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Sammanfattning
Titel: IFRS 15 - ett år efter införandet
Författare: Amanda Olsson & Filippa Waldmann
Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak
Bakgrund/Diskussion: Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problem. Under
1990-och 2000-talet utspelade sig flera kritiska händelser kopplade till intäktsredovisning
vilket blev början på utvecklingen av en ny intäktsstandard vid namn IFRS 15 “Revenue from
contracts with customers“. Det har nu gått ett år sedan införandet i svensk lag vilket gör den
tillgänglig för analys. Tillämpningen av IFRS 15 förväntas påverka redovisning av intäkter vad
gäller tid och belopp, samt upplysningskrav. Denna förändring väntas dock inte påverka alla
branscher i samma utsträckning utan beror på vilken affärsmodell ett företag använder sig av.
Syfte: Syftet med studien är att belysa på vilket sätt intäktsredovisning har påverkats vid
implementeringen av IFRS 15 utifrån ett branschperspektiv samt att öka förståelsen för varför
vissa branscher påverkas och andra inte.
Metod: IFRS 15 har en enda modell för alla prestationsåtaganden samt utökade
upplysningskrav. Första delen undersöker hur nettoomsättningen förändras i företag vid
implementeringen av IFRS 15. Detta för att fastställa om standarden har gett någon effekt på
företagets försäljningsintäkter. Den andra delen i studien undersöker företagens
segmentrapportering för att fastställa om implementeringen påverkat företagets redovisning
utifrån de utökade upplysningskraven. Båda ansatserna granskas utifrån ett branschorienterat
perspektiv med anledning av att vissa branscher förväntas påverkas mer än andra.
Resultat: Customer service och telecom är de två branscher som påverkas mest i
nettoomsättning vid implementeringen av IFRS 15. De två branscher som visade störst effekt
på ändrad segmentrapportering är industrials och health care. Oil and gas samt utilities
redovisade ingen påverkan på vare sig nettoomsättning eller ändrad segmentrapportering.
Nyckelord: IFRS 15, IAS 18, IAS 11, Intäktserkännande, Affärsmodeller, Femstegsmodellen,
Segmentrapportering, Bransch, Kontroll, Kontrakt
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Abstract
Title: IFRS 15- one year since the adoption
Authors: Amanda Olsson & Filippa Waldmann
Mentors: Bengt Lindström & Jurek Millak
Background:
Revenue recognition has been a debated issue for a long time. During the 1990s and 2000s,
several critical revenue related events took place. These events led to the development of a new
standard for revenues called IFRS 15 "Revenue from contracts with customers". One year has
passed since the adoption in Swedish law and the aftermaths are available for analysis. The
implementation of IFRS 15 is expected to affect the revenue reporting and the disclosure
requirements referred to them. However, this change is not expected to affect all industries the
same way but will likely depend on business model used.
Purpose: The purpose of the study is to illustrate how revenue recognition has been affected
by the implementation of IFRS 15 from an industry perspective as well as increase
understanding of why some industries are affected and others not.
Method: IFRS 15 has one single model for all revenue arising from contracts with customers
and the standard also includes expanded disclosure requirements. The first approach examines
how net sales change in companies when implementing IFRS 15. The reason for this is to
determine if the standard has had any effect on the company's sales revenue. The second
approach in the study is to examine the companies segment reporting to determine whether the
implementation have had an effect on the company's financial report, based on the expanded
disclosure requirements. Some industries are expected to be affected more than others which
is why both approaches are examined from an industry-oriented perspective.
Results: Customer service and telecom are the two industries that have the most affected net
sales in connection with the implementation of IFRS 15. The two industries that showed the
biggest impact on changed segment reporting are industrial and health care. Oil and gas and
utilities reported no impact on net sales or changed segment reporting.

Keywords: IFRS 15, IAS 18, IAS 11, Revenue recognition, Business Models, The five-step
model, Segment reporting, Indutry, Control, Contract.
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1. Bakgrund
I detta avsnittet presenteras bakgrunden till forskningssyftet samt problematiken som existerar
inom forskningsområdet. Inledningsvis behandlas intäktsredovisningen och problematiken
inom ämnet som lägger vägen för implementeringen av en ny intäktsstandard. Vidare görs en
redogörelse för standardens förväntade påverkan på branscher och orsaken bakom. Slutligen
presenteras syftet med studien samt de forskningsfrågor som studien är ämnade att besvara.
