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SAMMANFATTNING
Uppsatsen diskuterar redovisning av utsläppsrätter i svenska företag åren 2014 och 2015.
Bakgrunden är EUs handelssystem med en gemensam begränsning av koldioxidutsläpp. Ett
begränsat antal utsläppsrätter, som ger rätt till en viss mängd koldioxidutsläpp, tilldelas gratis.
Eventuella underskott handlas på börsen, via mäklare eller företagen emellan.
Handelssystemet har verkat under tre perioder och under den tredje perioden, 2013-2020,
minskas gratistilldelningen vilket kan öka handeln. Utsläppsrätten har skapat en
redovisningsproblematik eftersom den inte är tydligt definierad och det saknas tydliga
riktlinjer för redovisningen. Studier av företag i Europa har hittills definierat trender i
redovisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur utsläppsrätter redovisas i svenska
företag och vad som påverkar redovisningen. Forskningsfrågorna söker samband mellan
redovisning av utsläppsrätter och; (i) bransch; (ii) den tilldelning företaget erhållit samt (iii)
det minskade antalet utsläppsrätter i omlopp under den tredje handelsperioden. För att besvara
forskningsfrågorna studeras årsredovisningar i 78 svenska företag fördelade på sex branscher.
Studien har ett deduktivt förhållningssätt och metoden är kvantitativ. De bakomliggande
teorierna är positiv redovisningsteori eftersom studien undersöker redovisningspraxis samt
institutionell teori eftersom det är samhällets institutioner som påverkar redovisningen.
Resultatet visar att det finns tendenser till branschspecifik redovisning. Branschmarknader
och organisationsmiljöer kopplade till en viss produktion, påverkade av riktlinjer och
samhällsvärderingar, påverkar redovisningen av utsläppsrätter i avsaknad av specifika
riktlinjer. Till exempel branschen el och fjärrvärme redovisar i större utsträckning
utsläppsrätten som omsättningstillgång, kortfristig skuld och rörelseintäkt. Branscherna
tackjärns eller stål och tillverkning av järnmalmpellets redovisar i många avseenden på ett
likartat sätt. Underskott av utsläppsrätter redovisas som skuld till marknadsvärde. Tilldelade
utsläppsrätter redovisas som immateriella anläggningstillgångar och skuld eller avsättning.
Branschen icke-järnmetaller redovisar endast avsättningar. Sambanden mellan det antal
tilldelade utsläppsrätter som företaget erhållit och redovisning visar ett positivt samband
mellan större tilldelning och skuldredovisning. Intäkter redovisas till störst del av företag som
erhållit färre utsläppsrätter. Observerade förändringar i årsredovisningarna år 2015 är tillägg
för finansiell riskhantering av utsläppsrätter. Utsläppsrätten definieras även i högre grad som
omsättningstillgång än immateriell anläggningstillgång. En definition av utsläppsrätten som
betalningsmedel tillkommer. Förändringarna i redovisningen kan kanske relateras till minskad
tilldelning och ökad handel.
Nyckelord: redovisning av utsläppsrätter, branschspecifik redovisning, tilldelning av
utsläppsrätter

ABSTRACT
This study examines accounting policies of Swedish firm under the EU ETS. The EUA
entitles to emissions of CO2 and is either freely distributed, up to a certain amount, or bought
on the market. Since 2013 the free distribution is decreasing which may augment the trade.
The EUA has offset a diversity of accounting methods because it is not clearly defined and
there are no clear guidelines. The research questions search for trends in accounting policies
due to the line of business, the amount of EUAs received by each firm or the decreasing
amount of EUAs on the market since 2013. To answer these questions a quantitative study has
been accomplished within six lines of business that are entitled to free allocations of the EUA.
The annual reports of 78 firms have been used to study accounting policies used for the EUA.
The study uses content analysis and statistic data analysis. The result is that there are trends
within the lines of business. The most significant trend is that the electricity and district
heating uses classifications as current asset, current liability and operating revenue to a larger
extent. There are similarities between the steel- and iron ore businesses that classify freeallowances as immaterial intangible assets and liabilities or depositions. Shortages are
classified as liabilities at market value. The non-iron ore business classifies allowances as
depositions. There is a positive correlation between receiving a large amount of allowances
and classifying the EUA as a liability. The EUA is to a larger extent classified as revenue by
firms that have received fewer allowances. The decreased allocation and supposed augmented
trade as from 2013 may have caused some additional accounting policies for financial risk
and classifications of the EUA as current liabilities and means of payment.
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1.BAKGRUND
Det första kapitlet ger en översiktlig bakgrund till utsläppsrättens tillkomst och den
redovisningsproblematik som orsakats. System för tilldelning och handel beskrivs kortfattat
innan problemformulering, syfte, forskningsfrågor och avgränsning presenteras.

1.1.Klimatkonventionens utsläppstak leder till en
redovisningsproblematik
Global uppvärmning och krympande glaciärer är nog inte någon nyhet längre. Senast i
Svenska Dagbladet den 23 februari 2017 kunde vi läsa att glaciären Rágujiekna är helt
försvunnen från Sveriges och jordens yta (Svenska Dagbladet 2017a). Meterologiska
världsorganisationen rapporterar om krympande havsisar, arktiska värmeböljor och extrema
väderförhållanden (Svenska Dagbladet 2017b). Klimatkrisen är påträngande och det
internationella samarbetet för att minska utsläppen av de växthusgaser, som orsakar den
globala uppvärmningen, har pågått inom Förenta Nationerna sedan den 21 mars 1994. Det
datum då The United Nations Framework Convention Climate Change (United Nations
Framework Convention on Climate Change u.å.1) trädde i kraft med syftet att hindra skadlig
mänsklig påverkan på klimatet. Det huvudsakliga målet var att, inom en tidsram, stabilisera
utsläpp av växthusgaser till en nivå som hindrar skadlig mänsklig påverkan på klimatet.
Industriländerna ålades en skyldighet att ligga i framkanten och minska sina egna utsläpp av
växthusgaser eftersom de ansvarar för den större delen av utsläppen. Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD u.å.) samlade industriländerna i gruppen
Annex I, varav Sverige är ett. Annex I gruppens ansvar ökades i och med att Kyoto
protokollet, i Japan den 11 december 1997, verkställde konventionens mål och satte specifika
gränser för hur mycket växthusgaser Annex I länderna får släppa ut (United Nations
Framework Convention on Climate Change u.å.2,3). Begränsningen definierades som ett
”Utsläppstak” (United Nations Framework Convention on Climate Change u.å.4). För att nå
målet praktiskt har lagstiftare skapat marknadsbaserade styrsystem där utsläppsrätter, som ger
”rätt” till att släppa ut en viss mängd växthusgas, handlas med eller tilldelas gratis. Antalet
utsläppsrätter som är i omlopp är begränsat och syftet är att hålla utsläppen under det satta
utsläppstaket (Elgebrant 2012, s. 24). Det begränsade antalet skapar ett värde på
utsläppsrätterna enligt utbuds och efterfrågemodellen och därmed en ny värderings och
klassificeringsproblematik ur företagsperspektiv. Utsläppsrätterna är därmed ett nytt objekt
som måste hanteras i företagens redovisning. Problemet är att utsläppsrätten inte är tydligt
definierad. Ur ett rättsligt perspektiv ställer sig forskningen frågan (Elgebrant 2012, s. 57);
”Vad är det egentligen lagstiftarna har skapat?” Svårigheten att definiera utsläppsrätten leder
till att det inte finns några tydliga normer eller riktlinjer för hur utsläppsrätten skall redovisas
1

(Elgebrant 2012, s. 49, 216; Black 2013, s. 224; Clarkson, Li, Pinnuck & Richardson 2015, s.
552). Detta har resulterat i att företagen använder olika bokföringsmetoder (Elgebrant 2012, s.
49). Hur industrin och företagen skall värdera och klassificera utsläppsrätten i redovisningen
är alltså inte lika tydligt som behovet av att minska utsläppen. IASB och FASB samarbete
angående redovisning av utsläppsrätter är fortfarande under utveckling (International
Financial Reporting Standards, 2010).

1.2.EUs handelssystem för utsläppsrätter
Svenska företag är sedan 2005 del av EU:s interna styrsystem för utsläppshandel, EU
Emission Trading System (EU ETS) med ett EU-gemensamt utsläppstak, kopplat till Kyoto
protokollets mål om miljövänlig teknologi. (Energimyndigheten 2013, s. 7-8). EU ETS
inbegriper främst koldioxid och omsätter en utsläppsrätt1 (EUA-European Union Allowance)
som berättigar till utsläpp av ett ton koldioxidekvivalenter (ibid., s. 9-10). Utsläppshandeln
inbegriper förbränningsanläggningar med en installerad effekt över 20 megawatt (MW) (i
Sverige inbegrips förbränningsanläggningar anslutna till ett fjärrvärmenät, även om den
installerade effekten är mindre än 20 MW). Berörda industrier är mineraloljeraffinaderier,
koksverk, järn- och stålindustri, mineralindustri (cement, kalk, glas, keramik), pappers och
massaindustri, viss kemisk industri och flygverksamheten inom EES-länder
(Naturvårdsverket 2016a). Inom EU berörs ca 13 000 anläggningar av krav om tillstånd för
utsläpp och i Sverige cirka 770 anläggningar (Energimyndigheten 2016).
Handelssystemet utvecklas och övervakas av EU-kommissionen och har delats in i tre
perioder (Energimyndigheten 2013, s. 27). En första försöksperiod från 2005 till 2007, en
andra period från 2008 till 2012 och slutligen den tredje perioden från 2013 till 2020.

1.2.1.Gratistilldelning och auktionering
Utsläppsrätten tilldelas gratis eller kan köpas på auktion (Energimyndigheten 2013, s. 8).
Gratistilldelningen har riktmärken med avseende på företagens produktion och
koldioxidintensitet (ibid., s. 11). Dessa riktmärken bestämmer alltså vilka industrier som får
gratis tilldelade utsläppsrätter. Om antalet utsläppsrätter inte räcker kan företagen antingen
köpa fler via auktion eller på marknaden, alternativet är att investera i miljövänligare
teknologi, för att inte sanktioneras (ibid., s. 9). Det övergripande syftet är att det skall vara
lönsamt att göra sig av med gammal kostsam förorenande teknologi och satsa på nya
miljövänliga metoder (United Nations Framework Convention on Climate Change u.å.2).

1

EUA kan användas av alla företag men det finns även andra typer av utsläppsrätter med andra
användningsområden. EUAA (European Union Aviation Allowance) används av flygoperatörer. CER (Certified
Emission Reduction ) och ERU (Emission Reduction Unit) har kreditfunktioner (Energimyndigheten, 2013, s. 9).

2

Enligt EU-förordningen om övervakning och rapportering är företagen skyldiga att lämna
utsläppsrapporter vid överlämnande av utsläppsrätter för att inte sanktioneras
(Naturvårdsverket 2013). Utsläppen under året får inte överskrida den tilldelade mängden
utsläppsrätter. Detta ligger dock utanför syftet med den här uppsatsen som skall diskutera hur
utsläppsrätter redovisas.
För att handla utsläppsrätter på auktion krävs att landet tecknat avtal med European Energy
Exchange (EEX) (Riksgälden 2017). En annan möjlighet är att köpa utsläppsrätter på
marknaden där företagen säljer sitt överskott via börsen, mäklare eller företagen emellan.
Börshandeln sker via terminer och optioner. De fem största börserna för handel med
utsläppsrätter är: European Climate Exchange (ECX), Bluenext, Nasdaq OMX, European
Energy Exchange (EEX) och GreenX (ibid.). Omsättningen är oftast stor med ca. 1000
utsläppsrätter i varje kontrakt. (Energimyndigheten 2013, s. 24). För handel företagen emellan
kan intressenter använda konton i EUs handelsregister. De företag som får utsläppsrätter
tilldelade har ett depåkonton. Andra intressentföretag kan öppna handelskonton. (ibid., s. 1517).

1.2.2.Ansvariga myndigheter i Sverige
Regeringen presenterar en nationell fördelningsplan för europeiska kommissionen för
nationell tilldelning (Regeringskansliet 2006). Inför den tredje handelsperioden har Sverige
annullerat de utsläppsrätter som är överflödiga (Regeringskansliet 2016). Detta påverkar
handeln med utsläppsrätter. Naturvårdsverket ansvarar för årlig tilldelning av utsläppsrätter
till svenska företag. Företagen får ansöka om tillstånd för utsläpp hos länsstyrelsen.
(Naturvårdsverket 2017). Energimyndigheten administrerar den svenska delen av
Unionsregistret. (Energimyndigheten 2013, s. 15-17).

1.3.Problemformulering
Handeln är fri och syftet att minska utsläpp av växthusgas har skapat en marknad med
värderingsbara utsläppsrätter. Trots att utsläppsrätten (EUA) tillkom år 2005 finns det ännu
inte några enhetliga riktlinjer och normer för hur utsläppsrätten skall klassificeras och
värderas i redovisningen. Bristen på enhetlig redovisning är alarmerande (Black 2013, s. 223).
Redovisningspraxis har hittills bara utvecklat olika trender med avvikelser (Black 2013, s.
224, 237; Clarkson et al. 2015, s. 552; Elgebrant 2012, s. 216;). IASB:s kvalitativa egenskap
”jämförbarhet” som den beskrivs av Sundgren (2013, s. 57) är alltså inte uppfylld. Detta
skapar problem vid granskning och påverkar de intressenter som använder de finansiella
rapporterna som beslutsunderlag (Clarkson el al. 2015., s. 552; Warwick & Ng 2012).
Anledningen till redovisningsproblematiken är att utsläppsrätten inte har en tydlig identitet.
Ur ett svenskt rättsligt perspektiv har utsläppsrätten benämnts sui generis, den är unik till sin
karaktär (Elgebrant 2012, s. 97). Detta leder till att existerande riktlinjer och normer inte kan
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tillämpas och företagens olika subjektiva bedömningar av utsläppsrätterna får fäste i
redovisningen. (ibid., s. 214). Till exempel om utsläppsrätten skall förbrukas klassificeras den
som en omsättningstillgång medan ett långfristigt innehav klassificeras som
anläggningstillgång (Elgebrant 2012, s. 214).
Ett bidragande problem är att tilldelningen av utsläppsrätter, och därmed utbudet, förändrats
under handelssystemets tredje period vilket kan komma att påverka värdering och
klassificering. Den första perioden var en försöksperiod då utsläppsrätter tilldelades gratis
(Riksrevisionen 2013, s. 1). Under den andra perioden var tilldelningen till stor del fortsatt
gratis (totalt 95%) men den industriella nedgången ledde till att industrierna inte behövde alla
sina utsläppsrätter och överskott rapporterades. (Energimyndigheten 2014; Black 2013, s.
225). Under den innevarande tredje perioden minskas antalet utsläppsrätter inom EUs
handelssystem årligen och linjärt med en faktor på 1,74% vilket leder till en minskning om
70% till år 2050, samtidigt som auktioneringen ökar (Riksrevisionen 2013, s. 3-4). År 2013
auktionerades 40% av utsläppsrätterna och auktioneringen år 2027 antags nå 100%
(Energimyndigheten 2014). I linje med den minskade tilldelningen har svenska regeringen
beslutat att annullera svenska utsläppsrätter motsvarande 22,5 miljoner ton koldioxid i stället
för att omsätta dem inom handelssystemet. (Dagens Nyheter 2017). Det minskade utbudet av
utsläppsrätter kan leda till att svenska företag behåller sina utsläppsrätter som
handelstillgångar eller för att gardera sig mot koldioxidskulder när utsläppen skall
rapporteras, vilket diskuteras i studier av europeiska företag (Black 2013, s. 238). Att behålla
utsläppsrätter för handel benämns ”banking” och är tillåtet inom EU ETS. Från och med år
2013 är dock ”banking” begränsat till 8 år. (Elgebrant 2012, s. 92). Detta ger, enligt Black
(2013, s. 238), utsläppsrätterna en annan innebörd och befaras leda till ytterligare olikheter
inom redovisningen. Verksamhetsutövarens syfte med innehavet förändras beroende på om
utsläppsrätten fungerar som en omsättningstillgång, utgör ett långfristigt innehav för framtida
handel eller används för att lösa framtida skulder (Elgebrant 2012, s. 214).
Ytterligare ett problemområde är att de olika marknader som hanterar utsläppsrätterna kan
utveckla en egen redovisningspraxis i avsaknad av riktlinjer. Olika hybridmarknader som
lever sitt eget liv bortom riktlinjer och regelverk växer fram (Lovell 2012, s. 278-279).
Marknaden kan vara ett regionalt område eller en produktionsmarknad. Detta är ett problem
så tillvida att redovisningen blir oenhetlig, men kan på sikt leda till utformning av nya
riktlinjer.
Företagens förmåga att möta miljömålen och investera i miljövänlig teknologi påverkar värdet
och behovet av utsläppsrätter. När målen möts förlorar utsläppsrätterna sitt värde, i annat fall
har de en fortsatt ökad efterfrågan och därmed ett ökat värde. Redovisningen av utsläppsrätter
påverkas därför av företagens eller branschernas miljömedvetenhet och investering i
miljövänlig teknologi (Henri 2014, s. 649). Miljöpolitiken, i sin tur, påverkar utbudet och
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synen på utsläppsrätter. Även branschernas olika produktion och koldioxidinstensitet påverkar
tilldelning och behov av utsläppsrätter (Energimyndigheten 2013, s. 11). Detta kan leda till att
olika produktionsmiljöer utvecklar olika typer av redovisning.
Sammanfattningsvis saknas och efterfrågas enhetliga redovisningsprinciper för utsläppsrätter
enligt tidigare studier av europeiska företag. IASB:s kvalitativa egenskap ”jämförbarhet” är
inte uppfylld. Det är därför av intresse att hitta aktuella trender i redovisningen som eventuellt
kan leda till en mer enhetlig redovisning. Problematiken ligger i att utsläppsrätten inte är
definierad och att det därför saknas riktlinjer för redovisningen. Detta leder till att det är syftet
med innehavet som styr redovisningen. Den minskade tilldelningen, ökad ”banking” och ökad
auktionering befaras ytterligare påverka syftet med innehavet i olika riktningar. Branschernas
produktion (koldioxidintensitet), marknader, miljöpolitik och företagens satsningar på
miljövänlig teknologi påverkar utbud och efterfrågan, och därmed syftet med innehavet. Detta
kan skapa ytterligare olikheter i redovisningen.

1.4.Syfte
Syftet med denna studie är därför att undersöka hur den europeiska utsläppsrätten (EUA)
redovisas av svenska företag som inbegrips av EU ETS under den nuvarande tredje
handelsperioden, samt vad som påverkar redovisningen. Ett jämförande europeiskt perspektiv
utgörs av den tidigare forskningen om redovisning av utsläppsrätter, som diskuteras senare i
uppsatsen.

1.5.Forskningsfrågor
Forskningsfrågorna grundar sig på en förförståelse om att redovisningen påverkas av (i)
branschens produktion och sedvänjor; (ii) antal tilldelade utsläppsrätter från Naturvårdsverket
som företaget erhåller och (iii) totalt antal utsläppsrätter i omlopp i handeln.




Har en branschspecifik redovisning utvecklats?
Påverkar antalet tilldelade utsläppsrätter det enskilda företagets redovisning?
Förändras redovisningen successivt under den tredje handelsperioden till följd av det
minskade antalet tilldelade utsläppsrätter i omlopp?

1.6.Avgränsning
Studien avser ett urval av svenska företag åren 2014 och 2015 som tilldelats utsläppsrätter
från Naturvårdsverket.
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2.TEORETISK REFERENSRAM
Den teoretiska referensramen utgörs delvis av valda teoretiska perspektiv som används inom
forskning i företagsekonomi. Ytterligare perspektiv är IASB:s föreställningsram, IAS/IFRSstandarder, regelsamlingarna K2 och K3 samt tidigare forskning om utsläppsrätter.

