad 

resultaträkning är tillåten i K2-reglementet. Svaret blev här att funktionsindelad 

resultaträkning borde tillåtas eftersom den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är 

anpassad för produktions- och handelsföretag och inte för bostadsföretagen. Ungefär två 

tredjedelar av de allmännyttiga bostadsföretagen har idag funktionsindelad resultaträkning 

och det är ett betydande antal.  

 

Andra synpunkter på K2-redovisning 

Den sista frågan var en undran gällande andra synpunkter angående K2-redovisning. Bland 

annat fanns synpunkter på att K2-reglementet har satts i bruk tidigare än K3-reglementet, som 

inte är riktigt färdigt än. De borde ha trätt i kraft samtidigt enligt SABO, för att göra det 

lättare för de mindre företagen att välja och att de då tydligare skulle veta vilka regelverk de 

har att välja mellan. Dessutom anser Wallberg att införandet av K2-redovisningen även borde 

ha inväntat både utredningen om förenklad redovisning samt de nya skatte- och 

redovisningsregler som bygger på SamRoB utredningen, och integreringen dem emellan. Att 

de allmänna råden och SamRoB införs vid olika tidpunkter innebär problem för de mindre 

SABO-företagen eftersom om de väljer K2-redovisningen som den ser ut idag, kan behöva 

göra betydliga förändringar när införandet av förenklad redovisning och SamRoB sker. 

Dessutom ger de olika tidpunkterna för införande av olika regelverk både tolkningsproblem 

och merarbete för branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna i Sverige samt för 

Statistiska Centralbyrån. Detta på grund av att branschorganisationerna måste revidera sina 

sinsemellan synkroniserade, branschspecifika redovisningsrekommendationer vid flera olika 

tillfällen. Därför ville Wallberg som avslutning råda de mindre fastighetsbolagen som har 

möjlighet att välja den förenklade K2-redovisningen, att invänta K3-redovisningens 
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färdigställande och även de utredningar som pågår gällande SamRoB och enklare 

redovisningsregler innan man fattar beslut om vilket regelverk som företaget ska tillämpa.  
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras och diskuteras analysen av den empiriska undersökningen. De 

empiriska resultaten ställs mot den teoretiska referensramen för att kunna göra analyser av 

påverkan vid en eventuell övergång till K2-redovisning för de mindre allmännyttiga 

bostadsföretagen. 

5.1 K2- redovisning för mindre aktiebolag, BFNAR 2008:1 

BFN har fått i uppdrag att utveckla ett samlat regelverk för att förenkla för företagen. Syftet 

med regelverket är att samla regelverket på ett och samma ställe och att det ska finnas ett 

regelverk för varje företag av viss typ och storlek. (Broberg, 2008, s.14)Vår respondent på 

redovisningsbyrån tycker inte att regelverket idag är speciellt krångligt och ser inte heller 

något problem med att det är spritt i olika lagar och praxis. Hon anser att många har lärt sig 

det regelverk som finns idag och känner sig trygga med det. Utav bostadsföretagen svarar 

Axelsson på Lybo att hon inte tror att ett byte till K2-redovisning kommer att innebära några 

större förenklingar, men det tycker däremot Nordström på Arvidsjaurhem. 

 

I dagsläget är inte alla kategorier i K-projektet slutförda vilket gör att regelverket är frivilligt 

och kommer troligtvis inte bli tvingande förrän 2011. (Broberg, 2008, s. 10-13) Eriksson på 

Argos anser att regeln om att det inte är tvingande gör att många väntar med övergången dels 

för att en övergång ger merarbete samt att hon själv vill slippa de barnsjukdomar som ofta 

finns när ett nytt regelverk ska införas. 