Finansiella rapporter har som syfte att tillhandahålla information om företagets finansiella
ställning och resultat (International Accounting Standards Board, 2019). Informationen ger
underlag för externa parters beslut och tillgodoser merparten av intressenternas
informationsbehov. En av de viktigaste delarna i företagens finansiella rapporter är
intäktsredovisningen då den bäst avspeglar företagets ekonomiska utveckling (Marton,
Pettersson, & Lundqvist, 2018). Det första steget vid beräkning av ett företags resultat är att
fastställa periodens intäkter. Vidare utgör intäktsposten grunden för viktiga finansiella
nyckeltal (Wagenhofer, 2014). Nyckeltalen utgör det material som ligger till grund för externa
parters bedömningar av företagets prestation under en viss period. Wagenhofer (2014)
beskriver intäktsredovisningen som en hjälp för användarna av den finansiella rapporten att
skapa sig en förståelse för företagets lönsamhet och uppnådda mål och kan på så sätt skapa sig
en bild av företagets framtida intäkter och resultat.
Wüstemann & Kierzek (2005) förklarar att det finns två olika perspektiv på hur man mäter ett
företags resultat, ett resultatorienterat synsätt och ett balansräkningsorienterat synsätt. Det
resultaträkningsorienterade synsättet, som utgår från intäkter och kostnader, har sedan 1970talet försvunnit allt mer (Dichev & Tang, 2008). Istället har det balansräkningsorienterade
synsättet vuxit fram och tagit över redovisningsstandardernas utformning. Det är begreppet
vinst som är den främsta orsaken till denna övergången (Dichev, 2008). Vinst är en
värdeförändring och att definiera en förändring i värde innan värdet i sig är definierat, anses
vara omöjligt. Det balansräkningsorienterade synsättet anses därför vara en logisk grund för
redovisning eftersom perspektivet utgår från att tillgångar och skulder är de primära
indikatorerna och vinsten/förlusten är en följd av att tillgångar och skulder ändrar värde.
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Det resultaträkningsorienterade synsättet utgår dessutom från en fullständig tillämpning av
matchningsprincipen, vilken bestämmer sambandet mellan intäkter och kostnader (Dichev &
Tang, 2008). Detta anses vara ytterligare en orsak till att perspektiven skiftat. Dichev & Tang
(2008) beskriver matchningsprincipen som ett fundamentalt problem i redovisningen. En av
anledningarna till detta är att företagen måste ta hänsyn till försiktighetsprincipen vid
erkännandet av en intäkt och måste på grund av detta, vid vissa tillfällen, avvika från
matchning (Marton, et al., 2018). Försiktighetsprincipen innebär att försiktighet måste
beaktas vid värdering. Tillgångar och intäkter får inte medvetet överskattas och skulder och
kostnader får inte medvetet underskattas (Artsberg, 2005). En korrekt matchning kan därför
innebära konflikt mellan de två principerna.
För att bedöma ett företags prestation under en viss period är ett företags bruttoresultat av
intresse vilket baseras på företagets intäkter (Wagenhofer, 2014). Företagsledare har dock
manipulerat företags sanna prestation genom olika redovisningstekniker. Detta för att skapa ett
bättre redovisat resultat än det verkliga. Prosolviakonkursen är Sveriges praktexempel på ett
sådant agerande. Vad som ledde fram till företagets fall var främst kritiska frågor som
behandlade intäktsredovisning relaterat till avtal, fakturor och leveranser. En granskning av
Prosolvias årsredovisning 1997 visade att redovisningen väsentligt avvek från dåvarande lagar
och god redovisningssed (Svernlöv, 2013). Intäkter och kundfordringar hade redovisats
betydligt högre än dess verkliga värde vilket ökade företagets resultat och gav en missvisande
bild av företaget.
Enronkonkursen 2001 är ett annat typexempel som återfinns i USA (Marton, et al., 2018).
Enron hade precis som Prosolvia en uppgång och ett fall, där redovisning manipulerats för att
ge en förskönad bild av företagets resultat. Företaget redovisade intäkter för tjänster som inte
hade utförts vilket blåste upp det redovisade resultatet (Healy & Palepu, 2003). Ytterligare en
orsak till Enrons uppblåsta resultat var att företaget i sin redovisning redovisade koncernens
intäkter och tillgångar medan kostnader och skulder som kunde kopplas samman till dessa inte
togs med. Bakomliggande orsak till varför Enron-koncernens kunde agera som de gjorde
berodde enligt Abdel-Khalik (2016) på bristande redovisningsstandarder.