2.1. Teoretiskt perspektiv
De två valda teoretiska perspektiven, positiv redovisningsteori och institutionell teori, ställs
ofta mot varandra (Yrjö Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson 2008, s, 141). Positiv
redovisningsteori utgår från att val av redovisning är för företagets bästa (ibid., s. 142). Ur ett
institutionellt teoretiskt perspektiv styrs val av redovisning av tvingande institutionell
påverkan (Yrjö Collin et al. 2008, s. 142). Bägge perspektiven har dock använts i flera
forskningsprojekt och får därför även ligga till grund för denna uppsats (ibid., s. 143).
Utgångspunkten är att bägge perspektiven påverkar. Det vill säga, redovisningen är en
avvägning mellan institutionell påverkan och företagets bästa. Positiv redovisningsteori är
vanligare i privat affärsverksamhet medan institutionell teori används vid studier av
kommunala- eller statliga bolag (ibid., s. 167). En studie av svenska statliga bolag visade att
den institutionella teorins normer begränsar den positiva redovisningsteorins rationella
beteende. Den positiva redovisningsteorin kan se anpassning till normer som ett rationellt val
för att inte avvika, eftersom avvikelse kan vara negativt (ibid., s. 167).

2.1.1.Positiv redovisningsteori
Eftersom denna studie empiriskt undersöker hur utsläppsrätter redovisas, och utgår ifrån att
det är syftet med innehavet som styr redovisningen, är den positiva redovisningsteorin
lämplig. Den positiva redovisningsteorin har sina rötter i 1970-talet och utvecklades för att
testa de tidigare normativa riktlinjerna inom redovisningen (Godfrey, Hodgson, Tarca,
Hamilton & Holmes 2010, s. 28). Förfarandet var induktivt med en teori genererad från
praktiken (Wolk, Dodd & Rozycki 2008, s. 43-44). Nuförtiden är syftet med den positiva
redovisningsteorin att förstå varför företag redovisar som de gör (Godfrey et al 2010, s. 404),
vilket går i linje med denna studie som undersöker hur utsläppsrätter redovisas. Forskningen i
U.S.A. under 1970-talet observerade till exempel hela branscher som unisont bytte från en
redovisningsprincip till en annan (Watts & Zimmerman 1986, s. 6). Detta stödjer studiens
antagande om branschspecifik redovisning. Enligt den positiva redovisningsteorins efficiency
perspective, påverkar företagets organisation och underliggande tillgångar val av
redovisningsmetod (Deegan & Unerman 2011, s. 273). Detta kan i relation till nyinstitutionell
teori (diskuteras i avsnitt 2.1.2.), enligt vilken företag försöker efterlikna varandra, leda till
branschspecifik redovisning. Ett annat antagande inom den positiva redovisningsteorin är att
företagen agerar i egennytta och väljer en redovisning som maximerar nyttan (Watts &
Zimmerman 1986, s. 3). Detta kan leda till en mer opportunistisk redovisning ur
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ledningsperspektiv (Deegan & Unerman 2011, s. 275). Enligt detta perspektiv är
redovisningen en avvägning mellan olika metoder som leder till en optimal finansiell rapport
(ibid., s. 247). Till exempel redovisning och värdering av koldioxidskulden kan påverka
företagsvärderingen och därmed investerare som grundar sina beslut på de finansiella
rapporterna. Antal tilldelade utsläppsrätter och koldioxidskuldens storlek kan enligt detta
resonemang påverka val av redovisningsmetod. Företag med stora skulder har till exempel
visat sig redovisa så stora intäkter som möjligt (ibid., s. 257). Den positiva redovisningsteorin
menar att hur företagen redovisar idag formar morgondagen och när redovisningen är tydligt
definierad kan nya normativa teorier utvecklas (Godfrey et al 2010, s. 29).

2.1.2.Institutionell teori
Enligt den institutionella teorin är det omgivningen, den institutionella miljön samt företagets
sedvänjor och bruk som påverkar en organisation (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre
2012, s. 278). Den institutionella miljön i Sverige påverkas i sin tur av EU direktiv om
utsläppshandel (Rättsnätet u.å.). EU-direktiven leder till att företagen måste inkludera de
skapade utsläppsrätterna och hantera koldioxidskulder i redovisningen. Redovisningen av
utsläppsrätter styrs enligt detta perspektiv av föreslagna riktlinjer från IASB och FASB, för
liknande företeelser i K2, K3 och IFRS regelsamlingarna samt företagets bruk och sedvänjor.
Bortom den institutionella miljön påverkar omgivningens värderingar det ekonomiska
beteendet (Hedlund 2007, s. 75). Värderingar kan förklara hur samhället reagerar på
utsläppsrätter och utsläppshandeln. I Sverige annullerades överskottet av utsläppsrätter i
stället för att återgå till marknaden (Regeringskansliet 2016). Detta ekonomiska beteende kan
påverka företagens redovisning av överskott av utsläppsrätter. Miljömedvetet handlande kan
dessutom, enligt empiriskt testade modeller (Henri 2014, s. 652), leda till en positiv reaktion
från marknaden och öka lönsamheten. Lönsamhet är ofta syftet med bolagsstyrning och
produktion (Hedlund 2007, s. 76).
Den institutionella teorin inbegriper två grenar. Nyinstitutionell teori och skandinavisk
institutionell teori (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). Enligt den nyinstitutionella teorin
påverkas företagens verksamhet av den institutionella inramningen samtidigt som stabilitet
eftersträvas (ibid.). Stabilitet uppnås genom att organisationer efterliknar varandra (ibid.).
Detta kan leda till branschspecifik redovisning. Enligt skandinavisk institutionell teori
fungerar företagens ”formella” och ”informella” struktur tillsammans, vilket kan förklara en
branschspecifik redovisning (Eriksson-Zetterquist al. 2012, s. 294-295). Redovisning av
utsläppsrätter är en yttre förändring som påverkar organisationen och beroende på företagets
sedvänjor och bruk hanteras förändringen olika. Det ”formella” är att utsläppsrätten måste
användas av företaget. Det ”informella” är hur den hanteras i redovisningen.
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2.2.IASB:s föreställningsram — Jämförbarhet
”Jämförbarhet” är en av de brister som påpekas i redovisningen av utsläppsrätter vilket
påverkar möjligheten att granska finansiella rapporter (Warwick & Ng 2012).
IASB:s ramverk (International Accounting Standards Boards 2010 s. 20) säger följande om
jämförbarhet.


Information är mer användbar om den kan jämföras i tid och rum.



Jämförbarhet möjliggör identifiering av olikheter och likheter och kan bara användas för
mer än en företeelse.



Jämförbarhet är ett mål och konsekvens är medlet.



Olikheter får inte suddas ut i syftet att nå uniformitet.



Liknande ekonomiska fenomen bör framställas på ett likartat sätt.



Alternativa redovisningsmetoder
jämförbarheten.

för

samma

ekonomiska

fenomen

minskar

Målet är att finansiella rapporter skall vara jämförbara över tid och företag emellan samt att
intressenter skall få tillgång till jämförbar information. Detta påverkar redovisningsprinciper
som ibland måste ändras. Regler för att öka jämförbarhet finns i IAS 8 (Deloitte 2017). Vid
avsaknad av riktlinjer, vilket är fallet vid redovisning av utsläppsrätter, säger IAS 8.10 att
företagsledningen måste använda sin omdömesförmåga och utveckla och använda principer
som leder till tillförlitlig och relevant information. IAS 8.11 hänvisar i första hand till
redovisningsprinciper för liknande företeelser för utveckling av principer. IAS 8.12 hänvisar i
sista hand till, om det inte är strid med IAS 8.11, andra regelverk, litteratur om redovisning
och branschsedvänja. Den redovisningsprincip som företaget valt skall användas konsekvent
enligt IAS 8.13. Förändringar enligt IAS 8.14 och 19 får bara göras om det krävs av IASB
eller om det gör den finansiella informationen mer relevant. Information om förändringar
skall bifogas enligt IAS 8.28 och 29 beroende på om ändringen är orsakad av en ny standard
eller frivilligt. Enligt IAS 8 skall tidigare års balans- och resultaträkningar korrigeras om
företaget bytt redovisningsprinciper eller korrigerat större fel (Sundgren 2013, s. 57).

2.3.Tidigare forskning
Den tidigare forskningen om redovisning av utsläppsrätter utgörs av publicerade artiklar från
tidskrifterna Accounting in Europe, European Accounting Review, Economy and Society och
Australian Accounting Review. Forskningen diskuterar främst hur utsläppsrätter redovisar och
värderas samt hur det påverkar den finansiella rapporten. Ett juridiskt perspektiv på vad
utsläppsrätten är ges av en avhandling från Stockholms Universitet.
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2.3.1.Avsaknad av riktlinjer
Den tidigare forskningen angående EUA och EU ETS diskuterar till stor del hur företagen
redovisar sina utsläppsrätter i avsaknad av tydliga riktlinjer (Warwick & Ng 2012; Black
2013). Omfattande studier, till exempel Blacks studie av 62 europeiska företag i Europa och
hur de redovisar utsläppsrätter, visar hur oenhetlig redovisningen är (Black 2013). Blacks
studie omfattade 16 europeiska länder och 10 branscher (elektricitet, pappersmassa/trä, energi,
cement, kemiskindustri, stål, glas, tegel, livsmedel, avfallshantering) (ibid., s. 229-230).
Företagen studerades under kalenderår 2011 och urvalet begränsades till företag som erhållit
minst 150 000 EUA (ibid., s. 228). Likaså Warwick och Ngs studie av 250 europeiska företag,
tillgängliga på CARMA databasen, visade att redovisningen är oenhetlig (Warwick & Ng
2012). Warwick & Ngs studie avsåg kalenderåret 2007. Warwick & Ngs urval baserades på
högst antal utsläppsrätter. Både Black och Warwick & Ng har ett ekonomiskt perspektiv på
sina studier och studierna är empiriska, men redovisningen av utsläppsrätter har även väckt
frågor ur ett juridiskt perspektiv. Elgebrants (2012) studie ”Ägande & värde av utsläppsrätter
och andra liknande handelsobjekt” diskuterar bland annat redovisningsrättsliga regler och hur
de påverkas av hur handelsobjekt som utsläppsrätter definieras. Problemet med utsläppsrätten
är, vilket redan nämnts, att den är sui generis, unik i sitt slag och därför svårt att definiera och
klassificera (ibid., s. 79). Elgebrant konstaterar att det inte heller finns några
redovisningsrättsliga rekommendationer för utsläppsrätter men att redovisningsmetoder är
under utveckling inom IASB/FASB (ibid., s. 315).
En fråga är varför den oenhetliga redovisningen av utsläppsrätter och avsaknaden av riktlinjer
har sådan relevans. Ur ett redovisningsperspektiv påverkas först och främst jämförbarheten.
Detta skapar problem vid granskning av finansiella rapporter enligt Warwick & Ng (2012).
Ett andra perspektiv är om utsläppsenheten är att betrakta som en tillgång eller en skuld
(Elgebrant 2012, s. 244). Detta påverkar värderingen.

2.3.2.Tillgång eller skuld
Utsläppsrätten kan redovisas som tillgång och det är då innehavarens subjektiva syfte som
styr om den redovisas som anläggnings- eller omsättningstillgång (Elgebrant 2012, s. 214).
Gratistilldelade utsläppsenheter kan även klassificeras som statsstöd eller näringsbidrag via
intäktsredovisningen och det är då det objektiva syftet som styr redovisningen (ibid., s. 251252; Sundgren 2013, s. 70). Om utsläppsenheten klassificeras som tillgång värderas den till
anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller verkligt värde (Elgebrant 2012, s. 228).
Utsläppsrätten kan även redovisas som skuld. Systemet av utsläppsrätter har ju skapat en
koldioxid kostnad som inte fanns tidigare, vilket diskuteras i Clarksons studie (2015, s. 552).
Clarkson antar att det är troligt att företagen investerar i miljövänlig teknik tills den blir dyrare
än utsläppsrätterna, alternativet sedan är att köpa utsläppsrätter. Vissa företag kan i framtiden
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dra på sig stora skulder som utsläppsrätterna inte täcker (ibid.). Detta är speciellt aktuellt
under den tredje handelsperioden då antalet tilldelade utsläppsrätter minskar. Både
auktionering och handel med utsläppsrätter kommer då att öka liksom vissa företags skulder
med avseende på utsläppsrätter (Black 2013, s. 223). I och med handeln får utsläppsrätterna
ett annat värde och både under- och överskott av utsläppsrätterna påverkar hur skulden
redovisas och värderas (ibid., s. 230, 235). Värderingen av skulder är kärnan i Blacks studie
(ibid., s. 230). Blacks studie visar att antingen redovisas en brutto skuld som sedan löses mot
tilldelade utsläppsrätter eller så redovisas en nettoskuld bestående av ett eventuellt underskott
av utsläpp som inte täcks av utsläppsrätterna. (ibid.). De företag som redovisar en nettoskuld
värderar oftast tilldelade utsläppsrätter till noll-värde. Ett överskott av utsläppsrätter innebär
då att ingenting redovisas. De företag som redovisar en bruttoskuld värderar oftast de
tilldelade utsläppsrätterna till marknadsvärde. Förövrigt dominerar noll-värdering av skuld för
erhållna tilldelade utsläppsrätter och marknadsvärdering för ett eventuellt behov av ytterligare
utsläppsrätter (ibid., s. 236). Black diskuterar vidare att om företagen mäter sin skuld i
relation till innestående utsläppsrätter, jämförbart med att köpa utsläppsrätter, kommer
intresset för risk-management av utsläppsrätter att öka (Black 2012, s. 236). En annan möjlig
redovisning av utsläppsrätten är som avsättning för den framtida överlämningsförpliktelsen
(Elgebrant 2012, s. 282-283). Dessa resultat och förslag visar att den redovisningsmetod och
värdering som används för utsläppsrätten påverkar den finansiella rapporten.

2.3.3.Påverkan på företagets värde och lönsamhet
Eftersom den finansiella rapporten används som beslutsunderlag, båda av företaget och
samhället, har forskningen även fokuserat på hur redovisning av utsläppsrätter påverkar
intressenter. Effekterna är både negativa och positiva. Clarkson artikel ställer frågan hur EU
ETS påverkar företagets värde och vilka faktorer investerare räknar med när de värderar
företagens koldioxidskulder (Clarkson el al. 2015., s. 552). Artikeln nämner oron hos
redovisningskåren att framtida koldioxidskulder kommer påverka företagsvärderingen
negativt. Det konstateras att påverkan av utsläppsrätter och utsläpp inte är homogen och det är
relevant hur koldioxidskulder redovisas, men det är endast underskott av utsläppsrätter som
påverkar värderingen negativt (ibid.). Det vill säga den del av skulden som företaget inte kan
lösa med de tilldelade utsläppsrätterna. Artikeln nämner att företagens hållbarhetsredovisning
är viktig för att informera investerare om de bakomliggande miljöproblemen. Det efterfrågas
även en jämförbar och tydlig koldioxidredovisning för att investerare skall kunna bedöma
risker (ibid.). Redovisning av utsläppsrätter kan även tänkas ha en positiv effekt.
Miljöförordningar skapar alltid kostnader, men enligt vissa teoretiska modeller och empiriskt
testade studier har investeringar i miljön en positiv ekonomisk effekt på företag (ibid., .s. 552553; Henri 2014, s. 652). Företagen har i så fall ett ekonomiskt intresse av att tydligt redovisa
sina utsläppsrätter. Henris kanadensiska studie av 319 företag i tillverkningsindustrin
undersökte hur motiverade företag är att redovisa sina miljökostnader och om de göms eller
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inkluderas i andra kostnader (Henri 2014, s. 647-648) Med miljökostnader avses kostnader
som kan relateras till att skydda miljön (ibid., s. 648). Växthusgasutsläpp utgör en enhet av de
miljökostnader som studien spårade (ibid., s. 656). Företagens miljömässiga motivation,
enligt Henris studie, är en avvägning av affärs- och hållbarhetstänkande. Det finns en gräns
när företagets investering i miljökostnader är större än det positiva utfallet. Avvägningen av
affärs- och hållbarhetstänkandet påverkar därför hur benägna företag är att spåra och redovisa
sina miljökostnader (ibid., s. 649). Henris studie visade att de flesta företag inte var så
benägna att spåra och redovisa miljökostnader och att den positiva ekonomiska effekten var
liten. Det visade sig att affärorienteradeföretag tjänade mer på att spåra och redovisa
miljökostnader än hållbarhetsorienterade företag som redan investerat mer i miljökostnader
(ibid., s. 664). Ur detta perspektiv har företagen inte ett så stort intresse av att redovisa
utsläppsrätter, särskilt inte om de redan investerar i miljö på ett annat sätt. Henri påpekar även
att redovisningssystemen påverkar synliggörandet av miljökostnader (ibid., s. 648).
Redovisningen av utsläppsrätter styrs alltså enligt Henris resonemang till en liten del av
företagets miljömotivation samt redovisningssystemet.

2.3.4.Trender inom redovisning
Hittills har bristen på enhetlig redovisning och hur den påverkar den finansiella
rapporteringen diskuterats. Black och Warwick & Ng har dock definierat trender i
redovisningen av utsläppsrätter och Elgebrant föreslår möjliga klassificeringar. Det bör
påpekas att det finns stora brister i standardiseringen samt att många företag inte definierar
sina utsläppsrätter i redovisningen (Black 2013, s. 237).
Blacks studie (2013, s. 231, 233-234) visade att majoriteten av företagen, 69,4% redovisar
tilldelade utsläppsrätter som immateriell anläggningstillgång till noll-värde (58,1%) eller
marknadsvärde (41,9%). Nedskrivning av de immateriella anläggningstillgångarna görs av
62,8% av företagen, alltså mer än hälften. Den näst vanligaste redovisningsformen är lager
(14,5%) till noll-värde (88,9%). Lager värderas även till marknadsvärde av 11,1% av
företagen. ”Övriga” klassificeringar används av 4,8% av företagen värderade till noll-värde
(60%), ”övrig värdering” alternativt ej definierat (30%) eller marknadsvärde (10%). Andelen
företag som inte definierar utsläppsrätten i redovisningen är 11,3%.
Trenderna i Blacks studie (2013, s. 237) med avseende på skulden beskrivs som: (i)
redovisning av en nettoskuld där tilldelade utsläppsrätter noll-värderas och underskottet som
måste köpas värderas till bokfört värde eller marknadsvärde (ibid., s. 237); (ii) en bruttoskuld
för de utsläppsrätter som behövs för att täcka behovet (ibid., s. 234), där tilldelade
utsläppsrätter värderades till verkligt värde, marknadsvärde eller bokfört värde (ibid., s. 237)
och (iii) redovisning som lager till noll-värde för tilldelade utsläppsrätter och till bokfört värde
för det underskott av utsläppsrätter som måste handlas (ibid.).
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Klassificeringar och värderingar funna i Warwick och Ng (2012) studie visar att utsläppsrätter
oftast redovisas som immateriella tillgångar (55,3%). Näst vanligaste klassificeringarna är
lager (6,4%) och tillgångar (2,1%). Hela 36,2% har inte definierat utsläppsrätten i sin
redovisning. De tilldelade utsläppsrätterna värderas i något högre utsträckning till noll-värde
(38,3%) än marknadsvärde (21,3%) och köpta utsläppsrätter värderas oftast till inköpspris
(59,6%). Studien visar även att skyldigheten att erkänna koldioxidskulden i högre grad leder
till klassificering som skuld (78,7%) än utgift (4,3%) (i denna gruppering har 17% ej
definierat). Totalt har Warwick & Ng hittat elva olika värderingar men inköpspris och bokfört
värde dominerar något med 10,6% respektive 12,8% vardera.
Elgebrant diskuterar utsläppsrätten som ett betalningsmedel för handelssystemets
överlämningsplikt enligt Polluter Pays Principle2 (Elgebrant 2012, s. 67).
Överlämningsplikten orsakar en skuld och kan därför redovisas som avsättning enligt
Elgebrant (2012, s. 282-283)
Tabell 1. Förslag till klassificering av utsläppsrätter: Elgebrant (2012)
Klassificering
Finansiell tillgång
Omsättningstillgång
Statsstöd (gratis tilldelade)

Enligt IAS standarder
IAS 32
IAS 38 (immateriell tillgång)
IAS 20

Tabell 1 visar Elegebrants sammanfattande bedömning av hur utsläppsrätten kan klassificeras
(Elgebrant 2012, s. 315-317).