 

 De förenklingar BFN vill uppnå är bland annat att begränsa antalet tillåtna alternativ och att 

den som skapar årsredovisningen ska inte behöva kunskap om de olika redovisningsregler 

som finns. (Månsson & Ohlsson, 2008) Förenklingen innebär också att färre periodiseringar 

behöver göras då inkomster och utgifter under 5000 kr ej behöver periodiseras.(Broberg, 

2008, s. 48) Eriksson på Argos anser inte att det är en förenkling i sig då hon själv redan idag 

tillämpar de reglerna, Eriksson säger sig också få känslan av att regelverket har anpassats så 

att det liknar hur det nuvarande regelverket används idag. Hon säger också att hon i sin 

profession inte har några problem när det gäller kunskap om de olika redovisningsreglerna.  

5.1.1 Rättvisande bild 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet för att ge en 

rättvisande bild av företaget. Om det finns behov ska även tilläggsupplysningar lämnas. (FAR 

samlingsvolymen, 2008, s. 376) Eriksson på Argos menar att om hon förstått saken rätt 

kommer förenklingarna i K2-redovisningen ge lägre krav på upplysningar, hon tror därför inte 

att man kommer att få en lika bra bild av företaget som tidigare. Wallberg på SABO anser att 

svårigheten att ge en rättvisande bild främst berör de företag som idag har funktionsindelad 

resultaträkning och som vid en övergång till K2-redovisning måste byta till 

kostnadsslagsindelad resultaträkning. Han menar vidare att den rättvisande bilden för de 

företag som redan har kostnadsslagsindelad redovisning inte får så stora förändringar mot 

tidigare.  

5.1.2 God redovisningssed 

I teorin gjorde vi en beskrivning av den allmänna bestämmelsen att redovisningen ska 

upprättas enligt god redovisningssed. Dessutom beskrevs begränsningen av god 

redovisningssed, eftersom företaget endast får använda K2-regelverket. K3-redovisningen kan 

då vara ett alternativ. (Månsson & Ohlsson, 2008) Axelsson på Lybo hade en fundering om  
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möjligheten att ändra tillbaka till K3 om de redan hunnit välja K2-redovisning och det är inga 

problem att göra det.  

5.1.3 Årsredovisningens och förvaltningsberättelsens uppbyggnad 

Om ett företag stöter på frågor som inte reglerats i K2 men som gäller årsredovisningen ska 

de söka efter liknande frågor som finns reglerade i K2 och även söka i de grundläggande 

redovisningsprinciper som årsredovisningslagen anger. Dessa principer som till exempel 

fortlevnadsprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen ska följas och endast 

om det tillåts specifikt i K2-reglementet får avvikelser göras från dem. (Wedin & Ohlsson, 

2008, s. 30) 

 

I förvaltningsberättelsen ska kompletteringar till resultat- balansräkning och noter lämnas. Ett 

dotterbolag måste även upplysa om moderbolagets namn, säte och organisationsnummer. 

(Wedin & Olsson, 2008, s. 35) Axelsson på Lybo anser att det inte blir någon lättnad med K2-

redovisning eftersom upprättande av förvaltningsberättelsen kommer att försvinna och att 

noterna då istället måste utökas. Detta stämmer inte riktigt eftersom förvaltningsberättelsen 

inte kommer att slopas vid tillämpning av K2-redovisning utan att den förändringen istället 

kommer att införas tillsammans med förslaget om enklare redovisning(Broberg, 2008, s. 146-

150) .  

5.1.4 Resultaträkningens uppbyggnad 

I teorin beskrevs kostnadsslagsindelad resultaträkning, vilket betyder att resultaträkningen 

ställs upp med kostnader indelade i kostnadsslag och funktionindelad resultaträkning, vilket 

betyder att uppställningen sker med kostnaderna indelade i funktioner istället.(Thomasson, 