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Problematik kring intäktsredovisning återfinns inte endast i de två ovannämnda fallen utan
intäktsredovisning var ett vanligt redovisningsproblem under 1990- och 2000-talet (Marton,
et., al 2018). Det finns en specifik svårighet inom området vilken är bedömningen om när
intäkter respektive kostnader ska redovisas, det vill säga när dessa ska erkännas (Wüstemann
& Kierzek, 2005). Riahi-Belkaoui (2004) förklarar att ”den kritiska händelsen" i företagets
verksamhet bestämmer när ett företag ska erkänna en intäkt. Den kritiska händelsen är när en
tillgång är objektivt mätbar och infaller när tillgången anses vara realiserad (Artsberg, 2005). I
teorin infaller den kritiska händelsen mer specifikt när särskilda villkor är uppfyllda.
Tidigare var det Redovisningsrådet som gav ut rekommendationer om vilka villkor som skulle
uppfyllas för att få erkänna en intäkt. Dessa rekommendationer, vilka benämndes som RR 11,
baserades på intäktsstandarderna IAS 18 “Revenue” och IAS 11 “Construction Contracts” i
den utsträckning de gick att tillämpa i svensk lag (Redovisningsrådet, 1999). År 2002 antog
EU en förordning med anledning av att alla noterade bolag skulle tillämpa en enda uppsättning
av internationella redovisningsstandarder (Europaparlamentet och rådets förordning, 2002).
Denna förordning benämndes tidigare som IAS-förordningen men döptes om till International
Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS är baserat på International Accounting Standards
Boards (IASB, tidigare IASC) normer vilket gör att det idag är IASB som är normgivare och
utarbetar rekommendationer inom redovisning.
Det var till följd av 1990- och 2000-talets händelser i samband med svårigheten om när en
intäkt ska redovisas, som IASB tillsammans med den amerikanska motsvarigheten Financial
Accounting Standards Board (FASB) år 2002 påbörjade utvecklingen av en ny intäktsstandard
med namnet IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” (Wüstemann & Kierzek,
2005). IFRS 15 ska ta bort de svagheter och inkonsekvenser i intäktsredovisningen som de
gamla intäktsstandarderna IAS 18 och IAS 11 hade problem med (Rutledge, Karim & Kim,
2016). IAS 18 och IAS 11 var under denna tid några av de äldsta standarderna inom
redovisningsområdet och var enligt Wüstemann & Kierzek (2005) därför inte anpassade till
nutidens redovisning.
Till skillnad från de tidigare regelverken är IFRS 15 “Revenue from contracts with customers“
en standard som medför en enda modell för alla prestationsåtaganden och dessutom utökad
vägledning inom många områden (Anjou, 2014). Specifikt för modellen är att åtagandet
uppfylls antingen över tid eller vid en specifik tidpunkt, vilket kan komma att påverka ett
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företags redovisning av kundkontrakt. En andra specifik ändring från tidigare standarder är att
en utökad segmentrapportering ska redovisas där upplysningar ska lämnas angående avtal med
kunder.
Den nya intäktsstandarden blev godkänd år 2014 av både IASB:s och FASB:s styrelser
(Rutledge, et al., 2016) men det dröjde två år till innan standarden blev antagen av EUkommissionen (IFRS, 2018). På grund av ytterligare tillägg 2017 blev införandet i svensk lag
uppskjutet. Men från och med de räkenskapsår som började 1 januari 2018 eller senare så ska
standarden idag tillämpas av alla IFRS-företag.

1.1 Diskussion
Det tog 12 år för IASB och FASB att gemensamt utforma en ny principbaserad
intäktsredovisning (Rutledge, et al., 2016) som till skillnad från IAS 18 och IAS 11, har ett
balansorienterat synsätt som utgår ifrån tillgångs- och skulddefinitionerna (Marton, et al.,
2018). Med IFRS 15 vill normgivarna skapa en mer jämförbar och transparent finansiell
rapportering vilken ska uppnås genom två steg (Falkman & Lundqvist, 2016). Kundkontrakt
ska prövas genom en ny intäktsmodell och betydligt fler upplysningar avseende intäkter ska
lämnas. IASB anser att ett av standardens upplysningskrav är av särskild vikt för att intressenter
ska kunna analysera den finansiella rapporten och förstå intäkternas bakgrund (PwC, 2018).