2.3.5.Trender inom redovisningen och ”branschmarknader”
En av forskningsfrågorna i denna studie är om det förekommer branschspecifik redovisning.
Black (2013, s. 232, 234) nämner en tidigare studie i detta avseende som inte stödjer likheter i
redovisningen beroende på bransch eller region. Lovells studie däremot (Lovell 2014), som
undersöker försök att utveckla riktlinjer för redovisning av utsläppsrätter sedan år 2005,
mynnar ut i en beskrivning av marknaden som är fördelaktig för sökandet efter trender inom
redovisningen av utsläppsrätter (ibid., s. 278-279). Marknaden beskrivs som någonting som
påverkas av människor, tidsperspektiv och tillgångar vilket är en utmaning för utveckling av
riktlinjer inom till exempel redovisningen. På grund av marknadens beskaffenhet utvecklas
regionala och lokala metoder när riktlinjer saknas eller inte är tydliga. Det är en form av
hybridmetoder som har den regionala eller lokala marknadsstabiliteten i fokus. Det Lovells
studie beskriver skulle kunna förklara en framväxt av en viss typ av redovisning inom en viss
branschmarknad.

2

Principen om att förorenaren betalar innebär att den som orsakar skador i miljön skall betala
samhällsekonomiska kostnader. Principen gäller även den som använder en produkt vars tillverkning orsakat
förorening. Principen uttrycks första gången i OECD rekommendation 1972.
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2.3.6.Sammanfattning
Sammanfattningsvis finns det ett behov av och ett intresse för en enhetlig redovisning av
utsläppsrätter. Inte bara för att öka jämförbarheten utan även för att underlätta för investerare
och andra intressenter att bland annat kunna bedöma företagets koldioxidskuld. Tydlig
redovisning av utsläppsrätter ur hållbarhetsperspektiv kan även ha en liten positiv effekt på
företagets lönsamhet. Marknadens beskaffenhet kan vara en grogrund för trender inom
redovisningen.

2.4.IASB:s möjliga klassificeringar för utsläppsrätter
I det här avsnittet redovisas IASB:s (tidigare IASC:s) definitioner för de klassificeringar av
utsläppsrätter som är aktuella enligt trender och förslag i den tidigare forskningen (Black
2013, s. 231; Elgebrant 2012, s. 282-283, 315-317; Warwick & Ng 2012).
Redovisningspraxis för utsläppsrätter är under utveckling (International Financial Reporting
Standards 2010). IASB och FASB föreslår verkligt värde för köpta och tilldelade
utsläppsrätter. IASB och FASB har även förslag på hur tillgångar och skulder skall
presenteras i redovisningen. IASB föreslår bruttotillgångar och –skulder, men motsäger sig
inte en nettoredovisning. FASB föreslår en nettoredovisning av tillgångar och skulder.

2.4.1.IAS 1 - Omsättningstillgång
Enligt IAS 1 skall omsättningstillgångar uppfylla något av nedanstående kriterier (Sundgren
2013, s. 119).






Förväntas bli såld under företagets normala verksamhetscykel.
Vara avsedd för försäljning eller förbrukning under företagets normala
verksamhetscykel.
Främst innehav för handelsändamål.
Förväntas realiseras inom tolv månader efter balansdagen.
Utgöra likvida medel.

Omsättningstillgångarna utgörs av likvida medel, varulager (råmaterial eller förnödenheter)
och finansiella instrument som innehas för handel (ibid., s. 120).

2.4.2.IAS 20 – Statligt bidrag
IAS 20 avser statliga bidrag som stöd till verksamheten. Bidraget skall täcka kostnader och
redovisas i resultaträkningen periodiserat över samma period som de kostnader bidraget
kompenserar för. Bidraget redovisas antingen som separat post under rörelseintäkter eller som
minskning av de kostnader bidraget kompenserar för. (Sundgren 2013, s. 70).
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2.4.3.IAS 32 – Finansiell tillgång
Enligt IAS 32 är finansiella tillgångar likvida medel, eget kapital instrument samt avtal som
ger rätt till att erhålla kontanter eller andra finansiella tillgångar från motparten alternativt
byte av finansiella tillgångar (Sundgren 2013, s. 165-166). Ett finansiellt instrument är ett
avtal som leder till en finansiell tillgång hos ena parten och en finansiell skuld eller eget
kapital instrument hos motparten (ibid., s. 165).

2.4.4.IAS 37 - Avsättning
IAS 37 avser avsättningar (Sundgren 2013, s. 251-252). Avsättningar redovisas som skuld i
balansräkningen. En avsättning måste uppfylla något av följande kriterier:


Ett företag har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad
händelse
Ett utflöde av resurser kommer antagligen att behövas för att reglera förpliktelsen
En tillförlitlig bedömning av beloppet är möjlig




Den tillförlitliga bedömningen av beloppet innebär en uppskattning av den summa som krävs
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Osäkerhet om framtiden leder till att beloppet ofta
justeras uppåt. Om tidseffekten av förpliktelsen är väsentlig skall avsättningen värderas till
nuvärde (Sundgren 2013, s. 253). (Miljökostnader inom IAS 37 avser kostnader för att
undvika uppkomst av avfall (Sundgren 2013, s. 257)).

2.4.5.IAS 38 – Immateriell anläggningstillgång
Enligt IAS 38 skall immateriella anläggningstillgångar uppfylla följande kriterier (Sundgren
2013, s. 106-107):






Vara under företagets kontroll
Vara identifierbar
Vara icke monetär utan fysiskform
Med sannolikhet leda till framtida ekonomiska fördelar som tillfaller företaget
Ha ett tillförlitligt beräknat anskaffningsvärde

Värdering sker till anskaffningsvärde eller enligt omvärderingsmetoden (Sundgren 2013 s.
107-109). Om tillgången värderas enligt anskaffningsvärde skrivs den av under
nyttjandeperioden. Vid värdering enligt omvärderingsmetoden skall tillgången omvärderas till
verkligt värde om dess värde skiljer sig väsentligt från verkligt värde. Omvärdering förutsätter
en marknad och behöver inte ske årligen.
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2.5.K3 (BFNAR 2012:1) möjliga klassificeringar för utsläppsrätter
I detta avsnitt presenteras K3s (BFNAR 2012:1) klassificeringar som motsvarar de som inom
IASB kan användas för utsläppsrätter (Bokföringsnämnden, 2012).

2.5.1.Omsättningstillgångar
Tillgången är en omsättningstillgång när den är avsedd att säljas eller förbrukas under
företagets normala verksamhetscykel. (Bokföringsnämnden 2012, s. 8). Varulager är
omsättningstillgångar och värderas till lägsta värde principen (ibid., s. 24).

2.5.2.Offentliga bidrag
Som offentligt bidrag räknas stöd från EU, staten, kommuner eller formellt fristående organ
bildade av dessa. Bidraget är ett villkorat överförande av resurser eller ett överförande av
resurser mot prestation. Bidraget redovisas som intäkt när villkoren uppfyllts eller när
prestationen utförs. Bidraget redovisas som skuld om det erhållits innan villkoret uppfyllts.
Bidraget är en skuld om villkoret inte uppfylls. I balans och resultaträkning skall företaget
visa karaktär och omfattning av bidraget samt de ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
som är förknippade med bidraget. Bidraget värderas till det verkliga värdet av den tillgång
som företaget kommer att erhålla eller har erhållit. (Bokföringsnämndens 2012, s. 65-66).

2.5.3.Finansiella instrument
Ett finansiellt instrument är ett avtal som ger upphov till en finansiell anläggningstillgång hos
en part och en finansiell skuld eller eget kapital instrument hos en motpart. Den finansiella
tillgången avser kontanter, rätt att erhålla kontanter eller finansielltillgång, rätt enligt avtal att
byta finansiellt instrument med annan part enligt förmånliga villkor eller ett eget
kapitalinstrument utgivet av annat företag. (Bokföringsnämnden 2012, s. 23-24). Finansiella
instrument värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde (ibid., s. 23-24). Det verkliga
värdet är priset på den aktiva marknaden vilket innebär likartade produkter, köpare och säljare
samt allmän tillgänglig information om priser (ibid., s. 25).

2.5.4.Finansiella anläggningstillgångar
En finansiell anläggningstillgång är värdepapper för stadigvarande bruk till exempel
långfristiga fordringar (Arvidson et al. 2016, s. 199).

2.5.5.Avsättningar
Avsättningar avser en på balansdagen legal (kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund)
eller informell (etablerade praxis, offentliggjorda riktlinjer eller uttalanden) förpliktelse på
grund av händelse som troligtvis kommer att leda till ett utflöde av resurser. Beloppet skall
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kunna uppskattas. (Bokföringsnämnden 2012, s. 53-54). Avsättningen värderas till nuvärdet
av framtida inbetalningar som behövs för att reglera förpliktelsen. Värderingen omprövas
varje balansdag (ibid., s. 55).

2.5.6.Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar är icke-monetära och utan fysisk form.
(Bokföringsnämnden 2012, s. 37). Vid beslut om redovisning av den immateriella
anläggningstillgången skall framtida ekonomiska fördelar bedömas utifrån information som
finns tillgänglig vid första redovisningstillfället. Bedömningen grundas på de framtida
ekonomiska förhållanden som företagsledningen antar kommer att råda under tillgångens
resterande nyttjandeperiod (ibid., s. 38).

2.6.K2 (BFNAR 2008:1) möjliga klassificeringar för utsläppsrätter
I detta avsnitt presenteras K2s (BFNAR 2008:1) klassificeringar som motsvarar de som inom
IASB kan användas för utsläppsrätter (Bokföringsnämnden, 2008).

2.6.1.Omsättningstillgångar
Omsättningstillgången är en tillgång som företaget har som avsikt att omsätta i den normala
verksamheten (Bokföringsnämnden 2008, s. 42).

2.6.2.Offentliga stöd
Offentliga stöd redovisas som skuld om det är utbetalt och innebär återbetalningsskyldighet
(Bokföringsnämndens 2008, s. 61).

2.6.3.Finansiella anläggningstillgångar
En finansiell anläggningstillgång är en finansiell tillgång som företaget innehar minst 12
månader efter balansdagen (Bokföringsnämnden 2008, s. 48).

2.6.4.Avsättningar
En avsättning är ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler som troligtvis
kommer att leda till ett utflöde av resurser. Det belopp som behövs för att reglera åtagandet
skall kunna uppskattas. (Bokföringsnämnden 2008, s. 57).

2.6.5.Immateriella anläggningstillgångar
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form som främst
uppkommit vid anskaffning eller produktion av tjänster (Arvidson 2016, s. 205).
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3.METOD
I
metodavsnittet
behandlas
forskningsmetod,
forskningsstrategi,
förhållningssätt, urval och en efterföljande metoddiskussion.

vetenskapligt

3.1.Forskningsmetod
Den valda forskningsmetoden är kvantitativ. Denna metod lämpar sig för att: (i) beskriva hur
ofta och på vilket sätt utsläppsrätter förekommer i redovisningen och (ii) söka enhetlig
redovisnings praxis inom branscher (Denscombe 2016, s. 349). För urval av de företag som
ligger till grund för studien används sekundärdata tillgänglig från Naturvårdsverkets
webbplats (Naturvårdsverket 2016b). För att besvara forskningsfrågorna används
årsredovisningar från de företag som är angivna som huvudmän på Naturvårdsverkets lista
över de anläggningar som fått utsläppsrätter tilldelade år 2015 (ibid.). Årsredovisningarna
hämtas från business retriever (Retriever Businessinfo).

3.1.1.Kvantitativ innehållsanalys
Innehållsanalysen av årsredovisningarna syftar mot att kvantifiera innehåll i resultat-och
balansräkningen med tillhörande noter samt redovisnings- och värderingsprinciper som visar
hur utsläppsrätter redovisas (Denscombe 2016, s. 392). Kodningen består av att de poster i
resultat- och balansräkningen med tillhörande noter samt klassificeringar enligt redovisningsoch värderingsprinciperna som definierar ordet ”utsläppsrätt” eller ”utsläppsrätter” räknas och
noteras för varje studerat företag (ibid.). Belopp i resultat- eller balansräkningen noteras inte.

3.1.2.Kvantitativ dataanalys
Det är insamlad data som styr hur materialet skall analyseras. Data är på nominal-, intervall-,
och kvotskale nivå (Denscombe 2016, s. 350-352). Studiens nominaldata är de grupper som
bildas med avseende på hur utsläppsrätten redovisas (ibid., s. 350). Data från år 2014 jämfört
med år 2015 är på intervallskalenivå eftersom den mäter kvantitativa skillnader (ibid., s. 352).
Antalet tilldelade utsläppsrätter utgör studiens data på kvotskalenivå eftersom en absolut noll
punkt finns (ibid.). Data samlas i tabeller för att förtydliga eventuella samband (ibid., s. 360).
För att styrka eller förkasta eventuella samband testas en statistisk hypotes (H0) och två
forskningshypoteser. Utgångspunkten är att eventuella samband kan vara en slump. (ibid., s.
361; Backman 1998, s. 28).
De hypoteser som testas är:
Statistisk H0-hypotes a: Det finns inte något samband mellan klassificering av utsläppsrätter
och bransch.
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Forskningshypotes b: Det finns inte något samband mellan klassificering av utsläppsrätter och
det antal utsläppsrätter som tilldelats ett företag.
Forskningshypotes c: Den minskade antalet utsläppsrätter i omlopp påverkar inte
redovisningen.
Den statistiska H0-hypotes a prövas med 2 metoden (Körner & Wahlgren 2000, s. 235-238).
För testen samlas data i korstabeller. Signifikansnivån är 5% och kritiskt värde hämtas ur
tabell för 2 fördelning efter det att frihetsgrader beräknats enligt (radantal -1)(kolumnantal1). För varje observerat värde (O) i korstabellen beräknas ett förväntat värde (E). Det
förväntade värdet, eller den förväntade frekvensen, beräknas som: (i) det totala antalet gånger
redovisningsmetoder används av en bransch multiplicerat med kvoten av (ii) det totala antalet
gånger en redovisningsmetod används av samtliga branscher / (iii) det totala antalet
redovisningsmetoder branscherna påvisat (ibid.). 2 värdet beräknas som summan av (O-E)2 /
E . Om 2 är större än kritiskt värde kan H0-hypotesen förkastas. Resultatet presenteras i
tabell form eller lämpliga diagram (Denscombe 2016, s. 368-369).
Forskningshypoteserna b och c innehåller data på kvotnivå och linjära samband testas med
regressionsanalys. (Körner & Wahlgren 2000, s. 235-238). Analysen avser samband mellan
antalet tilldelade utsläppsrätter och redovisning av utsläppsrätter som intäkter, kostnader,
tillgångar och skulder samt alternativet att inte definiera utsläppsrätter i redovisningen. För
analysen grupperas insamlad data som visar hur utsläppsrätter redovisas i de fyra grupperna
intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och redovisning ej definierad. Alla poster från
resultat- och balansräkningar med medföljande noter samt klassificeringar nämnda i
redovisningsprinciperna har summerats i dessa grupper för respektive företag. Därefter
sorteras data efter antalet tilldelade utsläppsrätter. Eventuell korrelation är negativ (-1) eller
positiv (1) (Denscombe 2016, s. 367). Sambanden bevisas eller motbevisas med
determinationskoefficienten som visar kausalitet eller beroende från 0% till 100%.(Schött et
al. 2012, s.61-62; Körner & Wahlgren 2000, s. 235-238). Resultatet presenteras i
spridningsdiagram eller histogram (Denscombe 2016, s. 372-373).
Eftersom forskningshypotes c avser förändringar mellan åren 2014 och 2015 noteras
förändringar i samtliga analyser. Stapeldiagram används för att jämföra data mellan åren 2014
och 2015. Stapeldiagrammen används även för att visualisera och underlätta tolkning av
materialet (Denscombe 2016, s. 370). Cirkeldiagram används för att visa proportioner (ibid.,
s. 374-376).
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3.2.Forskningsstrategi
En survey-studie används för att få en bild av hur utsläppsrätter redovisar i svenska företag.
Survey-studien är en lämplig strategi eftersom denna typ av undersökning avser en bred men
samtidigt detaljerad undersökning av ett spektrum företeelser (Denscombe 2016, s. 28).
Survey-studier är vanligt förekommande vid studier av kvantitativ data och sökandet efter
trender (ibid., s. 28, 350). I denna studie samlas och analyseras kvantitativ data från
årsredovisningar år 2014 och 2015 för att avgöra om det förekommer branschspecifika trender
i redovisningen. Survey-studier är även lämpliga för den statistiska analys som genomförs för
att undersöka hur tilldelningen av utsläppsrätter påverkar redovisningen (ibid., s. 28). Formen
survey-studie möjliggör också granskningen av eventuella förändringar i redovisningen
mellan åren 2014 och 2015 beroende på minskat antal utsläppsrätter i omlopp (ibid.).
Anledningen till den tidsmässiga avgränsningen, det andra och tredje året i EU ETS tredje
handelsperiod, är införandet av redovisning enligt K3 den 1 januari år 2014 (majoriteten av de
företag som ingår i studien redovisar enligt K3). Studien avser ju inte att undersöka
förändringar i redovisningen på grund av ändrad regelsamling, därför utesluts år 2013.

3.3.Vetenskapligt förhållningssätt
Studien genomförs med ett deduktivt synsätt eftersom frågeställningen utvecklats ur teorier
och tidigare forskning (Thurén 2007 s. 28). Frågeställningen kan även, enligt deduktivt
synsätt (ibid., s. 29, 129), bekräftas eller förkastas med den statistiska hypotesen eller bevisas
alternativt motbevisas med forskningshypoteserna (Körner & Wahlgren 2000, s. 185-186;
Schött et al. 2012 s. 161-162).

3.4.Urval
Populationen utgörs av de 744 anläggningar i Sverige som erhållit tilldelningar av
utsläppsenheter år 2015 (Denscombe 2016, s. 46; Naturvårdsverket 2016b).
Urvalsramen utgörs av de företag som står som huvudmän för de anläggningar som fått
tilldelning av utsläppsrätter år 2015 (Denscombe 2016, s. 65-66). Urvalsramen är fullständig
och aktuell (ibid., s. 67). De branscherna som ingår i urvalsramen år 2015 är: El och
fjärrvärme, övrig förbränning, raffinaderi, kemi, tackjärn eller stål, icke-järnmetaller,
mineral, papper och kartong, tillverkning av järnmalmpellets och flygbranschen. Flera
anläggningar kan ha samma företag angivet som huvudman. Det totala antalet huvudmän är
306 (bil. 1). Eftersom samtliga huvudmän/företag inte kan studeras inom ramen för en
kandidatuppsats, och en del av frågeställningen är att undersöka branschspecifik redovisning,
görs ett urval av branscher. Samtliga huvudmän inom valda branscher kan sedan ingå i
studien.

19

Urval av vilka branscher som skall ingå i studien görs i följande steg:
1. Ett medelvärde för antalet tilldelade utsläppsrätter per huvudman/företag år 2015
beräknas för varje bransch.
2. De fem branscher som har högst medelvärde väljs, vilket i detta fall är raffinaderi,
tillverkning av järnmalmpellets, tackjärns eller stål, mineral och icke-järnmetaller
(bil. 2). Detta innebär att totalt 39 företag/huvudmän studeras (bil. 1)
3. Ytterligare 39 företag studeras från branschen el och fjärrvärme i jämförande syfte,
eftersom el och fjärrvärme är den till antalet anläggningar och företag dominerande
branschen med 142 företag totalt (bil. 3). Det 39 företagen slumpas fram med ett
sannolikhetsurval från en lista i Excell. (Trettionio slumpmässiga tal mellan 1 och 142
söks i Excell-listan med kommandot =SLUMP.MELLAN(1;142)).