2007, s. 45-48) Vid tillämpning av K2-reglementet får endast kostnadsslagsindelad 

resultaträkning användas.(Broberg, 2008, s. 16) Av de tre bostadsföretagen som intervjuades 

har två av dem redan sedan tidigare kostnadsslagsindelad redovisning och det tredje 

bostadsföretaget håller som bäst på att byta från funktionsindelad till kostnadsslagsindelad 

resultaträkning, därför är denna regel inget problem för dem. Eriksson på Argos tror att det 

kan bli en försämring i och med att de olika företag som använder funktionsindelad 

resultaträkning måste byta till kostnadsslagindelad resultaträkning, eftersom valet har gjort av 

någon anledning. Enligt SABO har däremot en stor del av Sveriges bostadsföretag, cirka två 

tredjedelar, funktionsindelad resultaträkning och för dem är det ett stort problem med denna 

uppställningsform, som tros kan påverka i valet mellan K2- och K3-redovisning.   

5.1.5 Balansräkningens uppbyggnad 

Enligt K2-reglementet ska balansräkningens anläggningstillgångar indelas i immateriella, 

materiella och finansiella anläggningstillgångar och dessa tre grupper har skilda 

värderingsregler. Skulderna delas in i avsättningar, långfristiga och kortfristiga skulder. 

(Wedin & Olsson, 2008, s. 57) 

 

Avskrivningar av byggnader och mark ska göras systematiskt för varje tillgångs 

nyttjandeperiod och enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för 

byggnader ska hyreshus skrivas ned med två procent per år eller att företaget istället väljer att 

göra avskrivningar efter nyttjandeperiod. (BFNAR 2008:1, s. 58-89) SABO anser i detta 

ärende att det inte är bra att ha en enhetlig nyttjandeperiod för ett bostadsföretags alla 

fastigheter. Detta på grund av att olika fastigheter exempelvis har olika teknisk utrustning, 

byggnadssätt eller geografisk placering och att dessa delar kan påverka nyttjandeperioden på 

skilda sätt. Därför är möjligheten att göra avskrivningar efter nyttjandeperiod istället för att 

vara tvungna att följa Skatteverkets rekommendationer mycket betydelsefullt för företagen. 
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Nedskrivningar av byggnader och mark görs om värdet på tillgången är lägre än redovisat 

värde och värdenedgången anses vara bestående. En indikation att nedskrivning ska göras kan 

vara att tillgången vid multiplikation med 1.33 understiger redovisat värde(BFNAR 2008:1, s. 

156-157) Att göra avsteg från eventuella värdejusteringar är möjligt om ett högre värde kan 

presenteras med hjälp av en trovärdig avkastningskalkyl. Denna görs för att få fram ett slags 

brukarvärde istället för ett marknadsvärde och det brukar normalt bli aningen högre än ett 

beräknat marknadsvärde. (SABO) 

 

Uppskrivning av byggnader och mark får enligt K2-reglementet endast skrivas upp till 

taxeringsvärdet och det är inte många företag som har gjort det, trots att det funnits utrymme 

berättar Wallberg på SABO. Att ha dessa regler anser han vara bra för att ge en hyfsat rättvis 

bild på företagen. Wallberg menar också att eftersom det finns möjlighet att använda sig av en 

avkastningskalkyl vid nedskrivningar så är det inte mer än rätt att en uppskrivning begränsas 

till taxeringsvärdet och inte får göras upp till ett brukarvärde.  

 

Redovisning av avsättningar ska göras om avtal och offentligrättsliga regler kräver det, men 

avsättningar får till exempel inte göras för inkomstskatt som ska betalas in till Skatteverket i 

framtiden, inte heller får avsättningar göras för utgifter som krävs i verksamhetens framtid, 

såsom framtida fastighetsunderhåll av de egna fastigheterna. (BFNAR 2008:1, s. 158) 

Axelsson på Lybo tycker att det kan underlätta att slippa göra avsättningarna för uppskjuten 

skatt men menar samtidigt att arbetet men uppskjuten skatt inte är särskilt betungande. 