IASB har därför infört krav om fördelning av intäkter i segment utifrån sju olika kategorier i
både delårsrapporten och årsredovisningen. Den mest användbara kategorin beror på
branschspecifika faktorer och IASB har utifrån detta medvetet valt att ge vägledning istället
för en specifik utgångspunkt. Företag bör därför göra en egen bedömning utifrån vad som är
relevant för varje enskild verksamhet.
Det är med anledning av att IFRS 15 har en principbaserad ansats som standarden minskar
antalet krav och istället ger vägledning vilken ska kunna tillämpas på alla branscher (Rutledge,
et al., 2016). Alla branscher förväntas dock inte påverkas av implementeringen i samma
utsträckning. Deloitte (2014c, 2014f), KPMG (2016) och Hjelströms & Hjelströms (2018) är
några av många som uttalat att de räknar med att standarden kommer få stor inverkan på
branscherna telekommunikation och bygg- och entreprenadverksamhet. Deloitte (2014g),
KPMG (2016) och Jönsson (2018) förväntar sig även att teknikbranschen kan komma att bli
en högt påverkad bransch. Gemensamt för alla hypoteser angående förväntad påverkan på
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branscher är att det främst är företag med långa komplexa avtal med flera komponenter som
kommer påverkas mest i belopp för intäktsredovisning samt redovisad tidpunkt (Hjelströms &
Hjelströms, 2018; KPMG, 2016)
Wagenhofer (2014) tydliggör att det är problematiken kring när en intäkt ska redovisas som
främst berör de företag som har utvecklat affärsmodeller med komplexa kontrakt med kunder
gällande varor och tjänster. Orsaken till branschspecifik påverkan är alltså kontraktets
uppbyggnad (PwC, 2018). KPMG (2016) och PwC (2014) hävdar att det främst föreligger fyra
anledningar till varför företag inom vissa branscher kommer påverkas mer än andra. Det är
företag som har; avtal med komplexa transaktioner med flera komponenter, arbete som enligt
kontrakt utförs under en längre tid, avtal med rörliga ersättningar och avtal innehållande
licenser eller garantier (Läs: Vidare i studien benämns dessa 4 anledningar som komplexa
affärsmodeller).
Detaljhandeln, och andra branscher vars verksamhet är produktförsäljning, är branscher vilka
har åtaganden som fullgörs vid en tidpunkt (PwC, 2018). Redovisningen av intäkter sker vid
“överföring av kontroll” enligt IFRS 15 vilket för dessa branscher vanligtvis är vid samma
tidpunkt som i tidigare standard IAS 18, då “risker och förmåner överförts till köpande parten”.
Överföring av kontroll enligt IFRS 15 är dock inte detsamma som överföring av risker och
förmåner enligt IAS 18. Ett företag vars kontrakt omfattas av någon av ovanstående komplexa
affärsmodeller kan därmed leda till att intäktsredovisningen tidigareläggs eller senareläggs,
jämfört med tillämpning av tidigare standarder. Detta är anledningen till varför det är bolag
som karaktäriseras av komplexa affärsmodeller som kommer redovisa en effekt av IFRS 15
(PwC, 2018). Det är även företagets affärsmodell som påverkar segmentrapporteringen då det
i dessa fall krävs fler upplysningar om avtalet för att användaren av den finansiella rapporten
ska kunna förstå intäkternas bakgrund (Falkman & Lundqvist, 2016).
Det har gått ett år sedan införandet i svensk lag och dess verkan är nu tillgänglig för analys.
Det tog normgivare 12 år att färdigställa IFRS 15, men frågan är om 12 års utarbetning av en
ny intäktsstandard har påverkat företagens intäktsredovisning. Det har varit svårt att förutse de
konkreta effekterna av införandet av den nya intäktsstandarden och om den verkligen kommer
innebära några stora förändringar för företag (Falkman & Lundqvist, 2016). Det återfinns
tidigare forskning som undersökt effekten av implementeringen av IFRS 15, dock i tidigt stadie
där standarden ej hunnit tillämpats fullt ut i ett år. Hjelström och Hjelström (2018) konstaterade
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att IFRS 15 har begränsad effekt och ingen större påverkan på redovisat eget kapital eller
nettoomsättning. PwC konstaterade att företag på OMX Stockholm Large Cap inte haft någon
stor påverkan på hur de redovisar sina intäkter efter tillämpning. IASB uttalade år 2014 att de
förväntar sig en effekt av IFRS 15 på ca 10% av IFRS-bolagen vad gäller tid för
intäktsredovisning och hur man mäter sina intäkter efter att de implementerat den nya
standarden (PwC, 2018).