3.5.Metodkritik
Nackdelen med en surveystudie är att de enskilda företagens kontext blir mindre viktig.
Studiens bredd kan sudda ut detaljer (Denscombe 2016, s. 59). Ett problem är eventuell
bristande redovisning av utsläppsrätter. Detta resulterar i låga frekvenser som kan leda till
snedvridning av resultatet och försvåra analys av data (Denscombe 2016, s. 59-60).
Ytterligare problem med kvantitativdata är att en allt för stor total mängd ökar komplexiteten
och minskar tydligheten (Denscombe 2016, s. 380). Analys av kvantitativ data kan även
styras av subjektiva beslut och är därför inte så objektiv som den kan synas (ibid., s. 381).
Bristen med 2 testen är att resultatet till stor del påverkas av grupperingar och uppdelning av
de data som analyseras (Denscombe 2016, s. 264). Detta påverkar denna studie beroende på
om redovisning i resultat- och balansräkning, noter samt redovisnings- och
värderingsprinciperna läggs samman eller utgör egna grupper. Även gruppering av
redovisningsmetod påverkar, till exempel om omsättningstillgångar utgör en grupp eller om
analysen skiljer på kortfristiga placeringar, lager och övriga undergrupper.

3.5.1.Reliabilitet
Studiens reliabilitet, eller tillförlitlighet, bedöms som tillräcklig för branscherna raffinaderi,
tillverkning av järnmalmpellets, tackjärns eller stål, mineral och icke-järnmetaller eftersom en
totalundersökning genomförs och en enhetlig metod används (Thurén 2007, s. 26). Detta
gäller även branschen el och fjärrvärme där ett sannolikhetsurval använts (Denscombe 2016,
s. 64). Reliabiliteten för gruppen el och fjärrvärme sänks dock av att antalet studerade företag
utgör en relativt liten del av det totala antalet företag i branschen som får utsläppsrätter
tilldelade (bil. 1). Datamaterialet kan testas för tillförlitlighet (Denscombe 2016, s. 378). En
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test-omtest liksom en inter-obeserver reliability test (samma test genomförd av annan person)
torde resultera i ett liknande resultat eftersom sekundärdata används. En split-half test
däremot kan ge olika bilder av hur utsläppsrätter redovisas beroende på hur datamaterialet
delas upp.

3.5.2.Validitet
Den externa validiteten är tillräcklig för branscherna raffinaderi, tillverkning av
järnmalmpellets, tackjärns eller stål, mineral och icke-järnmetaller som totalundersöks
(Denscombe 2016, s. 378). Däremot skulle ett större urval bestående av fler branscher samt
fler företag i el och fjärrvärme branschen öka generaliserbarheten. Datavaliditeten bedöms
som tillräcklig eftersom en kvantitativ metod används för analys av sekundärdata (ibid., s.
377).
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4.RESULTAT
Resultatet utgörs av tolkad empiri och presenteras i underkapitel för att underlätta för
läsaren (Tivenius 2015, s. 20). Efter inledningen presenteras först redovisningen av
utsläppsrätter i resultat- och balansräkning inklusive noter och kommentarer i stapeldiagram.
Därefter presenteras redovisningen enligt företagens redovisningsprinciper som avser
tilldelade utsläppsrätter, respektive över- och underskott. Här används tabeller och
cirkeldiagram för att påvisa proportioner. Vissa företag har särskilda principer för köpta
utsläppsrätter och finansiell riskhantering av utsläppsrätter. Detta presenteras i egna avsnitt
liksom även särskilda definitioner för utsläppsrätter, speciella principer för kort- eller
långfristigt innehav samt justering för utsläppsrätter i kassaflödesanalysen. Resultatet av hur
antalet tilldelade utsläppsrätter påverkar det enskilda företaget presenteras i
spridningsdiagram och histogram. Avslutningsvis presenteras stapeldiagram som visar hur
utsläppsrätter redovisas av varje bransch.

4.1.Inledning
Innehållsanalys av årsredovisningar från branscherna raffinaderi, tillverkning av
järnmalmpellets, tackjärns eller stål, mineral, icke-järnmetaller och el och fjärrvärme visade
att 41 av 78 (ca. 52%) företag inte definierar hur utsläppsrätterna redovisas i sin
årsredovisning under kalenderåren 2014 och 2015.
Tabell 2. Antal företag i varje bransch som inte definierar hur utsläppsrätterna redovisas
kalenderåren 2014-2015.
Bransch

Antal företag som inte definierar utsläppsrätten i
redovisningen åren 2014 och 2015

Raffinaderi

1 av 4

Tillverkning av järnmalmpellets

0 av 1

Tackjärns eller stål

13 av 16

Mineral

11 av 14

Icke järnmetaller

3 av 4

El och fjärrvärme

13 av 39

Fördelningen är likadan för de bägge åren vilket tabell 2 visar. Årsredovisningar från ett
företag i branschen mineral är inte tillgängliga.
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Några branscher på Naturvårdsverkets lista består endast av ett fåtal företag, men i denna
studie får de ändå representera sin bransch med avseende på redovisning av utsläppsrätter.
Förvaltningsberättelsen i vissa företag informerar om deltagande i EU:s handelssystem för
utsläppsrätter samt årets tilldelning. Denna information räknas inte in i resultatet som endast
avser hur utsläppsrätten redovisas i resultaträkningen och balansräkningen med medföljande
noter samt hur den klassificeras i företagets redovisnings- och värderingsprinciper.
Majoriteten av företagen redovisar enligt K3 och ett fåtal enligt IFRS eller K2. Föredelningen
mellan branscherna visar att inom raffinaderi redovisar två företag enligt IFRS och två företag
enligt K3. Det enda företaget i branschen tillverkning av järnmalmpellets redovisar enligt
IFRS. Fördelningen inom tackjärns eller stål är två företag som redovisar enligt IFRS och ett
som redovisar enligt K2. De övriga 13 redovisar enligt K3. Samtliga företag inom branschen
mineral redovisar enligt K3 och ett företag har inte tillgängliggjort sina årsredovisningar.
Bland de företag som är verksamma i icke-järnmetaller branschen redovisar ett enligt IFRS
och de övriga tre enligt K3. Av de trettionio slumpmässigt valda företagen inom el och
fjärrvärme redovisar samtliga enligt K3 utom två som redovisar enligt K2 och ett som
redovisar enligt IFRS. De studerade företagen redovisar enligt samma regelsamlingar år 2014
och år 2015.

4.2.Utsläppsrätter i resultaträkningen inklusive noter
Utsläppsrätterna förekommer i företagens resultaträkningar främst som intäkt vid tilldelning,
intäkt vid försäljning samt i ett fall som intäkt i form av offentligt bidrag. Intäkterna värderas
till verkligt värde vid tilldelning, vid tilldelning när villkor som är förknippade med bidrag
uppfylls eller på balansdagen. Vid tilldelning redovisas intäkten ibland i takt med
utsläppskostnad. Utsläppsrätten redovisas som kostnad för eget bruk av ett företag enligt
kommentar (ej not) till resultaträkningen. Redovisning av utsläppsrätten som intäkt visas av
fem företag år 2014 och sex företag år 2015 jämfört med klassificering som kostnad vilken
bara används av ett företag.
Årsredovisningarna från åren 2014 och 2015 visar att endast branscherna el och fjärrvärme
och tackjärns eller stål definierar utsläppsrätterna i resultaträkningen. Branschen tackjärns
eller ståls redovisning består av en intäkt från försäljning.
De företag som definierar utsläppsrätter i resultaträkningen redovisar enligt K3 inom el och
fjärrvärme och enligt IFRS inom tackjärns eller stål.
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Figur 1. Utsläppsrätter definierade i resultaträkningen som post, not eller i en kommentar i noterna år
2014 och 2015.

Sambanden mellan bransch och klassificering i resultaträkningen styrks inte av 2 testen (bil.
4).

4.3.Utsläppsrätter i balansräkningen inklusive noter
I de studerade företagens balansräkningar år 2014 förekommer utsläppsrätter på tillgångssidan
22 gånger år 2014 och 23 gånger år 2015. Utsläppsrätten klassificeras som immateriell
anläggningstillgång, finansiell anläggningstillgång och omsättningstillgång (immateriell
omsättningstillgång, varulager och kortfristig fordran). Ett företag vardera i raffinaderi- och
mineralbranschen liksom två företag i el och fjärrvärme redovisar utsläppsrätten som
immateriell anläggningstillgång till anskaffningsvärde, övriga anger inte värdering. På
skuldsidan förekommer utsläppsrätter nio gånger år 2014 och åtta gånger år 2015 som
avsättningar och kortfristiga skulder. I not till eget kapital redovisar ett företag i branschen el
och fjärrvärme påverkan av utsläppsrätter, som intäkter, i samband med övergång från
regelsamling K2 till K3 året 2014.
Både under år 2014 och 2015 redovisas utsläppsrätten som immateriell anläggningstillgång i
flest branscher (raffinaderi, tillverkning av järnmalm pellets, mineral och el och fjärrvärme).
Redovisning som finansiell tillgång förekommer bara i tackjärns eller stål och el och
fjärrvärme branschen. Utsläppsrätten som omsättningstillgång förekommer i flest antal
företag, totalt 13 företag år 2014 och 16 företag år 2015, men bara i branscherna el och
fjärrvärme och mineral. Mineral branschen representeras här av bara ett företag som redovisar
utsläppsrätten som varulager. (Figur 2a).
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Figur 2a. Utsläppsrätter som tillgångar definierade i balansräkningen som post eller not år 2014 och
2015.

På skuldsidan redovisas utsläppsrätten som avsättning både i flest branscher (tillverkning av
järnmalmpellets, tackjärns eller stål och el och fjärrvärme) och av flest företag (5 st). Mineral
branschen och el och fjärrvärme redovisar utsläppsrätten som kortfristig skuld år 2014.
Utsläppsrätten som påverkan på eget kapital förekommer bara en gång i branschen el och
fjärrvärme år 2014.(Figur 2b).

Figur 2b. Utsläppsrätter som skulder och eget kapital definierade i balansräkningen som post eller
not år 2014 och 2015.

År 2015 har redovisning som immateriell anläggningstillgång minskat till förmån för
redovisning av utsläppsrätten som varulager och kortfristig fordran inom el och fjärrvärme
branschen. Skuldredovisningen förändras genom att mineral branschen inte redovisar någon
kortfristig skuld. Ytterligare en kortfristig skuld redovisas däremot av ett företag i el och
fjärrvärme.
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Undantag från K3 redovisning består av två företag i el och fjärrvärme som redovisar enligt
IFRS och K2, samt ett företag i branschen tillverkning av järnmalmpellets som redovisar
enligt IFRS.
2 testen styrker inte samband mellan bransch och klassificering av utsläppsrätter i
balansräkningen (bil. 5).

4.4.Redovisnings- och värderingsprinciper för utsläppsrätter
Företagens redovisnings- och värderingsprinciper har olika perspektiv. Tilldelade och köpta
utsläppsrätter beskrivs, liksom redovisning av underskott och överskott samt kort- respektive
långfristiga innehav. Vissa redovisnings- och värderingsprinciper definierar även
utsläppsrätten som en rättighet. I några få fall förekommer finansiell säkerhetsredovisning.
Redovisnings- och värderingsprinciperna är varierande.

4.4.1.Tilldelade utsläppsrätter
Den mest förekommande klassificeringen är immateriell anläggningstillgång och förekommer
inom alla branscher år 2014 utom raffinaderi och icke-järnmetaller. Lager,
omsättningstillgång och upplupen intäkt förekommer bara inom el och fjärrvärme.
Raffinaderi, tillverkning av järnmalm pellets och tackjärns eller stål redovisar förutbetald
intäkt. Avsättningar redovisas bara av järnmalmsbranscherna (tillverkning av järnmalmpellets
och tackjärns eller stål). Utsläppsrätten som intäkt och kostnad redovisas bara av raffinaderi
och el och fjärrvärme branscherna. Branschen tackjärns eller stål redovisar en kostnad för
sålda varor. Den mest förekommande värderingen är verkligt värde vid tilldelning och
anskaffningsvärde. Därefter kommer noll-värdering av den tilldelade utsläppsrätten. En
enstaka värdering som marknadsvärde på balansdagen förekommer.
År 2015 sker några få förändringar i redovisnings- och värderingsprinciperna. I
raffinaderibranschen läggs en princip om redovisning som immateriell anläggningstillgång till
anskaffningsvärde till, samtidigt som en princip om redovisning som produktionskostnad och
ytterligare en princip om förutbetald intäkt försvinner. Mineralbranschen tar bort
redovisningsprincipen immateriell anläggningstillgång till marknadsvärde tilldelningsdagen
och el och fjärrvärme branschen definierar ytterligare en redovisningsprincip som immateriell
omsättningstillgång till lägsta värde av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde.
Sammanställningen i
redovisningsprinciper.

tabell

3

ger

en

överblick

över

de

olika

branschernas
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Tabell 3. Branschvis sammanställning av redovisningsprinciper för tilldelade utsläppsrätter år
3
2014 med tillägg för förändringar år 2015.
Bransch
Raffinaderi

Tilldelade
Resultaträkning
Rörelseintäkt
verkligt värde (1)
Produktionskostnad
(efter utsläpp) (1)

2015 Raffinaderi Tillägg
av redovisningsprincip
2015 Raffinader
borttagen redovisnings
princip
Tillverkning av
järnmalmpellets

Tackjärns eller stål

Produktionskostnad
(efter utsläpp) (1)

Kostnad sålda varor
vid intjänande:
Anskaffningsvärde
(1)

Balansräkning
Förutbetald intäkt (i takt
med utsläpp): Verkligt
värde tilldelningsdag (1)

Noll-värdering vid tilldelning
Noll-värde (1)

Immateriell
anläggningstillgång
anskaffningsvärde (1)
Förutbetald intäkt (i takt
med utsläpp): Verkligt
värde tilldelningsdag (1)
Förutbetald intäkt (i takt
med utsläpp): Verkligt
värde tilldelnings dag
(1)x
Immateriell
anläggningstillgång:
Anskaffningsvärde (1)
Avsättning vid
intjänande:
Anskaffningsvärde (1)
Förutbetald intäkt (i takt
med utsläpp): Verkligt
värde tilldelningsdag (1)

Noll-värde (1)

Immateriell
anläggningstillgång:
Anskaffningsvärde (2)
Immateriell
anläggningstillgång:
Marknadsvärde
balansdag (1)

Mineral

3

Avsättning vid
intjänande:
Anskaffningsvärde (1)
Immateriell
anläggningstillgång:
Marknadsvärde
tilldelningsdag (1)

Siffra inom parentes anger antal företag som använder principen,
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Bransch

Tilldelade
Resultaträkning

Balansräkning
Immateriell
anläggningstillgång:
Marknadsvärde
tilldelningsdag (1)

Noll-värdering vid tilldelning

Rörelseintäkt:
Verkligt värde (6)

Upplupen intäkt:
Verkligt värde (1)

Noll-värde (1)

Rörelseintäkt (i takt
med
utsläppskostnad):
Verkligt värde (1)

Lager (3):
Anskaffningsvärde (2),
Verkligt värde (1)x

2015 Mineral Borttagen
redovisningsprincip

Icke järnmetaller
El och fjärrvärme

Rörelseintäkt (för
kvarstående
utsläppsrätter:
Verkligt värde
balansdagen (2)x

Omsättningstillgång:
Anskaffningsvärdet 0värde (5)x
Immateriellanläggningstillgång:
Anskaffningsvärde (1)x

Offentligt bidrag
(när villkor
uppfylls): Verkligt
värde (1)
Övrig intäkt:
Verkligt värde (1)
Produktionskostnad
i takt med utsläpp:
Anskaffningsvärde
(1)
2015 El och fjärrvärme
Tillägg av
redovisningsprincip

Immateriell
omsättningstillgång LVP
anskaffningsvärde
nettoförsäljning (1)

För att testa sambandet mellan redovisningsprinciper och bransch grupperades
redovisningsprinciperna i korstabeller och ett 2-värde beräknas. Redovisningsprinciperna
grupperades i nio grupper: 1. Rörelseintäkt (samtliga värderingar), 2. Övrig intäkt, 3.
Offentligt bidrag, 4. Produktionskostnad/Kostnad sålda varor, 5. Immateriella (anläggnings)
tillgångar, 6. Omsättningstillgångar (immateriella) / Lager, 7. Upplupen intäkt, 8. Avsättning,
9. Förutbetald intäkt. 2 testen styrker inte sambanden för år 2014. Tabell för 2 test återfinns
i bilaga 6. De få ändringar som noterats år 2015 antags inte påverka styrkan i sambanden.
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4.4.2.Redovisnings- och värderingsprinciper för över- och underskott av
tilldelade utsläppsrätter
Principer för redovisning av överskott av utsläppsrätter förekommer 14 gånger. Överskottet
redovisas vanligen som intäkt vid försäljning och förekommer i branscherna raffinaderi,
tackjärns eller stål och el och fjärrvärme. Ett företag inom raffinaderi redovisar även kostnad
för sålda varor i samband med försäljningen där intäkten redovisas till verkligt värde i övrigt
totalresultat. I branschen el och fjärrvärme redovisas överskotten en gång vardera som
kvarstående intäkter och varulager. I ett enstaka fall inom el och fjärrvärme annulleras
immateriella anläggningstillgångar vid överskott. Även ett företag inom raffinaderi annullerar
överskott som inte går att sälja. Den enda förändringen år 2015 är att ett företag i
raffinaderibranschen inte längre redovisar överskott som intäkt vid försäljning. (Figur 3a-b).

Figur 3a. Antal företag som använder en redovisningsprincip för överskott.

Figur 3b. Antal branscher som använder en redovisningsprincip för överskott.
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Samband mellan redovisningsprinciper för överskott av utsläppsrätter och bransch styrks inte
av 2 testen (bil. 7A).
Redovisningsprinciper för underskott av utsläppsrätter förekommer 22 gånger. Underskotten
redovisas som en skuld till marknadsvärde (el och fjärrvärme har en värdering av skulden till
förväntat värde) av alla branscher, utom mineral och icke-järnmetaller. Raffinaderi- och
tackjärns eller stål branschen redovisar produktionskostnader. Branscherna tackjärns eller stål,
icke-järnmetaller och el och fjärrvärme redovisar avsättningar. Branschen el och fjärrvärme
har högst frekvens av underskottsredovisning och klassificerar majoriteten av underskotten
som övrig kortfristig skuld (11 av 39 företag). Den enda förändringen år 2015 är att ett företag
i raffinaderibranschen tagit bort en redovisningsprincip om utsläppsrätten som
produktionskostnad. (Figur 3c-d).

Figur 3c. Antal företag som använder en redovisningsprincip för underskott.

Figur 3d. Antal branscher som använder en redovisningsprincip för underskott.
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Samband mellan redovisningsprinciper för underskott av utsläppsrätter och bransch styrks av
2 testen (bil. 7B).

4.4.3.Redovisnings- och värderingsprinciper för köpta utsläppsrätter
Ett fåtal företag lämnar specifik information om redovisning av köpta utsläppsrätter. Antal
företag och redovisningssamling anges inom parentes. Ett företag vardera inom raffinaderi
och tackjärns eller stål branscherna redovisar köpta utsläppsrätter som:


Immateriell anläggningstillgång till anskaffningsvärde (2 företag K3)

I branschen el och fjärrvärme redovisar tre företag köpta utsläppsrätter som:
1. Omsättningstillgång till avtalat pris (1 företag K3)
2. Immateriell omsättningstillgång till anskaffningsvärde med
nedskrivningar (1 företag IFRS)
3. Lager till anskaffningsvärde vid bokslut (1 företag K3)

ackumulerade

Redovisningen av köpta utsläppsrätter år 2015 identisk med år 2014.