Wallberg på SABO berättade att uppskjuten skatt och då främst uppskjuten skatteskuld, som 

är det vanligaste för bostadsföretagen, ska placeras under balanserat resultat och ger då en 

bättre soliditet åt berörda företag. Wallberg säger vidare att motsatsen blir då även att vid en 

uppskjuten skattefordran försämras det egna kapitalet vid en återföring av fordran. 

Avsättningar för framtida fastighetsunderhåll för egna fastigheter är inte tillåtna utan företaget 

kan därför istället välja att göra en större avskrivning på fastigheter, som i efterhand anses ha 

kortare nyttjandeperiod än beräknat. Problemet är att man inte får behålla vinstmedel i 

företaget eftersom det idag inte är tillåtet att frångå de skattemässiga avskrivningarna på två 

procent för hyreshus. (BFNAR 2008:1, s. 72)Wallberg anser därför att Skatteverkets 

rekommendationer bör ändras.  

5.1.6 Koncernföretag 

Endast moderföretag i större koncerner behöver upprätta koncernredovisning, men det är dock 

frivilligt även för mindre koncerners moderbolag att upprätta koncernredovisning. (Broberg, 

2008,s. 36-39) K2-redovisning är inte tillåtet för ett moderbolag i en större koncern, men om 

dotterbolaget i koncernen räknas som ett mindre företag är det fritt fram för dotterbolaget att 

tillämpa K2. K2 är sålunda tillåtet för dotterbolaget, även om moderbolaget använder sig av 

en annan redovisningsnorm. (BFNAR 2008:1,s.94) Arvidsjaurhems VD Nordström hade 

funderingar i denna fråga och var osäker om det skulle vara möjligt för dem att använda sig av 

K2 eftersom de ägs av ett moderbolag med annan redovisningsnorm, men enligt regelverket 

ska det inte var några problem för dem att övergå till K2 just i detta avseende.   

 

5.2 Valet mellan K2- och K3-redovisning 

BFN:s allmänna råd för större företag, K3 är fortfarande under bearbetning. (BFN 2008a) I 

K3-redovisningen kommer till exempel funktionsindelad resultaträkning att vara tillåten vilket 

underlättar för många av Sveriges bostadsföretag som idag tillämpar den uppställningsformen. 

(BFN 2007) I K3-redovisningen kommer det också att vara tillåtet i högre grad att använda 
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sig av branschspecifik uppställningsform för balans- och resultaträkning som enligt SABO 

underlättar jämförande statistik mellan alla allmännyttiga bostadsföretag. (Månsson &  

Ohlsson, 2008) Dessutom kan det innebära dubbelarbete för ett dotterbolag i en koncern som 

använder K2 om moderbolaget har annan redovisningsnorm eftersom den interna 

koncernredovisningen ändå baseras på moderbolagets redovisningsmetoder. (Månsson &  

Ohlsson, 2008) Detta kan tilläggas till Arvidsjaurhems undran angående koncernredovisning 

ovan, att dubbelarbete kan uppstå vid användande av olika redovisningsnormer inom en 

koncern. Möjligheten finns dock att byta tillbaka till K3 om ett företag har valt K2 och i 

efterhand känner att det inte passade för dem.(Månsson & Ohlsson, 2008) Axelsson på Lybo 

hade just denna fundering i intervjun avseende övriga synpunkter om K2-redovisning.  

 

Övrigt gällande valet mellan K2- och K3-redovisning så har SABO en rekommendation att 

vänta med att välja redovisningsmetod till dess att K3-reglementet är helt klart och även 

utredningarna om enklare redovisningsregler samt skillnader mellan redovisning och 

beskattning (SamRoB). 

5.3 Enklare redovisningsregler  

I teorin beskrevs den utredning som regeringen tillsatt angående förenkling av företagens 

redovisningsregler. Bland annat syftar regeringens utredning till att minska de administrativa 

kostnaderna med 25 % för företagen. I förslaget omnämns även slopande av upplysningar i 

årsredovisningen vad gällande personalfrågor, förslag om förkortad balansräkning och 

resultaträkning. (Broberg, 2008, s. 146-150) Vår respondent på redovisningsbyrån anser att 

det blir en förenkling vad gällande upplysningar när det gäller personalfrågor vilket hon anser 

tar mycket tid i anspråk, ju mindre tid det tar för henne desto billigare blir det för kunden. 