Intäktsredovisningen verkar, för övervägande delen av bolagen, därmed vara likvärdig den
tidigare och effekten av implementeringen kan antas vara minimal. Detta antagande kan dock
inte anses korrekt (Hjelström & Hjelström, 2018). Samtliga företag kan påverkas av
implementeringen av IFRS 15, men på annat sätt än påverkad övergångseffekt. Detta med
anledning av effekten som standarden har haft på företagens segmentrapportering och
värdeskapandet. IFRS 15 ska genom förbättrad segmentrapportering ge väsentlig information
till användaren av den finansiella rapporten angående företagets intäkter. Standardens tillägg
med upplysningskraven innebär att även om företagens resultat- och balansräkningar inte
uppvisar några stora förändringar, kommer de finansiella rapporten trots det påverkas av IFRS
15 (Falkman & Lundqvist, 2016). Detta med anledning av att fler upplysningar måste lämnas
vilket ger en mer transparent finansiell rapportering.
Många har varit kritiska till om den nya intäktsstandarden verkligen inneburit några stora
förändringar för företag och tidigare studier har inte visat på någon väsentlig effekt utifrån
enskilda företagsperspektiv. Flera praktiker förväntar sig dock att vissa branscher kommer
påverkas i högre utsträckning av implementeringen av IFRS 15, ett perspektiv som tidigare inte
undersökts. Det har nu gått ett år sedan införandet av den nya standarden, de första
årsredovisningarna har publicerats med full tillämpning av IFRS 15 och de är nu tillgängliga
för analys. Vi finner det därmed högst intressant att undersöka om IASB:s arbete med IFRS 15
som tog hela 12 år att slutföra verkligen har påverkat företags intäktsredovisning utifrån ett
branschorienterat perspektiv.
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1.2. Syfte och frågeställningar
1.2.1 Syfte
Syftet med studien är att belysa på vilket sätt intäktsredovisning har påverkats vid
implementeringen av IFRS 15 utifrån ett branschperspektiv samt att öka förståelsen för varför
vissa branscher påverkas och andra inte.

1.2.2 Frågeställningar
1. Hur påverkas branschernas nettoomsättning vid implementeringen av IFRS 15?
2. Vilka branscher har ändrat sin segmentrapportering vid implementering av det nya
upplysningskravet i IFRS 15?

1.3 Avgränsning
En avgränsning har gjorts av branschen “financials” vilket innebär att finansiella bolag och
fastighetsbolag inte är med i undersökningen. Anledningen till att de bolagen inte är med i
studiens population är att de bolagen tillämpar andra standarder i högre utsträckning än vad de
tillämpar IFRS 15. Finansiella bolag tillämpar främst IFRS 9 Finansiella instrument vars syfte
är att fastställa principer för redovisning av finansiella tillgångar och skulder (IFRS, 2018).
Fastighetsbolag tillämpar främst IAS 40 Förvaltningsfastigheter som är en standard som anger
hur förvaltningsfastigheter behandlas i redovisningen (IAS, 2018). Därav är deras tillämpning
av IFRS 15 inte den primära. Denna avgränsning innefattar 84 företag som inte kommer ingå i
studiens population. Allt underlag för studien hämtas ur årsredovisningar för 2018. Företag
som inte har släppt sin årsredovisning för räkenskapsåret som börjar från den 1 januari 2018
kommer att avgränsas från studien med anledning av att IFRS 15 endast är lagstadgad för
kalenderårsföretag med start 1 januari 2018 och framåt.
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2. Teoretisk referensram
I detta avsnittet presenteras väsentliga teorier för att förstå intäktsredovisning.