4.4.4.Finansiell riskhantering av utsläppsrätter
År 2014 förekommer följande information om finansiell riskhantering av utsläppsrätter i
balansräkningarnas noter och redovisnings- och värderingsprinciperna (redovisningssamling
anges inom parentes).
Raffinaderi (IFRS)

1. SWAP

El och fjärrvärme (K3)

1. Terminssäkra köpta utsläppsrätter

(IFRS)

2. Bankmedel som säkerhet för handel med
Utsläppsrätter

År 2015 lägger ett företag i branschen tackjärns eller stål till en princip om finansiell
riskhantering för över- och underskott av utsläppsrätter (företaget redovisar enligt IFRS).
Branschen el och fjärrvärme lägger till ”finansiella instrument” som kortfristig
innehavsprincip.

4.4.5.Utsläppsrätten som betalningsmedel och immateriell rättighet
År 2014 definierar åtta företag inom el och fjärrvärme (som redovisar enligt K3)
utsläppsrätten som en immateriell rättighet och ett betalningsmedel i sina redovisnings- och
värderingsprinciper.
År 2015 anammas definitionen av ett nionde företag i samma bransch.
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4.4.6.Utsläppsrätten som ett kort- eller långfristigt innehav
Endast branschen el och fjärrvärme och företag som redovisar enligt K3, har principer
definierade för kort- respektive långfristiga innehav. Redovisningsprinciper för kort- och
långfristiga innehav visas i tabell 4. Tabellen visar även hur många företag som använder de
olika principerna.
Tabell 4. Redovisning av kort- & långfristigt innehav av utsläppsrätter i branschen el och
fjärrvärme.
Kortfristigt innehav
Redovisningsprincip

Långfristigt innehav

Övriga
fordringar
LVP

Kortfristig
fordran
LVP

Kortfristig
placering
LVP

Lager
LVP

Finansiella
instrument
verkligt
värde

Immateriella
anläggningstillgångar
till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade
nedskrivningar

Antal
företag

Antal
företag

Antal
företag

Antal
företag

Antal
företag

Antal företag

År 2014

6

0

1

1

0

3

År 2015

4

2

1

1

1

3

4.5.Justering för utsläppsrätter i kassaflödesanalysen år 2015
Till skillnad från år 2014 så justeras kassaflödesanalysen för tilldelade och förbrukade
utsläppsrätter i årsredovisningarna år 2015. De två berörda företagen redovisar enligt K3 och
finns inom i raffinaderibranschen och el och fjärrvärme branschen. Ännu ett företag inom el
och fjärrvärme som redovisar enligt IFRS justerar kassaflödesanalysen för ökade skulder
orsakade av utsläppsrätter år 2015.

4.6.Antalet tilldelade utsläppsrätters påverkan på redovisningen
Det totala antalet tilldelade utsläppsrätter för samtliga 78 företag år 2014 är 14 998 995. År
2015 är det totala antalet för samma grupp 14 549 000. En minskning med ca. 3%.
Korrelations- och regressionsanalys av data visade först obefintliga linjära samband (Körner
& Wahlgren 2000, s. 329-334). Korrelationskoefficienterna var nära 0 värdet och
determinationskoefficienterna visar kausala samband mellan 0,3 till 8% (bil. 8A). Men
eftersom tre företag hamnade på stort intervallavstånd från de övriga 75, med tilldelningar på
1 812 178, 2 071 540 respektive 5 198 825 och dessutom hade avvikande värden, togs de bort.
I bilaga 8 finns värden från regressionsanalys för samtliga 78 företag år 2014 och 2015 samt
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värden för 75 företag med tilldelningar från 0 till högst 700 000 år 2015. Figur 4a-e visar
samband för dessa 75 företag år 2014.

Korrelations-koefficient 0,043255; Determinationskoefficient 0,001871 (0,2%).
Figur 4a. Redovisning av utsläppsrätten som intäkt och samband med antal tilldelade
utsläppsrätter år 2014, 75 företag.

Figur 4a visar att samband mellan att redovisa utsläppsrätten som intäkt och tilldelning år
2014 är obefintlig men svagt positiv. Enligt figuren redovisar de företag som fått låg
tilldelning (upp till ca. 8 000 utsläppsrätter) faktiskt fler intäkter. Detta samband med större
intäktsredovisning ju färre tilldelningar stärks av regressionsanalysen för år 2015 som har ett
svagt negativt samband (-0,03491) (bil. 8C). Sammanfattningsvis är sambandet icke-linjärt
men företag med färre tilldelningar verkar redovisa intäkter i högre grad.

Korrelations-koefficient 0,385702; Determinationskoefficient 0,148766 (15%).
Figur 4b. Redovisning av utsläppsrätten som kostnad och samband med antal tilldelade
utsläppsrätter år 2014, 75 företag.

Redovisning av utsläppsrätten som kostnad visar ett starkare positivt samband med antal
tilldelade utsläppsrätter än intäktsredovisningen år 2014. Korrelationen är 0,38 och det linjära
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sambandet beror till 15% på antal tilldelade utsläppsrätter. År 2015 är sambanden mycket
svagare med korrelation 0,12 och determinationskoefficient 0,014 (bil. 8C).

Korrelations-koefficient 0,360408; Determinationskoefficient 0,129894 (13%).
Figur 4c. Redovisning av utsläppsrätten som tillgång och samband med antal tilldelade
utsläppsrätter år 2014, 75 företag.

Sambanden mellan antal tilldelade utsläppsrätter år 2014 och tillgångsredovisning är
jämförbara med sambanden kostnad och antal tilldelade utsläppsrätter år 2014, men
redovisningen förekommer i större antal för alla tilldelningar. Redovisningen år 2015 visar
samma tendenser och nästan samma värden med korrelation 0,35 och ett linjärt samband som
till ca. 12% beror på antal tilldelade utsläppsrätter (bil. 8C).

Korrelations-koefficient 0,530477; Determinationskoefficient 0,281406 (28%).
Figur 4d. Redovisning av utsläppsrätten som skuld och samband med antal tilldelade
utsläppsrätter år 2014, 75 företag.

Redovisning av utsläppsrätten som skuld har år 2014 det starkaste positiva sambandet med
antal tilldelade utsläppsrätter. Den positiva korrelationen är 0,53 och 28% av det linjära
sambandet beror på antalet tilldelade utsläppsrätter. År 2014 är sambandet tilldelning och
skuldredovisning fortfarande det starkaste, men det har försvagats något jämfört med
34

föregående år. Korrelationen är 0,46 och determinationskoefficienten är 0,21 (ca. 21%) (bil.
8C).

(Regressionsanalysen: korrelations-koefficient -0,147828; Determinationskoefficient 0,021853 (2%).)
Figur 4e. Samband mellan att inte definiera utsläppsrätten i redovisningen och antal tilldelade
utsläppsrätter år 2014, 75 företag.

Regressionsanalysen visade ett svagt negativt samband mellan ett ökat antal tilldelade
utsläppsrätter och att inte definiera utsläppsrätten i redovisningen. Korrelationskoefficient är
-0,14782 och sambandet beror bara till 2% på tilldelningen (determinationskoefficient
0,021853). Sambanden är likartade för år 2015 jämfört med år 2014 men försvagas något (bil.
8C). Sambanden presenteras därför tydligast med ett histogram som visar att majoriteten av
företag som inte definierar utsläppsrätter i redovisningen fått mellan 0 och 160 335
utsläppsrätter tilldelade.

4.7.Sammanfattning av branschredovisningen, sex stapeldiagram.
Diagrammen visar hur ofta utsläppsrätter förekommer totalt som intäkt, kostnad, immateriell
anläggningstillgång,
finansiell
anläggningstillgång,
omsättningstillgångar,
skuld,
kortfristigskuld eller avsättning i resultat- och balansräkningen inklusive noter samt
redovisningsprinciperna. Sambanden styrks med 2 test (diagramdata för år 2014 och 2testet presenteras i bilaga 9). Därför kan branschspecifik redovisning i valda grupperingar
styrkas och den statistisk H0-hypotes a förkastas. Data för år 2015 skiljer sig till mycket liten
del från år 2014. Även för år 2015 styrker 2 test samband mellan bransch och
redovisningsprincip- och praxis (bil. 9). Därför är redovisningen fortsatt branschspecifik inom
valda grupperingar. Resultatet för varje bransch visas i ett eget diagram.
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Figur 5a. Redovisningsprinciper och -praxis i branschen raffinaderi år 2014 och 2015.

Figur 5b. Redovisningsprinciper och -praxis i branschen tillverkning av järnmalmpellets år
2014 och 2015.
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Figur 5c. Redovisningsprinciper och -praxis i branschen tackjärns eller stål år 2014 och 2015.

Figur 5d. Redovisningsprinciper och -praxis i branschen mineral år 2014 och 2015.
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Figur 5e. Redovisningsprinciper och -praxis i branschen icke-järnmetaller år 2014 och 2015.

Figur 5f. Redovisningsprinciper och -praxis i branschen el och fjärrvärme år 2014 och 2015.
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5.ANALYS
I detta kapitel analysera resultat i relation till den teoretiska referensramen för att undersöka
hur den europeiska utsläppsrätten (EUA) redovisas av svenska företag som inbegrips av EU
ETS under den nuvarande tredje handelsperioden, samt vad som påverkar redovisningen.
Först förs en inledande analys av studiens resultatdel som diskuterar resultat- och
balansräkning samt redovisnings och värderingsprinciper (eftersom samband mellan
redovisning och bransch inte stöds av 2 test för grupperingarna resultat- och balansräkning,
värderings- och redovisningsprinciper för tilldelade utsläppsrätter och överskott av
utsläppsrätter är analys av dessa grupper ur bransch hänseende att betrakta som en allmän
diskussion). Därefter analyseras data i relation till forskningsfrågorna. Slutligen jämförs
studien med tidigare forskning.

5.1. Inledande analys
Enligt den tidigare forskningen är redovisningen av utsläppsrätter oenhetlig vilket stöds av
denna studie (Black 2013, s. 229-230; Warwick & Ng, 2012). Målet ”Jämförbarhet” enligt
IASB:s förställningsram har inte uppnåtts (International Accounting Standards Boards, 2010
s. 20). Företagen använder dock konsekvent, enligt IAS 8.11/13 (Deloitte 2017),
redovisningsprinciper för liknande företeelser och trender kan definieras. Årsredovisningar
från år 2015 i branscherna raffinaderi-, tackjärns eller stål, mineral- och el och fjärrvärme
visar tillägg i redovisningsprinciperna enligt IAS 8.28/29 (ibid.).
Utsläppsrätter i resultaträkningen. Den i resultaträkningarna sparsamma men dominerande
intäktsredovisningen vid tilldelning, försäljning och som stadsstöd kan kopplas till egennyttan
och den positiva redovisningsteorin med syftet att optimera resultatet (Watts & Zimmerman
1986, s. 3).
Utsläppsrätter i balansräkningen. Utsläppsrätterna förekommer i större antal som poster i
balansräkningen. Eftersom redovisning av omsättningstillgångar dominerar i antal på grund
av branscherna el och fjärrvärme och mineral antags att syftet med innehavet i dessa
branscher är kortfristigt innehav och förbrukning (Elgebrant 2012, s. 214). Det kortfristiga
innehavet gäller även dessa två branschers skuldredovisning eftersom de redovisar
utsläppsrätter som kortfristiga skulder uteslutande eller i hög grad. Under år 2015 redovisar
branschen el och fjärrvärme fler omsättningstillgångar vilket kanske kan relateras till den
minskade tilldelningen och den förväntade ökade handeln med utsläppsrätter enligt tidigare
forskning (Black 2013, s. 223). Övriga branscher redovisar till liten del immateriella
anläggningstillgångar i balansräkningen. Blacks antaganden om ökade skulder och ”banking”
på grund av minskad tilldelning motsägs av den i balansräkningarna totalt dominerande
tillgångsredovisningen (Black 2013, s. 238). Däremot redovisar branscherna tillverkning av
järnmalmpellets och tackjärns eller ståls mer avsättningar än tillgångar. Syftet med dessa
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branschers innehav kan tolkas som ett långfristigt innehav för att reglera framtida förpliktelser
(Bokföringsnämnden 2012, s. 53-54; Sundgren 2015, s. 251-252). Redovisning av
utsläppsrätten som eget kapital i el och fjärrvärme branschen år 2014 på grund av övergång
från K2 till K3 visar hur samhällets institutioner påverkar enligt institutionell teori (Hedlund
2007, s. 73, 75).
Redovisnings- och värderingsprinciper för utsläppsrätter. Principer för redovisning och
värdering av utsläppsrätter förekommer mer rikligt och detaljerat än specifika poster i
resultat- och balansräkningar inklusive noter. Detta visar en motivation att redovisa
miljökostnader även om de inte är poster i balans- och resultaträkningen. En möjlig orsak,
enligt påståenden i Henris studie (Henri 2014, s. 648), är att redovisning av miljökostnader
kan ha en positiv ekonomisk effekt beroende på samhällets värderingar. Redovisningen är i så
fall en avvägning mellan den positiva redovisningsteorins egennytta som diskuteras av Watts
och Zimmerman (1986, s. 3), samhällets värderingar enligt Hedlund (2007, s. 75) liksom den
institutionella miljöns påverkan enligt Eriksson-Zetterquist, et al. (2012, s. 278).
Redovisnings- och värderingsprinciper för tilldelade utsläppsrätter. För tilldelade
utsläppsrätter, om branschen el och fjärrvärme undantags som avviker, är den vanligaste
redovisningsprincipen en immateriell anläggningstillgång värderad till anskaffningsvärde.
Skulden värderas i redovisningsprinciperna till verkligt värde på tilldelningsdagen som
förutbetald intäkt i takt med utsläpp. IASB och FASBs tillgångs och skuld redovisning
påverkar (International Financial Reporting Standards, 2010). Innehavet är långfristigt och
redovisningsprinciper för kostnad och intäkter är sparsamma. Den av Elgebrant (2012, s. 315317) föreslagna definitionen av utsläppsrätten som omsättningstillgång har bara fått fäste i el
och fjärrvärme branschens principer för tilldelning. Omsättningstillgången värderas oftast till
anskaffningsvärde och noll-värde. Synen på utsläppsrätten som ett kortfristigt innehav kan
även relateras till branschens stora andel redovisningsprinciper för intäktsredovisning.
Redovisnings- och värderingsprinciper för över- och underskott av utsläppsrätter. Bland
redovisningsprinciper för överskott av tilldelade utsläppsrätter dominerar intäktsredovisning
vilket enligt positiv redovisnings teori optimerar resultaträkningen (Watts & Zimmerman
1986, s. 6). Utsläppsrätten som kostnad för sålda varor i samband med intäkt förekommer
bara i ett företag i raffinaderibranschen. Däremot, vilket strider mot optimering av finansiella
rapporter (ibid.), annullerar två företag i el och fjärrvärme branschen överskott av
utsläppsrätter. Denna annullering av ett värderingsbart handelsobjekt, kan relateras till hur
samhällets värderingar påverkar det ekonomiska beteendet (Hedlund 2007, s. 75) Exempelvis
regeringens beslut att annullera överskott av utsläppsrätter i stället för att låta dem återgå till
marknaden (ibid; Regeringskansliet 2016). Ett företag i raffinaderibranschen som annullerar
utsläppsrätter
hänvisar
dock
till
marknaden
och
brist
på
efterfrågan.
Underskottsredovisningen förekommer i alla branscher utom mineralbranschen och är alltså
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betydligt mer utbredd än överskottsredovisningen. Produktionskostnader är mest
förekommande och används av sex företag. Skuld till marknadsvärde har dock störst
spridning bland branscherna och förekommer i alla branscher utom mineral branschen. Detta
överensstämmer med Blacks studie av 62 europeiska företag där bruttoskulder värderas till
marknadsvärde och minskat antal utsläppsrätter i omlopp antags öka skulderna (Black, 2013,
s. 223, 236). De ökade skulderna kan även tolkas som ”banking” (ibid., s. 238). Det bör
påpekas att el och fjärrvärme branschen till större del redovisar övrig kortfristig skuld. Därför
tolkas ”banking” som mindre aktuellt i denna bransch. Enligt resonemanget ovan, där
samband med bransch och redovisning stöds av 2 test, visar studien att en majoritet av
branscherna bygger upp skulder till marknadsvärde vilket nämns av Clarkson (2015, s. 552),
men även klassificeringar som kostnader förekommer. En majoritet av företagen som finns
inom el och fjärrvärme redovisar kortfristiga skulder vilket motsäger ”banking” i denna
bransch.
Redovisningsprinciper för ”risk-management” och handel med utsläppsrätter. Ökad
handel och risk-management av utsläppsrätter förutspås av Black (2013, s. 223, 236) Enligt
ett institutionellt teoretiskt resonemang kan en samverkan mellan K3, IFRS och det
minskande antalet tilldelade utsläppsrätter i omlopp påverka till ökad handel och principer om
finansiell riskhantering av utsläppsrätter (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). I uppsatsen
kan det relateras till raffinaderbranschens SWAP samt el och fjärrvärmes terminssäkring,
bankmedel som säkerhet för handel och klassificering av utsläppsrätten som betalningsmedel
och immateriell rättighet. Under år 2015 definierar tackjärns eller stål en princip för finansiell
riskhantering för över- och underskott av utsläppsrätter. Handeln har påverkat till
redovisnings- och värderingsprinciper för köpta utsläppsrätter (Black 2013, s. 223).
Branscherna raffinaderi och tackjärns eller stål redovisar de köpta utsläppsrätterna som
immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde. El och fjärrvärme branschen
redovisar köpta utsläppsrätter som omsättningstillgångar till avtalat pris, immateriell
omsättningstillgång till anskaffningsvärde med ackumulerade nedskrivningar eller lager till
anskaffningsvärde vid bokslut. IFRS-redovisningens påverkan, enligt institutionell teori, är
märkbar i samband med principer för finansiell riskhantering trots att endast 7 av 78 företag
inom studien redovisar enligt IFRS (Eriksson-Zetterquist 2012, s. 278). Tre av fyra företag
som har principer för finansiell riskhantering samt justerar för skuld orsakad av utsläppsrätter
i kassaflödesanalysen redovisar enligt IFRS. Även ett av fem företag som har principer för
köpta utsläppsrätter redovisar enligt IFRS.
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5.2.Har en branschspecifik redovisning utvecklats?
Statistisk H0-hypotes a: ”Det finns inte något samband mellan klassificering av utsläppsenhet
och bransch” kan förkastas. Detta gäller när utsläppsrätterna grupperas som intäkt, kostnad,
immateriell anläggningstillgång, finansiell anläggningstillgång, omsättningstillgång, skuld,
kortfristigskuld (definierad) eller avsättning förekommande i resultat- och balansräkningen
inklusive noter samt redovisningsprinciperna.4
Förekomst av branschspecifik redovisningen stöds av ett exempel från U.S.A. under 1970talet när hela branscher bytte redovisningsprinciper (Watts & Zimmerman 1986, s. 6). Denna
studie har påvisat branschspecifik redovisning styrkt av  test och branscherna är i olika grad
påverkade av den institutionella miljön och samhällets värderingar (Hedlund 2007, s. 73, 75).
Lovells (2014, s. 278-279) diskussion kring utvecklingen av hybridmarknader för att hitta
stabilitet i avsaknad av riktlinjer kan vara en förklaring. Olika branscher utgör ”bransch
marknader” där företagen enligt IAS 8.11 redovisar utsläppsrätten som en liknande företeelser
(Deloitte 2017). Detta stöds av den nyinstitutionella teorin där stabilitet på marknaden uppnås
genom efterliknande (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). Detta kan även förklaras med
den skandinaviska institutionella teorin enligt vilken organisationernas ”informella” struktur
hanterar yttre påverkan olika (Eriksson-Zetterquist, et al. 2012, s. 294-295). Det senare
antagandet utgår ifrån att organisationer inom en bransch har en likartad ”informell” struktur,
i annat fall blir redovisningen företagsspecifik. Den positiva redovisningsteorins efficiency
perspective, enligt vilket företagens organisation, produktion och tillgångar kan påverkar val
av redovisningsmetod, kan stödja en branschspecifik redovisning (Deegan & Unerman 2011,
s. 273). Företag med samma typ av organisation och produktion väljer antagligen liknande
redovisningsmetoder för att, enligt den positiva redovisningsteorin, maximera egennyttan
(Watts & Zimmerman 1986, s. 3).
Branscherna raffinaderi, tackjärns eller stål och tillverkning av järnmalmpellets.
Branscherna raffinaderi, tackjärns eller stål och tillverkning av järnmalmpellets är enligt
institutionell teori påverkade av IASB och FASB:s riktlinjer om tillgångs- och
skuldredovisning till verkligt värde (International Financial Reporting Standards 2010), men