Eriksson är däremot skeptisk att förslaget om förkortad balans och resultaträkning kommer att 

bli en kostnadsbesparing då de ändå i den löpande bokföringen måste använda sig av alla 

poster. Hon anser att det kan bli vilseledande om kunderna tror att det kommer att bli en 

kostnadsbesparing och att det då blir revisionsbyråerna som får bära skulden för det. 

 

Förslaget om enklare redovisningsregler har även föreslagit en höjning av gränserna för 

mindre företag. (Broberg, 2008, s.146-147) Denna höjning är ett måste om bostadsföretaget 

Lybo ska ha möjlighet att välja mellan K2- och K3-redovisning eftersom de i dagsläget ligger 

över nu gällande gränsvärden.  

5.4 K2 och SamRoB, sambandet mellan redovisning och 
beskattning 

K2-regelverket har en strävan att minska skillnaderna mellan redovisning och beskattning 

medan den statliga utredningen SamRoB har föreslagit en total frikoppling mellan dessa två. 

SamRoB utredningen föreslår dock att K2-reglementet i de fall det skiljer sig från SamRoB, 

ska anpassa sina regler till utredningen. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

Gällande minskning av skillnader mellan redovisning och beskattning som finns i K2-

redovisningen innebär exempelvis att koncernbidrag kommer att redovisas i 

resultaträkningen. (Månsson & Olsson, 2008) Här anser Eriksson på Argos att förslaget inte 

innebär någon förändring för henne då hon samt hennes kollegor på revisionsbyrån redan idag 

tillämpar den metoden.  

 

Förslaget om att helt frikoppla regelverket mellan redovisning och beskattning som SamRoB 

lämnat, anser Eriksson är dåligt då det är lättare för henne med dagens regelverk där 

beskattning och redovisning går hand i hand. Det gör det lättare vid kontakter med exempelvis 

skatteverket, om något är fel så är det lättare att upptäcka felen om det råder samstämmighet.   
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SABO har som åsikt att det borde ha skett ett samtidigt införande för K2- och K3-reglementet 

och SamRoB för att förenkla för bland annat SABO på grund av att de under flera tillfällen 

istället för ett måste revidera sina synkroniserade, branschspecifika 

redovisningsrekommendationer.  
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6 Slutdiskussion 
I det här kapitlet presenteras slutsatser grundade på analysen av den empiriska 

undersökningen.  Ämnet diskuteras avslutningsvis med utgångspunkt i våra egna reflektioner 

och uppfattningar samt förslag till fortsatta studier. 

6.1 Eventuella konsekvenser vid övergång till K2-redovisning 

I vår undersökning har våra respondenter berört följande områden inom K2-redovisningen 

som de anser blir betydande vid en eventuell övergång som till exempel: 

funktionsindelad/kostnadsslagsindelad resultaträkning, avskrivningar, nedskrivningar, 

uppskrivningar samt avsättningar i balansräkningen. De har också omnämnt valet mellan K2- 

och K3-redovisningen samt enklare redovisningsregler och SamRoB. 

 

I analysen kom det fram ett antal förändringar som påverkar de mindre bostadsföretagen vid 

ett skifte till K2-reglementet som vi diskuterar vidare om under rubriken slutsatser. 

6.2 Slutsatser 

Vår problemformulering beskriver och förklarar följande frågeställning: 

 

 Hur påverkas de mindre allmännyttiga bostadsföretagen vid en eventuell övergång till 

K2-redovisning? 

 

Efter att undersökningarnas resultat analyserats har vi kommit fram de slutsatser som beskrivs 

nedan. 