Problembakgrunden har uppdagat att det centrala problemet inom intäktsredovisning är när
en intäkt ska erkännas. För att ge vägledning i hur detta ska hanteras introducerades i
bakgrunden den kritiska händelsen. Det är den kritiska händelsen som bestämmer när en intäkt
ska erkännas och för att avgöra när detta infaller har tidigare standarder använt sig av
realisationsprincipen. IAS 18 och IAS 11 utgår från ett resultaträkningsorienterat synsätt
vilken tillämpar denna princip. Detta synsätt har normgivarna frångått i IFRS 15 och tillämpar
istället ett balansräkningsorienterat perspektiv. Standarden innehåller nya upplysningskrav
samt ny intäktsmodell som avgör när ett företag får erkänna en intäkt. Det är därmed av vikt
att redogöra på vilket sätt den nya standarden skiljer sig från de äldre för att läsaren ska förstå
anledningen till att normgivare under 12 års tid arbetat fram ett nytt koncept. Som tidigare
nämnts förväntas implementeringen av IFRS 15 påverka branscher olika beroende på vilken
affärsmodell som används, en förklaring om varför kommer därmed att presenteras.

2.1 Intäktsredovisning
Schroeder, Clark & Catey (2014) förklarar att det i litteraturen har varit förvirring och
sammanblandning av begreppen “erkännande” och “realisering”. Vi måste klargöra dessa ords
betydelse för att förstå problematiken med intäktsredovisning och just erkännandet av en intäkt.
Erkännandet av att en intäkt uppstår när en transaktion registreras i företagets finansiella
rapporter (Schroeder et al., 2014). Realisation är processen där icke-monetära tillgångar
omvandlas till likvida medel.
Beil (2013) förklarar att de allmänna riktlinjerna för att en intäkt ska erkännas är att två kriterier
måste vara uppfyllda. Det första kriteriet är att en intäkt ska vara “earned” (intjänad) och det
andra är att intäkten ska vara “realiziable” (realiserbar). Intäkterna bedöms vara intjänade när
företaget anses har utfört sitt åtagande gällande sin prestation gentemot kunden. Intäkterna
bedöms vara realiserbara då företaget har utfört sin prestation och tagit emot någon form av
tillgång som blir betalning för prestationen.
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Genom“The revenue principle” förtydligar Riahi-Belkaoui (2004) hur ett företag ska erkänna
en intäkt, det vill säga när den ska få tas upp i redovisningen. Principen består av 3 komponenter
vilka alla på sitt sätt uppdagar problematiken kring redovisning (Riahi-Belkaoui, 2004). För
det första måste karaktären av intäkternas komponenter definieras. Enligt Riahi-Belkaoui
(2004) kan intäkter beskrivas som ett inflöde av nettotillgångar till följd av försäljning av varor
och tjänster, ett utflöde av varor och tjänster till företagets kunder eller som ett resultat av
företagets producering av varor och tjänster under en viss period. Vidare hävdar Riahi-Belkaoui
(2004) att det finns två centrala frågeställningar vid hantering av intäktserkännandet. En
bedömning ska göras angående vilket belopp som intäkten ska erkännas till samt tidpunkten för
när en intäkt ska erkännas. Vad som bestämmer när ett företag kan erkänna en intäkt är den
kritiska händelsen (Riahi-Belkaoui, 2004). Det är dock svårt att avgöra när den kritiska
händelsen inträffar i de olika stadier som existerar i ett företags verksamhetscykel (operating
cycle). För att kunna placera intäkterna och avgöra när den kritiska händelsen äger rum
använder sig bokförare av realisationsprincipen. Realisationsprincipen avgör när ett företag ska
redovisa sina intäkter (Artsberg, 2005). En intäkt från försäljning realiseras när den kritiska
händelsen ägt rum, närmare bestämt när osäkerheten kring ersättning minskat till en godtagbar
grad (Wüstemann & Kierzek, 2005). Beroende på olika omständigheter i varje företag kan den
kritiska händelsen infalla vid olika tidpunkter och av olika anledningar (Artsberg, 2005).
För att bokföring ska ske på korrekt sätt används inom redovisningen periodiseringar för att
bokföra rätt tidpunkt för intäkter, det vill säga erkännandet. Intäkterna ska matchas med
sammanhängande kostnader (Dichev, 2008). Läsaren måste därför förstå realisationsprincipen
men även en annan viktig princip, kallad matchningsprincipen. Matchningsprincipen
bestämmer sambandet mellan intäkter och kostnader som ska redovisas under samma period
(Artsberg, 2005). Intäkter och kostnader som uppkommer ur samma transaktion ska därmed
redovisas samtidigt (Marton, et. al, 2018). Både realisations- och matchningsprincipen är två
principer som är viktiga vid ställningstagandet om när en intäkt ska erkännas utifrån det
resultaträkningsorienterade synsättet.