4

Följande grupperingar kan inte förkasta H0-hypotesen, antagligen på grund av för låg frekvens av
utsläppsrätter även om tendenser syns i korstabellerna: (i) utsläppsrätter i resultaträkningen (Kritisknivå = 25.
Beräknat 2 värde 2,433953561; Kritisknivå = 25. Beräknat 2 värde 1,536764311); (ii) utsläppsrätter i
balansräkningen som tillgångar (2 värden är bättre än för resultaträkningen; Kritisknivå = 31,41. Beräknat 2
värde 17,84877807; Kritisknivå = 31,41. Beräknat 2-värde 21,19526407); (iii) utsläppsrätter i balansräkningen
som skulder; Kritisknivå = 18,31. Beräknat 2 värde 5,04939370; Kritisknivå = 18,31. Beräknat 2 värde
1,625806452; (iv) redovisningsprinciper för tilldelade utsläppsrätter (Kritisknivå = 55,76. Beräknat 2 värde
38,11766477); Redovisningsprinciper för överskott av utsläppsrätter (Den kritisknivån är 37,65 och beräknat 2
värde 8,330856712).
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branscherna redovisar inte helt identiskt. Tackjärns eller stål och tillverkning av
järnmalmpellets har större likheter sinsemellan vilket kan bero på likheter i organisation som
enligt positiv redovisningsteori (efficiency perspective) leder till att vissa redovisningsmetoder
maximerar egennyttan (Deegan & Unerman 2011, s. 273; Watts & Zimmerman 1986, s. 3).
Orsaken kan även vara en likartad redovisning för att skapa stabilitet på ”bransch marknaden”
enligt nyinstitutionell teori (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). Tackjärns eller stål har
en mer diversifierad redovisning än tillverkning av järnmalmpellets vilket kan bero på de
enskilda företagens informella organisation enligt skandinavisk institutionell teori (ibid., s.
294-295). Tackjärns eller stål och tillverkning av järnmalmpellets har samma
redovisningsprinciper för tilldelade utsläppsrätterna. Avsättnings- och skuld-redovisning
dominerar. De tilldelad utsläppsrätter klassificeras på skuldsidan som förutbetalda intäkter till
verkligt värde på tilldelningsdagen (i takt med utsläpp) och avsättning vid intjänande till
anskaffningsvärde samt på tillgångssidan som immateriella anläggningstillgångar till
anskaffningsvärde (Tackjärns eller stål redovisar även immateriell anläggningstillgång till
marknadsvärde balansdag och kostnad sålda varor vid intjänande). I balansräkningen
förekommer utsläppsrätten definierad som avsättning i bägge branscherna (tackjärns eller stål
redovisar även en finansiell tillgång). Branscherna redovisar även underskott av utsläppsrätter
likadant som skuld till marknadsvärde (Tackjärns eller stål redovisar även produktionskostnad
och avsättning samt som intäkt vid försäljning) vilket eventuellt relateras till de framtida
koldioxidskulder som Clarkson et al (2015, s. 552) nämner. I branschen tillverkning av
järnmalmpellets dominerar skuldredovisningen. Eventuella underskott av utsläppsrätter kan
då påverka förtagsvärderingen negativt (ibid.). Syftet med redovisningen i dessa branscher är
en avsättning för framtida överlämningsförpliktelser och långfristiga innehav (Elgebrant
2012, s. 282-283).
Branscherna raffinaderi och tackjärns eller stål. Redovisningen av över- och underskott
samt köpta utsläppsrätter är identisk inom branscherna raffinaderi och tackjärns eller stål.
Överskott redovisas som intäkt vid försäljning, Underskott redovisas som produktionskostnad
och skuld till marknadsvärde. Skulderna till marknadsvärde kan påverka företagsvärderingen
negativt (Clarkson et al. 2015, s. 552). Köpta utsläppsrätter redovisas som immateriell
anläggningstillgång till anskaffningsvärde. Bägge branscherna har år 2015 principer för
finansiell riskhantering. Tilldelade utsläppsrätter redovisas som förutbetalda intäkter och
immateriella anläggningstillgångar. Det som skiljer raffinaderibranschen från tackjärns eller
stål är avsaknad av avsättningar och finansiella anläggningstillgångar samt redovisning av
tilldelade utsläppsrätter som intäkt till verkligt värde vid tilldelning och produktionskostnad i
takt med utsläpp. Raffinaderibranschen redovisar intäkt och kostnad samt immateriell
anläggningstillgång och skuld enligt IASB och FASB:s normer (International Financial
Reporting Standards 2010). Det tolkas som påverkan av den institutionella miljön (ErikssonZetterquist et al. 2012).
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Branscherna tillverkning av järnmalmpellets, tackjärns eller stål och icke-järnmetaller.
I enlighet med den positiva redovisningsteorin agerar företagen i egennytta (Watts &
Zimmerman 1986, s. 3). Egennyttan tjänas bäst med olika redovisningsmetoder i olika
branscher beroende på organisation och underliggande tillgångar enligt den positiva
redovisningsteorins efficiency perspective (Deegan & Unerman 2011, s. 273). Syftet med
innehavet beror alltså på om företaget gynnas av ett långfristigt- eller kortfristigtinnehav, hög
omsättning eller skuld redovisning (Elgebrant 2012, s. 214). Detta resonemang kan vara
orsaken till att branscherna inom ”metall”, tillverkning av järnmalmpellets, tackjärns eller stål
och icke-järnmetaller, är de enda som redovisar avsättningar. Branschen el och fjärrvärme
redovisar också till liten del avsättningar men på grund av det stora antalet anläggningar och
den mycket diversifierade redovisningen undantags den ur resonemanget. Ur detta perspektiv
domineras de tre ”metall” branscherna av skuldredovisning i förhållande till övriga branscher
(el och fjärrvärme undantagen). De redovisar inte heller några omsättningstillgångar.
Branschen icke-järnmetaller har dock som enda princip att redovisa utsläppsrätter som
avsättningar för framtida överlämningsförpliktelser. Förekomsten av utsläppsrätter i ickejärnmetallers redovisning är sparsam i enlighet med Henris studie om ”gömda”
miljökostnader och avvägningen mellan affärs- och hållbarhetstänkandet (Henri 2014, s. 648,
664). Enligt den positiva redovisningsteorin gynnar det i så fall inte egennyttan att redovisa
utsläppsrätter i hög grad (Watts & Zimmerman 1986, s. 3). Olikheter inom ”metall”
branschernas redovisning kan enligt skandinavisk institutionell teori förklaras med
branschernas olika ”informella” organisationer, vilket leder till olikheter i redovisningen trots
en viss gemensam produktionsmiljö (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 294-295).
Branscherna mineral och el och fjärrvärme. Resonemanget om att egennyttan styr
företagens redovisning och att egennyttan tjänas bäst med olika redovisningsmetoder
beroende på organisation och underliggande tillgångar kan möjligtvis även användas för att
förklara redovisningen i branscherna mineral och el och fjärrvärme (Watts & Zimmerman
1986, s. 3; Deegan & Unerman 2011, s. 273). Mineral och el och fjärrvärme branscherna är de
enda branscher som redovisar kortfristiga skulder och omsättningstillgångar. Innehavet är
kortfristigt och styrt mot omsättning, men redovisningen i branscherna skiljer sig åt så tillvida
att mineral branschens redovisning är mer sparsam och från och med år 2015 bara avser
kortfristiga innehav. År 2014 redovisar mineralbranschen varulager och kortfristig skuld i
balansräkningen
samt
immateriell
anläggningstillgång
i
värderingsoch
redovisningsprinciperna. År 2015 förekommer bara utsläppsrätten som varulager i
balansräkningen. Definitionen i värderings- och redovisningsprinciper som immateriell
anläggningstillgång till marknadsvärde på tilldelningsdagen försvinner år 2015. Detta tolkas
som att mineral branschen visar mindre påverkan av samhällets institutioner angående
redovisning av utsläppsrätter som tillgång och skuld till verkligt värde (International Financial
Reporting Standards 2010; Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). Skulder byggs inte upp
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och innehavet avser omsättning vilket kan maximera egennyttan enligt positiv
redovisningsteori (Elebrant 2012 s. 214; Watts & Zimmerman 1986, s. 3).
Branschen el och fjärrvärme. Branschen el och fjärrvärme, den bransch som har flest
anläggningar och företag, definierar utsläppsrätter i störst omfattning. Ett antagande att ett
stort antal företag och anläggningar påverkar redovisningen stämmer inte helt. De branscher
som har den sparsammaste redovisningen enligt denna uppsats är icke-järnmetaller som består
av fyra företag och mineral som består av 14 företag. Branscherna raffinaderi och tillverkning
av järnmalmpellets som består av bara fyra respektive ett företag redovisar i högre grad. Detta
sagt om redovisning och branschens omfång innan el och fjärrvärme branschen analyseras. El
och fjärrvärme redovisar främst utsläppsrätter som omsättningstillgångar, intäkter och
kortfristiga skulder. Under 2015 ökar principerna för kortfristigt innehav med immateriell
omsättningstillgång (LVP), kortfristig fordran (LVP) och finansiellt instrument till verkligt
värde. Branschen skiljer på principer för kort- och långfristigt innehav och det kortfristiga
innehavet dominerar med fyra värderingar mot en och åtta företag mot tre (år 2014). El och
fjärrvärme är dessutom den enda bransch som definierar utsläppsrätten som immateriell
rättighet och betalningsmedel. Syftet med innehavet verkar vara styrt mot omsättning
(Elgebrant 2012, s. 214). Den utbredda intäktsredovisningen kan tolkas som optimering av
resultatet och ett resultat av handeln (Watts & Zimmerman 1986, s. 6). Den stora andelen
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder leder till att utsläppsrätten har hög omsättning.
”Banking” verkar inte föreligga och företagen garderar sig mot den minskade tilldelningen
med risk-management och principer om finansiell riskhantering för utsläppsrätter (Black
2012, s. 236). El och fjärrvärmes redovisning av underskott som kortfristig skuld, jämfört
med övriga branscher som redovisar skuld till marknadsvärde, stödjer Blacks resonemang om
att handeln påverkar redovisning och värdering av skulden i olika riktning (ibid., s. 230, 235).
Bruket att göra avsättningar har dock ökat med ett företag år 2015. El och fjärrvärme
branschen är även en av de två branscher som valt att annullera utsläppsrätter. Detta i
samband med den stora andelen synlig redovisning av utsläppsrätter, tolkas som att
samhällets värderingar påverkar företagets miljömotivation (Hedlund 2007, s. 75). Enligt den
positiva redovisningsteorin och egennyttan är dock lönsamhet i fokus vilket i denna bransch
leder till kortfristiga innehav, hög omsättning och en tydlig redovisning av miljökostnader
som antags ha en positiv effekt på lönsamheten (Watts & Zimmerman 1986, s. 3; Henri 2014,
s. 649).
Sammanfattning. Denna analys har definierat tendenser till branschspecifik redovisning
styrkt av 2 test. De teoretiska perspektiv som stödjer analysen är nyinstitutionell teori enligt
vilken organisationer söker efterlikna varandra, vilket antags gälla inom en ”bransch
marknad” (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). Även den skandinaviska institutionella
teorin kan stödja analysen i och med att organisationer hanterar yttre påverkan olika beroende
på ”informella” strukturer, vilket antags gälla om organisationer inom en bransch har liknande
45

”informella” strukturer (ibid., s. 294-295). Enligt den positiva redovisningsteorins efficiency
perspective, påverkar företagens organisation och tillgångar val av redovisningsmetod
(Deegan & Unerman 2011, s. 273). Företag med en likartad produktion och organisation
väljer antagligen en likartad redovisningsmetod, med syftet att maximera egennyttan enligt
den positiva redovisningsteorin (Watts & Zimmerman 1986, s. 3).

5.3.Påverkar antal tilldeladet utsläppsrätter redovisningen?
Forskningshypotes b: ”Det finns inte något samband mellan klassificering av utsläppsenhet
och antal tilldelade utsläppsenheter” kan delvis förkastas.
Samband mellan antal tilldelade utsläppsrätter och redovisning som intäkt, kostnad, tillgång,
skuld eller ingen redovisning visar obefintliga till tillräckliga samband (bil. 8C).
Regressionsanalysen visar i princip inte något samband mellan redovisning som intäkt och
antal tilldelade utsläppsrätter. Däremot verkar företag med låg tilldelning mellan 0 och 8 000
utsläppsrätter redovisa intäkter i högre grad. Enligt den positiva redovisningsteorins
opportunistiska perspektiv kan det bero på att ledningen inom de enskilda företagen
maximerar egennyttan med intäktsredovisning (Deegan & Unerman 2011, s. 274-275).
Företag med låg tilldelning och lågt behov tror sig kanske inte vara i behov av långfristiga
innehav och framtida handel med utsläppsrätter. De bygger således inte upp skulder eller
tillgångar utan förbrukar utsläppsrätten (Figur 4a, sida 33). Detta resonemang stöds av att den
svagt positiva korrelationen år 2014 blir svagt negativ år 2015 (bil. 8). De företag som får en
högre tilldelning av utsläppsrätter redovisar i högre grad skulder (Figur 4d, sida 34). Företag i
behov av hög tilldelning kan därför relateras till Clarkson et al:s (2015, s. 552) resonemang
om uppbyggnad av skulder bestående av under- eller överskott. I andra hand redovisas
kostnader och tillgångar (Figur 4b-c, sida 33-34). Företag med hög tilldelning verkar i högre
grad vara påverkade av IASB och FASB:s rekommendationer om tillgångs och skuld
redovisning (International Financial Reporting Standards 2010). Samhällets institutioner
påverkar i högre grad (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 278). Högre tilldelning motiverar
även, inte helt oväntat, till att definiera utsläppsrätten i redovisningen (Figur 4e, sida 35).

5.4.Förändras redovisningen successivt under den tredje
handelsperioden till följd av det minskade antalet tilldelade
utsläppsrätter i omlopp?
Forskningshypotes c: ”Den minskade antalet utsläppsrätter i omlopp påverkar inte
redovisningen” kan delvis förkastas.
Den treprocentiga minskningen av det totala antal tilldelade utsläppsrätter som de studerade
företagen erhållit år 2015 leder till att sambanden mellan det enskilda företagets redovisning
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och antal tilldelade utsläppsrätter försvagas ytterligare. Redovisningstendenserna är dock
desamma.
Under år 2015, jämfört med år 2014, har redovisningsprinciper tillkommit och tagits bort av
företag som ingår i studien. Vissa principer användes redan, men har fått spridning till ännu
ett företag eller minskat i antal.
Följande redovisningsprinciper har tillkommit: (i) immateriell anläggningstillgång till
anskaffningsvärde för tilldelade utsläppsrätter; (ii) Immateriell omsättningstillgång till LVP
av anskaffningsvärde och nettoförsäljning för tilldelade utsläppsrätter; (iii) princip om
finansiell riskhantering för över- och underskott av utsläppsrätter; (iv) finansiellt instrument
för kortfristigt innehav och (v) principer om utsläppsrätten som immateriell rättighet och ett
betalningsmedel har ökat. För kortfristigt innehav har principen (i) övriga fordringar för
kortfristigt innehav (LVP) ökat och (ii) kortfristig fordran (LVP) tillkommit. År 2015 justerar
företag i raffinaderi och el och fjärrvärme branschen i kassaflödesanalysen för tilldelade och
förbrukade utsläppsrätter samt för ökade skulder orsakade av utsläppsrätter. De principer som
tillkommit för finansiell riskhantering samt justering av kassaflöde finns inom IFRS
redovisning år 2015.
Följande redovisningsprinciper har tagits bort för tilldelade utsläppsrätter: (i) förutbetald
intäkt (ii) produktionskostnad och (iii) immateriell anläggningstillgång till marknadsvärde på
tilldelningsdagen. De principer för över- respektive underskott som tagits bort är: (i) intäkt vid
försäljning av överskott och (iv) produktionskostnad vid underskott.
De företag som studien avser visar alltså till liten del en annan syn på utsläppsrätten år 2015.
De redovisningsprinciper som tillkommit rör finansiell riskhantering, omsättnings- och
immateriell anläggningstillgång samt utsläppsrätten definierad som immateriell rättighet och
betalningsmedel. Nettot av den totala redovisningen enligt kapitel 4.7, där samband med
branscher stöds av 2 test, är att redovisning som kortfristig skuld och avsättning är
oförändrad. Redovisning som skuld och kostnad har minskat med ett respektive två, på grund
av förändringar i raffinaderibranschen. Nettot av redovisning som omsättningstillgång har
ökat med fyra, på grund av el och fjärrvärme branschen, och de immateriella
anläggningstillgångarna har en nettominskning om två, på grund av el och fjärrvärme- och
mineralbranschen. Redovisning som finansiell tillgång har ökat med ett inom el och
fjärrvärme branschen.
År 2015 är utsläppsrätten därför i högre grad en omsättningstillgång, ett kortfristigt innehav
eller finansiell tillgång under påverkan av el och fjärrvärme branschen. Enligt Blacks studie
befarades den minskade tilldelningen leda till större olikheter inom redovisningen (Black
2013, s. 238). Tendenserna i denna studie är att förändringarna i högre grad beror på ökad
eller minskad redovisning i raffinaderi, el och fjärrvärme och mineralbranschen. Övriga
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branscher har påverkat mindre till ett netto av redovisningsmetoder. Enligt skandinavisk
institutionell teori har det minskade antalet utsläppsrätter i omlopp därför påverkat de olika
branscherna i olika hög grad (Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s. 294-295). Enligt den positiva
redovisningsteorin styrs redovisningen av egennyttan, men olikheter i branschernas tillgångar
och organisation leder till olika redovisningsmetoder (Watts & Zimmerman 1986, s. 3;
Deegan & Unerman 2011, s. 273).