 

De förenklingar som BFN vill uppnå med K2-redovisningen uppfattas olika bland våra 

respondenter. Bland annat finns åsikter som till exempel att den typ av redovisning som de 

mindre företagen redan använder sig av idag, påminner om den förenklade K2-redovisningen. 

Vi anser att kunskapsnivån om dagens olika regelverk är avgörande om huruvida K2-

redovisningen ger några förenklingar eller inte, på grund av att de redan har stor kunskap och 

känner sig trygga med dagens redovisningsregler.  

 

Att redovisningen ska ske enligt en rättvisande bild kan till viss del försämras på grund av de 

lägre upplysningskraven i årsredovisningen. En annan åsikt om rättvisande bild är att en 

branschspecifik försämring för allmännyttiga bostadsföretag kan vara, att de inte längre får 

använda sig av funktionsindelad resultaträkning. Eftersom två tredjedelar av de allmännyttiga 

bostadsföretagen har funktionsindelad resultaträkning anser vi att det kommer att bli 

svårigheter för dem att byta till K2-reglementet.  

 

Om ett företag efter att ha valt K2 känner att god redovisningssed inte kan uppnås finns alltid 

möjligheten att byta till K3-redovsining istället. Därför tycker vi att eventuella problem går att 

lösa även om det krävs en hel del arbete vid ett byte, detta innefattar också årsredovisningens 

och förvaltningsberättelsens uppbyggnad.  
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I vår undersökning uppstår inte problemet som berörts tidigare, att allmännyttiga 

bostadsföretag generellt har funktionsindelad resultaträkning, eftersom våra intervjuföretag 

har kostnadsslagsindelad resultaträkning alla tre. På grund av de uppgifter vi fått anser vi dock 

att det blir ett problem med resultaträkningen i K2-reglementet eftersom så många av 

bostadsföretagen trots allt har den funktionsindelade uppställningen.  

 

Uppbyggnaden av balansräkningen har vissa inslag som vi tycker påverkar bostadsföretagen. 

Att avskrivningarna får anpassas efter Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag 

passar inte nämnda företag eftersom deras verksamhet grundar sig på fastigheter och deras 

funktion och uppbyggnad kan se väldigt olika ut. Därför är möjligheten att ha differentierade 

nyttjandeperioder för varje fastighet av primär betydelse. Nedskrivningar, uppskrivningar och 

avsättningar skiljer sig från dagens redovisningsmetoder och därför anser vi att de kommer att 

få olika följder för de bostadsföretag som väljer K2-redovisning, eftersom företagens 

ekonomiska situation ser så olika ut i Sverige.  

 

Beträffande valet mellan K2- och K3-redovisning har vi kommit fram till en enad slutsats: att 

vänta med att välja redovisningsmetod tills dessa att övriga K-projekt och utredningar, såsom 

enklare redovisningsregler och SamRoB har trätt i kraft. Utredningarna kommer troligtvis att 

påverka K2 såtillvida att förändringar i regelverket måste genomföras och för att undvika 

dubbelarbete, är det bättre att invänta dem innan beslut fattas.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att för att kunna se samtliga konsekvenser för ett mindre företag 

inom allmännyttan, måste varje enskilt bolag undersöka sin egen situation och sina egna 

specifika förutsättningar. Vårt råd är därför att vänta med att byta redovisningsmetod till dess 

att ovan nämnda projekt och utredningar är helt färdigställda. Använd gärna den tiden till att 

studera K2-vägledningen närmare och se vilka konsekvenser en eventuell övergång har för 

just ditt bostadsföretag.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under den tid som vi arbetat med vår uppsats har andra frågor uppkommit gällande K2-

redovsining för allmännyttiga bostadsföretag. Till exempel skulle det vara intressant att göra 

några fallstudier och fördjupa sig i hur en övergång till K2-reglementet mer ingående skulle 

påverka de undersökta företagens årsredovisning. Dessutom skulle vi i framtiden gärna vilja 

veta hur valet av redovisningsmetod bland de allmännyttiga bostadsföretagen verkligen 

utfallit. Kommer K2-redovisningens förenklade regler att bli huvudalternativet eller väljer de 

istället K3 som redovisningsmetod?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide revisionsbyrå 
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat med dessa? 