Det resultaträkningsorienterade synsättet ser fastställandet av intäkter, kostnader och vinst över
en period som grunden för finansiell rapportering (Dichev, 2008). Vinsten är i detta fall
resultatet av intäkter minskat med korrekt matchade kostnader (Dichev & Tang, 2008).
Metoden ser intäkter som kassaflöden som realiseras under perioden, med härledning till
realisationsprincipen, och kostnaderna är kassautflöden som är sammanlänkade (matchade)
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med dessa intäkter (Wagenhofer, 2014). Enligt Dichev (2008) har orientering utifrån ett
resultaträkningsperspektiv varit dominerande fram till 1980-talet. Under 1970-talet fastslog
normgivaren FASB, följt av IASB, att balansräkningsperspektivet skulle bli standardorienteringen i den finansiella redovisningen. IASB hävdar att balansräkningsperspektivet
skapar en bättre objektiv bild av intäktserkännandet än vad realisationsprincipen och
matchningsprincipen gör under resultaträkningsperspektivet (Wagenhofer, 2014). Som grund
till balansräkningsperspektivet ligger, till skillnad från resultaträkningens, en korrekt värdering
av tillgångar och skulder (Dichev & Tang, 2008). Det vill säga balansräkningsperspektivet
bestämmer genom denna korrekta värdering vinsten i sin fullständighet, där resultatet blir
förändringen i nettotillgångar (dvs eget kapital) under perioden (Dichev, 2008). Wagenhofer
(2014) tydliggör att det är till följd av förändringar i värderingen av tillgångar och skulder som
företaget erkänner intäkter och kostnader.

2.2 Standarder
För att förstå hur den nya intäktsstandarden skiljer sig från de tidigare görs en redogörelse av
IAS 18 och IAS 11. IAS 18 utgår som tidigare nämnts ifrån det resultaträkningsorienterade
synsättet med syfte att ange hur intäkter ska behandlas i redovisningen (Marton, Lumsden,
Pettersson, Rimmel & Lundqvist, 2010). Standarden definierar intäktsbegreppet som
bruttoflödet av ekonomiska fördelar som uppstår i företagets ordinarie verksamhet under en
period. Av denna definition behövs en förklaring av begreppet “ordinarie verksamhet” för att
förstå standardens syfte. “Revenue” (intäkter) är resultat från ordinarie verksamhet, “gains”
(realisationsvinster) hänförs till de poster som inte kan knytas till bolagets vanliga aktivitet.
Det sistnämnda behandlas därför inte av IAS 18 (Marton, et al., 2010).
Marton et al. (2010) förklarar att villkoret för att redovisa en intäkt i IAS 18 är;
“att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med intäkten sannolikt kommer att tillföras
och att posten kan mätas på ett tillförlitligt sätt”. På grund av detta ska två bedömningar ske.
Det ska göras en bedömning av osäkerheten i omgivningen där företaget verkar. Är denna
osäkerhetsgrad låg är kravet “sannolikt” uppfyllt. Kravet att “tillföras” innebär att intäkten
måste kunna uppskattas på ett rimligt sätt för att få redovisas.

10

IAS 18 delar upp intäkter i tre transaktionshändelser; Försäljning av varor, tillhandahållande
av tjänsteuppdrag och annans användning av företagets tillgångar som ger upphov till ränta,
royalty eller utdelning (IFRS, 15). Alla tre typer av transaktioner ska värderas till verkligt
värde. Marton et al. (2010) beskriver att värdering till verkligt värde är enkelt när det kommer
till betalning med likvida medel och direktbetalning. Om betalning däremot sker på annat sätt
eller att betalning med likvida medel senareläggs, kan transaktionens verkliga värde bli svårare
att värdera.