5.5.En jämförelse med tidigare studier av europeiska företag
Blacks tidigare forskning som inbegriper studier av europeiska företag i Österrike, Belgien,
Frankrike, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien har visat övergripande europeiska
trender i redovisningen (Black 2013, s. 229). Denna studies resultat visar vissa liknande
trender. Skulder orsakade av underskott redovisas som skuld till marknadsvärde av flest
branscher, vilket påminner om en av trenderna i Blacks studie ” bruttoskuld till verkligt
värde” (ibid., s. 237). El och fjärrvärme branschen redovisar även lager till noll-värde vilket
förekommer som trend i Blacks studie. Utsläppsrätten som immateriell anläggningstillgång
värderas i denna studie oftast till verkligt värde eller anskaffningsvärde, vilket kan jämföras
med Blacks studie (ibid., s. 231, 233-234) där de vanligaste värderingarna är marknadsvärde
och noll-värde. Warwick & Ngs (2012) studie visar dessutom resultat från Cypern, Tjeckien,
Bulgarien, Danmark, Estland, Grekland, Cypern, Ungern, Lettland, Litauen, Malta,
Rumänien, Slovenien, Slovakien och några länder utanför EU benämnda ”övriga”. Här
framgår att den mest förekommande klassificeringen för tilldelade utsläppsrätter är
immateriella tillgångar (55,3%). Klassificeringen varulager är betydligt mindre
förekommande (6,4%). Den tilldelade utsläppsrätten värderas oftast till noll-värde (38,3%)
och i andra hand till marknadsvärde (21,3%). Värderingarna för köpta och kvarvarande
utsläppsrätter i Warwick & Ngs studie varierar i mycket stor utsträckning. Redovisningen i de
78 företag som diskuteras i denna studie styrker slutsatser i tidigare forskning om att det
saknas en enhetlig redovisning. Däremot är redovisning av utsläppsrätter som intäkter och
omsättningstillgångar mer förekommande enligt denna studie främst beroende på el och
fjärrvärme branschen. Sambandet mellan lågtilldelning av utsläppsrätter och
intäktsredovisning diskuteras inte heller av den tidigare forskningen. Branschspecifik
redovisning stöds av denna studie vilket inte är fallet i den tidigare forskningen (Black 2013,
s. 232, 234). Antalet företag, i denna studie, som inte definierar utsläppsrätter i redovisningen
om 52% överensstämmer ungefärligt med bland annat Warwicks och Ngs (2012) studie där
35,2% av 250 europeiska företag inte redovisade utsläppsrätter.
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6.SLUTSATS
Slutsatsen besvarar forskningsfrågorna och jämför denna studie med redovisning av
utsläppsrätter i europeiska företag enligt den tidigare forskning som studien diskuterat.
Uppsatsens teori om att redovisningen påverkas av branschens produktion och sedvänjor,
antal tilldelade utsläppsrätter och det totalt antal utsläppsrätter i omlopp i handeln kan helt
eller delvis bejakas.
Den första forskningsfrågan ”Har en branschspecifik redovisning utvecklats?” bejakas.
Uppsatsen har definierat tendenser till branschspecifik redovisning som stöds av 2 test. Den
branschspecifika
redovisningen
stöds
av
uppsatsens
teoretiska
perspektiv.
”Branschmarknader” där företag använder likartade redovisningsmetoder för att uppnå
stabilitet kan identifieras enligt nyinstitutionell teori. Även den skandinaviska institutionella
teorin stödjer förekomst av branschspecifik redovisning i och med att organisationer hanterar
yttre påverkan olika beroende på dess ”informella” strukturer. Detta antagande gäller om
organisationer inom en bransch har liknande ”informella” strukturer. I annat fall leder det till
företagsspecifik redovisning vilket kan vara orsaken till olikheter inom branscher eller mellan
branscher med en likartad organisation. Även den positiva redovisningsteorins perspektiv,
med egennytta i fokus, kan leda till branschspecifik redovisning. Antagandet förklaras med
den positiva redovisningsteorins efficiency perspective, enligt vilket företagens organisation
och tillgångar påverkar val av redovisningsmetod för maximerad egennytta. Företag med
samma typ av produktion antags ha en liknande organisation och använda en likartad
redovisning för att maximera egennyttan. Den definierade branschredovisningen
sammanfattas enligt följande:
 Branscherna raffinaderi och tackjärns eller stål. Raffinaderibranschen redovisar intäkt
till verkligt värde vid tilldelning och produktionskostnad i takt med utsläpp. Ett företag i
raffinaderibranschen annullerar överskott av utsläppsrätter. År 2015 justerar ett företag
kassaflödesanalysen för tilldelade och förbrukade utsläppsrätter. I övrigt följer
redovisningen samma principer som redovisningen i branschen tackjärns eller stål. Köpta
utsläppsrätter redovisas som immateriell anläggningstillgång till anskaffningsvärde.
Överskott redovisas som intäkt vid försäljning (raffinaderi redovisar även en kostnad för
sålda varor). Underskott redovisas som skuld till marknadsvärde eller som
produktionskostnad. Även tilldelade utsläppsrätter som förutbetald intäkt och immateriell
anläggningstillgång är gemensamt för branscherna liksom principer för finansiell
riskhantering. Redovisningen verkar följa IASB och FASB:s normer om tillgångs- och
skuldredovisning.
 Branscherna tackjärns eller stål och tillverkning av järnmalmpellets har i många
avseenden identisk redovisning. Branscherna redovisar tilldelade utsläppsrätterna som
förutbetalda intäkter till verkligt värde på tilldelningsdagen (i takt med utsläpp),
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immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och avsättning vid intjänande
till anskaffningsvärde. Underskott av utsläppsrätter redovisas som skuld till
marknadsvärde, ett samband som styrks av 2 test. Skuldredovisningen är dominerande i
branschen tillverkning av järnmalmpellets där två tredje delar av redovisningen utgörs av
skulder och avsättningar. Syftet med redovisningen tolkas som innehav för framtida
överlämnings förpliktelser. Tackjärns eller stål avviker genom att även redovisa
finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen, intäkt från försäljning i
resultaträkningen, princip för tilldelade utsläppsrätt som kostnad, princip för köpta
utsläppsrätter som
immateriell
anläggningstillgång
samt
avsättning och
produktionskostnad för underskott.
 Branschen icke-järnmetaller redovisar underskott av utsläppsrätter som avsättningar.
Syftet med innehavet tolkas som avsättning för framtida överlämningsförpliktelser.
 Branschen mineral redovisar kortfristig skuld, varulager och immateriell
anläggningstillgång i balansräkningen samt en princip för tilldelade utsläppsrätter som
immateriell anläggningstillgång. Syftet med innehavet tolkas som förbrukning och
omsättning.
 Branschen el och fjärrvärme har en diversifierad redovisning men kortfristiga innehav
dominerar. I resultaträkningen förekommer intäkter i högre grad än kostnader. I
balansräkningen dominerar omsättningstillgångar över immateriella och finansiella
anläggningstillgångar och kortfristiga skulder förekommer i samma utsträckning som
avsättningar. Branschen är den enda som definierar utsläppsrätten som immateriell
rättighet och betalningsmedel. De dominerande redovisningsprinciperna är rörelseintäkt
till verkligt värde och omsättningstillgångar samt definierade principer för kortfristiga
innehav som fordringar, placeringar och lager. En redovisningsprincip avser ett
långfristigt innehav som immateriell anläggningstillgång. Överskott av utsläppsrätter
redovisas främst som intäkter men även som varulager. Ett företag annullerar överskott
vilket tolkas som miljömotivation. Underskott redovisas till mycket stor del som
kortfristig skuld (två företag redovisar skuld till marknadsvärde respektive avsättning).
Köpta utsläppsrätter redovisas som omsättningstillgångar. Branschen har även principer
för finansiell riskhantering. År 2015 justerar två företag kassaflödesanalysen för tilldelade
och förbrukade utsläppsrätter samt ökade skulder orsakade av utsläppsrätter. Innehavet
tolkas som ämnat för omsättning och handel i högre grad än inom andra branscher.
Annullering av överflödiga utsläppsrätter och en omfattande redovisning av utsläppsrätter
tolkas som miljömotivation, vilken eventuellt kan ha en positiv påverkan på lönsamheten.
Sammanfattningsvis är det alltså till större del branschmarknader och organisationsmiljöer
kopplade till en viss produktion som, påverkade av riktlinjer och samhällsvärderingar, styr
redovisningen av utsläppsrätter i avsaknad av specifika riktlinjer.
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Svaret på den andra forskningsfrågan ”Påverkar antalet tilldelade utsläppsrätter det enskilda
företagets redovisning?” är att ökad tilldelning i störst utsträckning påverkar till redovisning
av utsläppsrätten som skuld. Redovisning som tillgång och kostnad påverkas i mindre grad.
Intäktsredovisning är mest förekommande bland företag som inte tilldelats mer än ca. 8 000
utsläppsrätter och relateras till den positiva redovisningsteorins opportunistiska perspektiv. De
försvagade sambanden mellan antal tilldelade utsläppsrätter och redovisningsmetod år 2015,
när tilldelningen minskat med 3%, tolkas som att minskad tilldelning har en negativ effekt på
redovisningen av utsläppsrätter. Även praxis att inte definiera utsläppsrätter i redovisningen är
vanligast bland företag som tilldelats från 0 till 160 335 utsläppsrätter.
Svaret på den tredje forskningsfrågan ”Förändras redovisningen successivt under den tredje
handelsperioden till följd av det minskade antalet tilldelade utsläppsrätter i omlopp?” är att
en antagen ökad handel kan ha orsakat tillkomna principer om; (i) tilldelade utsläppsrätter
som immateriella omsättningstillgångar; (ii) finansiell riskhantering för över- och underskott
av utsläppsrätter och (iii) finansiella instrument eller kortfristiga fordringar för kortfristigt
innehav av utsläppsrätter. En princip om den tilldelade utsläppsrätten som immateriell
anläggningstillgång har tillkommit. En princip om utsläppsrätten som immateriell rättighet
och betalningsmedel har ökat med ett företag liksom en princip om övriga fordringar för
kortfristiga innehav. Redovisningen av utsläppsrätten som omsättningstillgång har ökat totalt.
Redovisning av utsläppsrätten som immateriell anläggningstillgång, skuld och kostnad har
minskat totalt. Nettot av antalet avsättningar och intäkter är oförändrat. Sammanfattningsvis
kan den minskade tilldelningen ha orsakat högre omsättning och finansiell riskhantering. Ett
resultat av hur egennyttan anpassas till samhällets institutioner.
En jämförelse med tidigare forskning visar likheter med de europeiska företag som studerats
inom EU ETS. Redovisningen är oenhetlig och målet ”jämförbarhet” enligt IASB:s
förställningsram har inte uppnåtts. En stor del företag redovisar inte utsläppsrätter (35% i
tidigare forskning och 52% i denna studie). Påträffade trender är redovisning av bruttoskulder
till verkligt värde, lager till noll-värde och förekomst av utsläppsrätten som immateriell
anläggningstillgång. Det positiva linjära sambandet mellan tilldelning och skuld kan relateras
till de växande skulder som den tidigare forskningen diskuterar. Det som skiljer denna uppsats
från de europeiska företag som studerats är den mer förekommande redovisningen av
utsläppsrätter som rörelseintäkter och omsättningstillgångar, främst beroende på el och
fjärrvärme branschen. Branschspecifik redovisning och sambandet mellan låg tilldelning av
utsläppsrätter och intäktsredovisning skiljer sig också från den tidigare forskning som
uppsatsen diskuterar.
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7.SLUTORD
Detta kapitel diskuterar slutsatsen och ger förslag till fortsatt forskning.

7.1.Diskussion
Analys av kvantitativ data har resulterat i ett antagande om branschspecifik redovisning som
stöds av ett 2 test. Branscherna inom ”metall” (tackjärns eller stål och tillverkning av
järnmalmpellets) visar likheter med avseende på redovisningsmetoder. Här dominerar
tillgångs och skuld redovisning. Branschen tillverkning av järnmalmpellets redovisar totalt
två tredjedelar skulder och icke-järnmetaller redovisar bara avsättning vid underskott. Om
denna redovisning generaliseras och ställs mot el och fjärrvärme och mineral branschernas
redovisning av utsläppsrätten finns två olika perspektiv på vad utsläppsrätten är.
Utsläppsrätten i de tre ”metall” branscherna är ett långfristigt innehav med syftet är att reglera
en framtida förpliktelse. Utsläppsrätten i el och fjärrvärme och mineral branschen är en
omsättningstillgång avsedd att säljas eller förbrukas under företagets normala
verksamhetscykel.
År 2015 har redovisning av utsläppsrätten som omsättningstillgång ökat totalt. Det har
tillkommit redovisningsprinciper om finansiell riskhantering, kortfristiga innehav, en
definition av utsläppsrätten som immateriell rättighet och betalningsmedel har spridit sig till
ännu ett företag och ytterligare företag justerar för utsläppsrätter i kassaflödesanalysen. Därför
är den allmänna bilden att utsläppsrätten får en allt större ekonomisk betydelse.
Det är även intressant att bland de ur ett svenskt juridiskt perspektiv, av Elgebrant (2012, s.
315-317), föreslagna klassificeringarna finansiell tillgång (IAS 32), omsättningstillgång
(immateriell) (IAS 38) och statsstöd (IAS 20) är omsättningstillgång det mest förekommande.
Dessutom bara i några branscher. Den vanligaste klassificeringen av utsläppsrätter,
immateriell anläggningstillgång, föreslås inte. Detta kan visa en brist på ett enhetligt juridiskt
och ekonomiskt perspektiv med avseende på redovisning av utsläppsrätter. Som nämnt i
slutsatsen är det branschmarknader och organisationsmiljöer påverkade av riktlinjer och
samhällsvärderingar som leder till olika redovisningsmetoder i avsaknad av specifika
riktlinjer. Utöver detta påverkar ledningens syfte att maximera egennyttan.

7.2.Förslag till fortsatt forskning
Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om utsläppsrätten får en ökad eller minskad
ekonomisk betydelse i redovisningen. Syftet med en framtida studie är att undersöka om fler
företag justerar för utsläppsrätter i kassaflödesanalysen alternativt hur stor del av
omsättningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, skulder, intäkter eller kostnader
som utgörs av utsläppsrätter. Det är även intressant att undersöka hur övriga miljökostnader
redovisas.
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BILAGOR
Bilaga 1. Branscher och företag som tilldelats utsläppsrätter
El och fjärrvärme

36. Hofors Energi AB

ENA Energi AB
AB Fortum Värme samägt med
Stockholms stad

37. Hässleholm Miljö AB

3.

Värmevärden AB

40. Karlshamn Energi AB

4.

Swedavia Energi AB

41. Karlskoga Kraftvärmeverk AB

5.

Ljusdal Energi AB

42. Affärsverken Karlskrona AB

6.

Skellefteå Kraft AB

43. Karlstads Energi AB

7.

Alvesta Energi AB

44. Tekniska verken i Linköping AB (publ)

8.

Arboga Energi AB

45. Neova AB

9.

Arvika Fjärrvärme AB

46. Mälarenergi AB

1.
2.

38. Jämtkraft AB
39. Jönköping Energi AB

10. Bodens Energi AB

47. Kungälv Energi AB

11. Bollnäs Energi AB

48. Köpings Kommun, Värmeverket

12. Borlänge Energi AB

49. Landskrona Energi Kraft AB

13. Borås Energi AB

50. Öresunds Kraft & Värme AB

14. C4 Energi AB

51. Ox2 Bio Energi AB

15. Elektra Värme AB

52. Laxå Värme AB

16. Halmstads Energi och Miljö AB

53. Lidköpings Värmeverk AB

17. Eskilstuna Energi och Miljö AB

54. Linde Energi AB

18. Falbygdens Energi AB

55. Ljungby Energi AB

19. Falkenberg Energi AB

56. Luleå Energi AB

20. Falu Energi & Vatten AB

57. Kraftringen Energi AB

21. Finspångs Tekniska Verk AB

58. Mark Kraftvärme AB

22. Fjärrvärme i Osby AB

59. Mjölby-Svartådalen Energi AB

23. Emmaboda Energi & Miljö AB

60. Mölndal Energi AB

24. Forsmarks Kraftgrupp AB

61. Norrenergi AB

25. Gotlands Energi AB
27. Nybro Värmecentral AB

62. Norrtälje Energi AB
63. Nässjö Affärsverk AB
64. OKG

28. Kalmar Energi Värme AB

65. Oskarshamn Energi AB

29. E.ON Mälarkraft Värme AB

66. Skara Energi AB

30. Gällivare Energi AB

67. Ringhals AB

31. Gävle Kraftvärme AB (GKVAB)

68. Ronneby Miljö & Teknik AB

32. Göteborg Energi AB

69. PiteEnergi AB

33. Västerviks Miljö & Energi AB

70. Sandviken Energi AB

34. Fjärrvärme i Frölunda AB

71. Skövde Värmeverk AB

35. Hedemora Energi AB

72. Smedjebacken Energi AB

26. E.ON Värme Sverige AB

i

73. SEVAB Strängnäs Energi AB
74. Sundsvall Energi AB
75. Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
76. Sydkraft Thermal Power AB
77. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
78. Alingsås Energi Nät AB
79. Statkraft Värme AB
80. Eksjö Energi AB

117.
118.
119.
120.

Tidaholms Energi AB
Vetlanda Energi & Teknik AB
Västbergslagens Energi AB
Öresundskraft Kraft & Värme AB

121. ABB AB
122. Farmarenergi i Åtvidaberg AB
123. Kils Energi AB
124. Degerfors Energi AB

82. Söderhamn NÄRA AB

125. Älvsbyns Energi AB
126. Höganäs Energi AB
127. E.ON Värme Timrå AB

83. Södertörns Fjärrvärme AB

128. Sävsjö Energi AB

84. Kiruna Kraft AB

129. Varberg Energi AB

85. Tranås Energi AB

130. Hammarö Energi AB

86. Trollhättan Energi AB

131. Telge Nät AB

87. Uddevalla Kraft AB

132. Lantmännen ek för

88. Umeå Energi AB

133. Trelleborgs Fjärrvärme AB

89. Vattenfall AB

134. Renova AB

90. Vasa Värme Kalix AB

135. Åre Fjärrvärme AB

91. Vimmerby Energi & Miljö AB

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

81. Söderenergi AB

92. Västerbergslagens Energi AB
93. Växjö Energi AB
94. Ystad Energi AB
95. Österlens Kraft AB
96. Övik Energi AB
97. Stenungsund Energi & Miljö AB

Åmotfors Energi AB
Haparanda Värmeverk AB
SYSAV
Vara Energi Värme AB
Veolia Sverige AB
Bomhus Energi AB
Eksjö Industri AB

Flygoperatörer

98. National Electric Vehicle Sweden AB
99. Sala-Heby Energi AB

1.

Amapola Flyg AB

100. Partille Energi AB

2.

Blue Chip Jet AB

101. Rindi Flen AB

3.

Braathens Regional

102.

Bromölla Fjärrvärme AB

4.

Försvarsmakten

103.

Värnamo Energi AB

5.

Malmö Aviation AB

104.
105.
106.

Jokkmokks Värmeverk AB
Munkfors Energi AB
Värmevärden i Nynäshamn

6.

Kinnarps flygplats

7.

Next Time Jet AB

8.

Nova Airlines

107.

Hagfors Energi AB

9.

Scandinavian Airlines

108.

Hällefors Värme AB

10. TUIFly Nordic AB

109.

Härnösand Energi & Miljö AB

11. West Air Sweden AB

110. Katrinefors Kraftvärme AB
111. Vafab Miljö AB
112. Olofströms Kraft AB
113. Rättviks Teknik AB

Icke-järnmetaller
1.

Boliden Bergsöe AB

2.

Boliden Mineral

114. Tierps Fjärrvärme AB

3.

Kubikenborg Aluminium AB

115. Västvatten AB

4.

Vargön Alloys AB

116. Ulricehamn Energi AB

ii

Kemi

11. Holmen Paper AB

1.
2.

Norcarb Engineered Carbons AB
Akzo Nobel Pulp and Performance
Chemicals AB

12. Iggesund Paperboard AB

3.

Arizona Chemical AB

15. Lessebo Paper AB

4.

Astra Zeneca AB

16. Metsä Tissue AB

5.

Borealis AB

17. Rottneros Bruk AB

6.

INOVYN Sverige AB

18. SCA Graphic Sundsvall AB

7.

Kemira Kemi AB

19. SCA Hygiene Products AB

8.

Perstorp Specialty Chemicals AB

20. SCA Munksund AB

9.

Veolia Sverige AB

21. SCA Packaging Obbola AB

13. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB
14. Svenska Pappersbruket AB

10. Perstorp Oxo AB

22. Munksjö Aspa Bruk AB

11. Fresenius Kabi AB

23. Munksjö Paper AB

12. Yara AB

24. Arctic Paper Grycksbo AB

13. Chemiplastica Resins AB

25. Stora Enso Fors AB

14. Celanese Production Sweden AB

26. Stora Enso Hylte AB

Mineral

27. Stora Enso Kvarnsveden AB
28. Stora Enso Nymölla AB

1.
2.

Nordic Sugar AB
Cementa AB

3.

Höganäs Bjuf AB

30. Stora Enso Skoghall AB

4.

Kalkproduktion Storugns AB

31. Svanskog Bruk AB

5.

Monier Roofing AB

32. Swedish Tissue AB

6.

Nordkalk AB

33. Södra Cell AB

7.

SMA Svenska Mineral AB

34. Waggeryd Cell AB

8.

Ardagh Glass Limmared AB

35. Vallviks Bruk AB

9.

SAINT GOBAIN SWEDEN AB

36. Nordic Paper Åmotfors AB

10. Wienerberger AB
11. Nordic carbide AB
12. Paroc AB
13. IFÖ Sanitär AB Bromölla
14. Knauf Danogips GmbH

Papper kartong
1.

Katrinefors Kraftvärme AB

2.

ABB AB

3.