 

2. Tror Ni att årsredovisningen vid användande av K2-redovisning kommer att ge samma 

upplysningar och bild av företaget som nuvarande regelverk ger?  

 

3. Tror ni att en övergång till K2-redovisning ger några övergripande förenklingar samt 

om övergången ger specifika förenklingar för mindre bostadsföretag? 

 

4. Blir K2-redovisningen en försämring för de bostadsföretag som använder sig av 

funktionsindelad resultaträkning eftersom de måste övergå till kostnadsslagsindelad 

resultaträkning istället? 

 

5. Tror Ni att ni som revisorer/redovisningskonsulter kommer att märka någon skillnad 

efter övergången till K2-redovisning? 

 

6. Tror Ni att många företag kommer att välja K3-redovisning istället och isåfall varför? 

 

7. Har Ni några andra synpunkter angående K2-redovisningen? 

 

8. Vad anser Ni om förslaget om enklare redovisning? Vilka konsekvenser anser Ni att 

det eventuellt kan få? 

 

9. Hur ser Ni på SamRoB utredningen och anser Ni att det kan få några konsekvenser? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide tre mindre bostadsföretag 
 

1. Har Ni påbörjat något arbete med att ändra redovisningsmetod, i valet mellan 

K2/K3?  

 

2. Tycker ni att K2-redovisningen skulle vara intressant för ert företag vid ett 

framtida byte av redovisningsmetod?  

 

3. Tror Ni att en eventuell övergång till K2-redovisning skulle förenkla 

redovisningen för er i jämförelse med dagens regelverk för redovisning?  

 

4. Tror Ni att årsredovisningen vid användande av K2-redovisning kommer att ge 

samma upplysningar och bild av företaget som nuvarande regelverk ger?  

 

5. Använder ni Er av funktionsindelad resultaträkning idag? (Om ja svara även på 

nästa fråga)  

 

6. Hur ställer ni Er till att ändra till kostnadsslagsindelad resultaträkning eftersom det 

är den enda typen som får användas vid K2-redovisning?  

 

7. Har Ni även funderingar angående K3-redovisningen?  

 

8. När har ni tänkt byta redovisningsmetod?  

 

9. Har Ni några andra synpunkter angående K2-redovisningen?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide SABO, Peter Wallberg 
 

1. Hur tror Ni att regeln om uppskrivning av byggnader endast till taxeringsvärde 

kommer att påverka de mindre företag som är aktuella för K2-redovisning? 

 

2. Gällande nedskrivningar så är regeln att om värdet på en byggnad, markanläggning 

eller mark betydligt understiger redovisat värde, ska företaget göra en uppskattning av 

den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till 

detta värde. Hur tror Ni att den regeln påverkar de aktuella företagen? 

 

3. Vissa begränsningar avseende avsättningar har införts i K2, som till exempel att 

avsättning inte får göras för utgifter som krävs för den framtida verksamheten och att 

inte avsättning för uppskjuten skatt får göras. Har Ni några åsikter gällande dessa 

begränsningar? 

 

4. Tror Ni att årsredovisningen vid användande av K2-redovisning kommer att ge samma 

upplysningar och bild av företaget som nuvarande regelverk ger?  

 

5. Vilka konsekvenser anser Ni att de förändrade reglerna för avskrivningar av 

anläggningstillgångar får för bostadsföretagen? 

 

6. Hur ställer ni Er till att endast kostnadsslagsindelad resultaträkning får användas vid 

tillämpning av K2-redovisning? 

 

7. Har Ni några andra synpunkter angående K2-redovisning? 

 

 

 

 

 

 