Arctic Paper Munkedals AB

4.

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB

5.

Nordic Paper Bäckhammar AB

6.

Crane Tumba Bruk AB

7.

Domsjö Fabriker AB

8.

RexCell Tissue & Airlaid AB

9.

Fiskeby Board AB.

10. Mondi Dynäs AB

29. Stora Enso Pulp AB

Raffinaderi
1.

Värmevärden i Nynäshamn AB

2.

Nynas AB

3.

Preem AB

4.

St1 Refinery AB

Tackjärn eller stål
1.

Lulekraft AB

2.

SSAB EMEA AB

3.

Volvo Powertrain AB

4.

AB Sandvik Materials Technology

5.

Sandvik Heating Technology AB

6.

Erasteel Kloster AB

7.

Ovako Bar AB

8.

Höganäs Sweden AB

9.

Outokumpu Stainless AB

10. Ovako Sweden AB
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11. Scana Steel Björneborg AB

26. Orkla Foods Sverige AB

12. Uddeholms AB

27. Oskarshamn Energi AB

13. Befesa Scandust AB

28. E.ON Värme Sverige AB

14. Värmevärden AB

29. Siljan Timber AB

15. Fagersta Stainless AB

30. Sala-Heby Energi AB

16. Hagfors Energi AB

31. Klubbgärdet Fastighets AB

Tillverkning av järnmalmpellets

32. Neova AB
33. Vattenfall AB

1.

LKAB

Övrig förbränning
1.

Locum AB

2.

Gotlands Energi AB

3.

Karlstads Energi AB

4.

Agroenergi Neova Pellets AB

5.
6.

Landskrona Energi Kraft AB
Länssjukhuset i Kalmar, Landstinget
Kalmar

34. The Absolut Company AB
35. GKN Aerospace Sweden AB
36. Eskilstuna Energi och Miljö AB
37. Övik Energi AB
38. Volvo Personvagnar AB
39. Mölndal Energi AB
40. Skellefteå Kraft A
41. Varberg Energi AB
42. Vetlanda Energi & Teknik AB

7.

Umeå Energi AB

43. Västfastigheter Västra Götalandsregionen

8.

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

44. IKEA Industry Hultsfred AB

9.

Solör Bioenergi Svenljunga AB

45. SCA BioNorr AB

10. Setra Trävaror AB

46. Rindi Flen AB

11. Statkraft Värme AB

47. Landstinget Blekinge

12. Säffle Fjärrvärme AB

48. Sävsjö Energi AB

13. Sörred Energi AB

49. Stora Enso Timber AB

14. Tidaholms Energi AB

50. Bergkvist Insjön AB

15. Götene Vatten & Värme AB

51. Stena Aluminium AB

16. Värnamo Energi AB

52. Blyberg Sveg Timber AB

17. Västerbergslagens Energi AB

53. IKEA Industry Älmhult

18. Arla Foods AB

54. Veolia Sverige AB

19. Casco Adhesive AB

55. Varaslättens lagerhus ek för

20. Nordic Sugar AB

56. AB Karl Hedins sågverk

21. Findus Sverige AB

57. SSAB EMEA Finspång

22. Gelita Sweden AB

58. Pinnacle Sweden AB

23. Karlshamn Energi AB

59. Swedish Hospital Partners AB

24. AarhusKarlshamn Sweden AB

60. HK Scan AB

25. SCA Timber AB
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Bilaga 2. Beräkning av medelvärden för antal tilldelade utsläppsrätter
per företag/huvudman i samtliga branscher år 2015
Bransch

Raffinaderi

Tillverkning av
järnmalmpellets

Tackjärns eller
stål

Mineral

Ickejärnmetaller

Totalt antal
tilldelade
1)
utsläppsrätter
Antal
företag/huvudmän
Medelvärde

2742141

655795

6010807

2692518

714640

4

1

16

14

4

685 535

655 795

375 675

192 323

178 660

Bransch

Flygoperatörer

Kemi

Totalt antal
tilldelade
1
utsläppsrätter
Antal
företag/huvudmän
Medelvärde

1426683

1430897

Papper och
kartong
4253084

El och
fjärrvärme
6655299

Övrig
förbränning
445544

11

14

36

142

60

129 698

102 207

118 141

46 868

7 426

Bilaga 3. Trettionio företag som slumpmässigt valts ur branschen el och
fjärrvärme.
1.

ENA Energi AB

21. Haparanda Värmeverk AB

2.

Skellefteå Kraft AB

22. Umeå Energi AB

3.

Västerviks Miljö & Energi AB

23. Älvsbyns Energi AB

4.

Finspångs Tekniska Verk AB

24. Österlens Kraft AB

5.

Luleå Energi AB

25. Farmarenergi i Åtvidaberg AB

6.

Alingsås Energi Nät AB

26. Mjölby-Svartådalen Energi AB

7.

Eksjö Energi AB

27. Höganäs Energi AB

8.

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

28. Linde Energi AB

9.

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

29. Ringhals AB

10. Vimmerby Energi & Miljö AB

30. Telge Nät AB

11. Bromölla Fjärrvärme AB

31. Smedjebacken Energi AB

12. Värnamo Energi AB

32. Vattenfall AB

13. Jokkmokks Värmeverk AB

33. PiteEnergi AB

14. Härnösand Energi & Miljö AB

34. Emmaboda Energi & Miljö AB

15. Vafab Miljö AB

35. Falkenberg Energi AB

16. Olofströms Kraft AB

36. Hedemora Energi AB
37. Mälarenergi AB
38. Renova AB

17. Västvatten AB
18. Ulricehamn Energi AB
19. Tidaholms Energi AB
20. Sävsjö Energi AB
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Bilaga 4. 2 test för samband mellan bransch och utsläppsrätter
definierade i resultaträkningen
Utsläppsrätter i resultaträkningarna 2014.
Bransch

Intäkt
tilldelning

Intäkt
försäljning

Raffinaderi
Tillverkning av järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme
TOTAL

0
0
0 (0,33)
0
0
2 (1,67)
2

0
0
1 (0,33)
0
0
1 (1,67)
2

Intäkt
offentlig
bidrag
0
0
0 (0,17)
0
0
1 (0,83)
1

Kostnad

TOTAL

0
0
0 (0,17)
0
0
1 (0,83)
1

0
0
1
0
0
5
6

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 15. Kritiska värdet = 25.
Beräknat 2 värde 2,433953561.
Utsläppsrätter i resultaträkningarna 2015.
Bransch

Intäkt
tilldelning

Intäkt
försäljning

Raffinaderi
Tillverkning av järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme
TOTAL

0
0
0 (0,28)
0
0
2 (1,71)
2

0
0
1 (0,43)
0
0
2 (2,57)
3

Intäkt
offentlig
bidrag
0
0
0 (0,14)
0
0
1 (0,86)
1

Kostnad

TOTAL

0
0
0 (0,14)
0
0
1 (0,86)
1

0
0
1
0
0
6
7

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 15. Kritiska värdet = 25.
Beräknat 2 värde 1,536764311.

Bilaga 5. 2 test för samband mellan bransch och utsläppsrätter
definierade i balansräkningen
Utsläppsrätter som tillgångar i balansräkningen år 2014.
Bransch
Raffinaderi
Tillverkning
järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme
TOTAL

av

Immateriell
AT
1* (0,32)
1
1 (0,32)

Finansiell
AT
0 (0,09)
0 (0,09)

Immateriell
OT
0 (0,14)
0 (0,14)

Varulager

0 (0,32)
1* (0,64)
0
4 [2*] (5,41)

1 (0,09)
0 (0,18)
0
1 (1,54)

0 (0,14)
0 (0,27)
0
1
3 [1 ] (2,32)

7

2

3

0 (0,18)
1 (0,36)
0
1
2
3[1 & 1 ]
(3,09)
4

0 (0,18)
0 (0,18)

Kortfristig
fordran
0 (0,27)
0 (0,27)

TOTAL

0 (0,27)
0 (0,54)
0
6 (4,64)

1
2
0
17

6

22

1
1

*Anskaffningsvärde; 1Redovisar enligt IFRS; 2Redovisar enligt K2. Förväntat värde inom parentes.
 = 5%. Frihetsgrader 20. Kritiska värdet = 31,41. Beräknat 2 värde 17,84877807.
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Utsläppsrätter som tillgångar i balansräkningen år 2015.
Bransch
Raffinaderi
Tillverkning
järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme

av

TOTAL

Immateriell
AT
1 (0,22)
1
1 (0,22)

Finansiell
AT
0 (0,09)
0 (0,09)

Immateriell
OT
0 (0,13)
0 (0,13)

Varulager

0 (0,22)
1* (0,43)
0
2* (3,91)

1 (0.09)
0 (0,17)
0
1 (1,56)

0 (0,13)
0 (0,26)
0
1
3 [1 ] (2,35)

5

2

0 (0,26)
1 (0,52)
0
1
2
5[1 & 1 ]
(4,70)
6

1

3

0 (0,26)
0 (0,26)

Kortfristig
fordran
0 (0,30)
0 (0,30)

TOTAL

0 (0,30)
0 (0,61)
0
7 (5,48)

1
2
0
18

7

23

1
1

2

*Anskaffningsvärde; Redovisar enligt IFRS; Redovisar enligt K2
Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 20. Kritiska värdet = 31,41.
Beräknat 2-värde 21,19526407.

Utsläppsrätter som skulder och eget kapital i balansräkningen år 2014.
Bransch
Raffinaderi
Tillverkning av järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme
TOTAL 2014 & 2015

Avsättning 2014
0
1
1 (0,56)
2 (1,11)
0 (0,56)
0
2 (2,78)
5

Kortfristig skuld 2014
0 (0,33)
0 (0,67)
1 (0,33)
2 (1,67)
3

Eget kapital 2014
0
0 (0,11)
0 (0,22)
0 (0,11)
0
1 (0,56)
1

TOTAL 2014
0
1
2
1
5
9

Redovisar enligt IFRS. Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader. 10
Kritiska värdet = 18,31. Beräknat 2 värde 5,049393707.
1

Utsläppsrätter som skulder och eget kapital i balansräkningen år 2015.
Bransch
Raffinaderi
Tillverkning av järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme
TOTAL 2014 & 2015

Avsättning 2015
0
1
1 (0,62)
1 (0,62)
0
0
3 (3,75)
5

Kortfristig skuld 2015
0 (0,38)
0 (0,38)

3 (2,25)
3

Eget kapital 2015
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL 2015
0
1
1
0
0
6
8

Redovisar enligt IFRS. Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 10.
Kritiska värdet = 18,31. Beräknat 2 värde 1,625806452.
1
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Bilaga 6 2 test för samband mellan bransch och redovisningsprinciper
för tilldelade utsläppsrätter

2 test för samband mellan redovisningsprinciper för tilldelade utsläppsrätter och bransch
(år 2014).
Bransch

Rörelseintäkt
(samtliga
värderingar)

Övrig
intäkt

Offent
-ligt
bidrag

Produktionskostnad/
Kostnad
sålda
varor

Immateriell
anläggningstillgång

Omsättningstillgång/
immateriell
/Lager

Upplupen
intäkt

Avsättning

Förutbetald
intäkt

T
O
T
A
L

Raffinaderi

(0,86) 1*

(0,26
) 1*
(0,26
)0

(0,51)
0*
(0,51) 1

(0,17)
0
(0,17)
1

3

(0,68) 0

(0,08)
0*
(0.08) 0

(0,26) 1

(0,86) 0

(0,08
) 0*
(0.08
)0

(0,68) 0*

Tillverkning
av
järnmalmpellets
Tackjärns
eller stål
Mineral

(0,08
) 0*
(0.08
)0

(0,26) 1

3

(0,51
)1
(0,08
)0
(0) 0

(1,37) 0

(0,17) 0

6

(0,17) 1

(0,23) 0

(0,03) 0

(0,08) 0

1

(0) 0

(0) 0

(0) 0

(0,34)
1
(0,06)
0
(0) 0

(0,51) 1

(0) 0

(0,17
)0
(0,03
)0
(0)

(1,03) 3

Icke
järnmetaller
El
och
fjärrvärme
TOTAL

(0,17
)0
(0,03
)0
(0) 0

(0) 0

0

(0,63
)1
1

(0,63
)1
1

(1,88
)1
3

(3,77) 1

(5,03) 8

(0,63) 1

(1,88) 0

22

6

8

1

(1,26)
0
2

3

35

(1,71) 0
(0,28) 0

(6,29) 9
10

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 40. Kritiska värdet = 55,76.
Beräknat 2 värde 38,11766477.
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Bilaga 7A-B. 2 test för samband mellan bransch och
redovisningsprinciper för över- och underskott av utsläppsrätter
A. Redovisningsprinciper för överskott av utsläppsrätter år 2014.
Bransch

Intäkt
kvarstående

Intäkt vid
försäljning

Kostnad
sålda
varor

Varulager

Utsläppsrätten
annulleras

TOTAL

0 (0,36)
0

Immateriella
anläggningstillgångar
annulleras
0 (0,36)
0

Raffinaderi
Tillverkning av
järnmalmpellets
Tackjärns eller
stål
Mineral
Icke
järnmetaller
El och
fjärrvärme
TOTAL

0 (0,36)
0

3 (3,21)
0

1 (0,36)
0

1 (0,36)
0

5
0

0 (0,21)

3 (1,93)

0 (0,21)

0 (0,21)

0 (0,21)

0 (0,21)

3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 (0,43)

3 (3,86)

0 (0,43)

1 (0,43)

1 (0,43)

0 (0,43)

6

1

9

1

1

1

1

14

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 25. Kritiskavärdet = 37,65.
Beräknat 2 värde 8,330856712.

Förändringar i redovisningsprinciperna för överskott av utsläppsrätter år 2015.
Raffinaderi

En princip
för Intäkt vid
försäljning
försvinner

B. Redovisningsprinciper för underskott av utsläppsrätter år 2014.
Bransch

Produktionskostnad

Skuld till
marknadsvärde

Avsättning

TOTAL

1(0,73)
1(0,18)

Övrig
kortfristig skuld
(samma värde
som tilldelade/
anskaffade
utsläppsrätter)
i takt med
utsläpp
0 (2)
0 (0,5)

Raffinaderi
Tillverkning av
järnmalmpellets
Tackjärns eller stål
Mineral
Icke järnmetaller
El och fjärrvärme
TOTAL

3 (0,73)
0 (0,18)

0 (0,54)
0 (0,14)

4
1

1 (0,54)

1(0,54)

0 (1,5)

1 (0,41)

0 (0,18)
0 (2,36)
4

0 (0,18)
1 (2,36)
4

0 (0,5)
11 (6,5)
11

1 (0,14)
1 (1,77)
3

3
0
1
13
22

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 15. Kritiskt värde = 25.
Beräknat 2 värde 30,12385611.

Förändringar i redovisningsprinciperna för underskott av utsläppsrätter år 2015.
Raffinaderi

En princip för
produktionskostnad
försvinner

ix

Bilaga 8A-C. Samband mellan antal tilldelade utsläppsrätter och
redovisning
A. Korrelation mellan stigande antal tilldelade utsläppsrätter och klassificering av
utsläppsrätten som intäkt, kostnad, tillgång, skuld eller redovisning ej definierad År 2014
(samtliga 78 företag).
2014

Intäkt

Kostnad

Tillgång

Skuld

Redovisning ej
definierad

Korrelations koefficient
-1 > k < 1

0,285952

0,211795

0,052794

0,146443

-0,14289

Determinations koefficient
0-100%

0,081768
(8%)

0,044857
(4%)

0,002787
(0,3%)

0,021446
(2%)

0,020419
(2%)

B. Korrelation mellan stigande antal tilldelade utsläppsrätter och intäkt, kostnad, tillgång och
redovisning ej definierad År 2015 (samtliga 78 företag).
2015

Intäkt

Kostnad

Tillgång

Skuld

Redovisning ej
definierad

Korrelations koefficient
-1 > k < 1

0,122129

0,207103

0,04279

0,130999

-0,14015

Determinations koefficient
0-100%

0,014915
(1%)

0,042892
(4%)

0,001831
(0,1%)

0,017161
(2%)

0,019642
(2%)

C. Korrelation mellan stigande antal tilldelade utsläppsrätter och intäkt, kostnad, tillgång och
redovisning ej definierad År 2015 (75 företag med tilldelning från 0 till 655 795 utsläppsrätter).
2015

Intäkt

Kostnad

Tillgång

Skuld

Redovisning ej
definierad

Korrelations koefficient
-1 > k < 1

-0,03491

0,117016

0,353938

0,458075

-0,138553

Determinations koefficient
0-100%

0,01219
(1%)

0,013693
(1%)

0,125272
(12%)

0,209833
(21%)

0,019197
(2%)

x

Bilaga 9. 2 test för samband mellan bransch samt redovisningspraxis
och -principer
Samband mellan bransch samt redovisningspraxis och –principer, år 2014.
2014

Intäkt

Kostnad

Finansiell
anläggningstillgång
0 (0,21)

Omsättningstillgång
0 (3,65)

Skuld

5 (0,97)

Immateriell
anläggningstillgång
2 (1,93)

Raffinaderi

4 (2,90)

Tillverkning av
järnmalmpellets
Tackjärns eller
stål
Mineral

0 (1,34)

0 (0,45)

2 (0,89)

0 (0,10)

0 (1,68)

2 (0,35)

4 (3,79)

2 (1,26)

4 (2,53)

1 (0,28)

0 (4,78)

2 (0,98)

0 (0,89)

0 (0,30)

2 (0,60)

0 (0,07)

1 (1,12)

0 (0,23)

Ickejärnmetaller
El och
fjärrvärme
TOTAL

0 (0,22)

0 (0,07)

0 (0,15)

0 (0,02)

0 (0,28)

0 (0,06)

19
(17,85)
27

2 (5,95)

8 (11,90)

1 (1,32)

1(4,63)

9

18

2

33
(22,48)
34

2 (0,75)

7

Kortfristig
skuld
0
(1,50)
0
(0,69)

Avsättning
0
(1,07)
2
(0,50)

TOTAL

0
(1,97)
1
(0,46)
0
(0,12)
13
(9,26)
14

4
(1,40)
0
(0,33)
1
(0,08)
3
(6,61)
10

17

13
6

4
1
80
121

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 35. Kritiska värdet = vid 30 frihetsgrader: 43,77;
vid 40 frihetsgrader: 55,76. Beräknat 2 värde 91,92792425.

Samband mellan bransch samt redovisningspraxis och –principer, år 2015.
2015

Raffinaderi
Tillverkning av
järnmalmpellets
Tackjärns eller
stål

Intäkt

Kostnad

Immateriell
anläggningstillgång

Finansiell
anläggningstillgång

Omsättningstillgång

Skuld

3 (2,23)

3 (0,58)

3 (1,32)

0 (0,25)

0 (3,14)

1 (0,50)

0 (1,34)

0 (0,35)

0 (0,15)

0 (1,88)

2 (0,30)

2 (0,79)

Kortfristig
skuld

Avsättning

TOTAL

0
(1,16)

0
(0,83)

10

0
(0,69)

2
(0,50)
3
(1,32)
0
(0,16)
1
(0,08)
4
(7,11)

16

10

121

4 (3,57)

2 (0,92)

4 (2,12)

1 (0,40)

0 (5,02)

2 (0,79)

Mineral
Ickejärnmetaller
El och
fjärrvärme

0 (0,42)

0 (0,12)

1 (0,26)

0 (0.05)

1 (0,63)

0 (0,10)

0(0,22)
20
(19,19)

0 (0,06)

0 (0,13)

0 (0,02)

0 (0,31)

0 (0,05)

2 (4,98)

6 (11,37)

2 (2,13)

37 (27)

1 (4,26)

0
(1,85)
0
(0,23)
0
(0,12)
14
(9,95)

TOTAL

27

7

16

3

38

6

14

6

2
1
86

Förväntat värde inom parentes.  = 5%. Frihetsgrader 35. Kritisknivå = vid 30 frihetsgrader: 43,77;
vid 40 frihetsgrader: 55,76. Beräknat 2 värde 81,9884924.

xi