Försäljning av varor
IAS 18 har realisationsprincipen och matchningsprincipen som underlag vid redovisning av
intäkter (Marton, et al., 2010). Som ovan nämnts bestämmer realisationsprincipen när en intäkt
ska erkännas och redovisas i resultaträkningen. Här blir försäljningen den avgörande
händelsen. För att en intäkt från försäljning av varor ska tillåtas att redovisas enligt IAS 18
måste följande villkor vara uppfyllda;
1. “företaget har överfört väsentliga risker och förmåner av att äga varorna till köparen”
2. “företaget bibehåller inte det engagemang i den löpande förvaltningen av de sålda
varorna som vanligtvis kan förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell
kontroll över de sålda varorna”
3. “Intäkten kan mätas på ett tillförlitligt sätt”
4. “Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
kommer att tillfalla företaget”
5. “De utgifter som uppstått eller förväntas uppstå till följd av transaktionen kan mätas
på ett tillförlitligt sätt”
Vidare förklarar Marton et al. (2010) att det är svårt att fastställa när företaget har överfört de
väsentliga riskerna och förmånerna till köparen och tidpunkt går generellt inte att ange. För att
fastställa detta krävs det en granskning av omständigheterna kring den aktuella transaktionen
och beroende på denna granskning kan tidpunkten variera. Exempel på omständigheter är
civilrättsliga skillnader mellan länder och det fysiska innehavet eller den juridiska äganderätten
av tillgången. Det finns även fall där risker och förmåner inte har överförts exempelvis när det
gäller varor som ska installeras där en installation utgör en väsentlig del av avtalet.
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Tillhandahållande av tjänsteuppdrag
Inkomster som erhålls för utförda tjänster ska redovisas som intäkter i enlighet med
färdigsställandegraden per balansdagen enligt IAS 18 (IFRS, 2015). Detta kallas även för
successiv vinstavräkning. Successiv vinstavräkning innebär att inkomster och utgifter för
uppdraget matchas på basis av det arbete som har utförts, vilket innebär att resultatet från det
arbete som utförts redovisas under samma period. Denna del av IAS 18 går hand i hand med
standarden IAS 11, vars syfte är att behandla hur redovisning av intäkter och kostnader skall
redovisas när det gäller entreprenadavtal.
Anledningen till att det krävs en specifik standard för entreprenadavtal är på grund av att det
arbete som ingår i dessa avtal vanligtvis påbörjas och slutförs i olika redovisningsperioder
(Marton, et al., 2010). För att avgöra om standarden är tillämplig krävs det att avtalet är ett
entreprenaduppdrag vilket definieras i IAS 11. Definitionen säger att varje enskilt uppdrag ska
delas upp till enskilda entreprenaduppdrag och om ett uppdrag innehåller flera objekt så
tillämpas standarden även i avtalet. Anledningen till att det krävs att objekt separeras är på
grund av att innebörden i objekten ska kunna återges. Frågan om ett avtal som innehåller flera
olika objekt skall separeras eller inte, avgörs genom en bedömning utifrån 3 kriterier
specificerade i standarden.
Redovisning med metoden successiv vinstavräkning av entreprenadavtal (fastprisavtal) som
IAS 11 omfattar, men också “inkomster från utförda tjänster” som är en del i IAS 18, ska
uppfylla villkoren nedan för att intäkten ska redovisas (IFRS, 2015):
1. “Uppdragsinkomster kan mätas på ett tillförlitligt sätt;”
2. “Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
kommer att tillfalla redovisningsenheten;”
3. “Såväl de totala utgifterna för att slutföra uppdraget som färdigställandegraden vid
balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt”
4. “Utgifter som uppkommit och utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Inom IAS 11 entreprenadavtal finns det även avtal som har pris på löpande räkning. I de fall
är det andra krav som ska uppfyllas för att intäkten ska kunna redovisas, men även löpande
räkning använder sig av successiv vinstavräkning (IFRS, 2015).
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Efter problematiken som uppdagades i problembakgrunden var IASB missnöjda med IAS 18
och IAS 11:s normgivning och tillämpning. Marton et al. (2018) förklarar att ytterligare en
anledning till att den nya standarden skapades var att US GAAP och IFRS väsentligt skilde sig
åt. Detta på grund av att de båda organen bestod av en mängd olika normer som oftast var
branschspecifika. Konsekvensen av olikheterna var att likartade transaktioner kunde redovisas
på olika sätt, både mellan de båda organen, men också internt inom IFRS. FASB och IASB
påbörjade tillsammans att arbeta fram IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” med
syfte att skapa en mer transparent och jämförbar rapportering (Wüstemann & Kierzek, 2005).
Det som normgivare ville uppnå med IFRS 15 var att skapa klarhet i, när i tiden en intäkt ska
redovisas och till vilket belopp intäkten ska redovisas (Marton, et al., 2018), vilket tidigare
nämnts i referensramen som två centrala frågeställningar inom redovisning av intäkter. IFRS
15 utgår från ett avtal om försäljning av en vara eller tjänst och har ett balansräkningsperspektiv
(Anjou, 2014). Detta betyder inte att balansräkningen är viktigast utan innebär att ett kundavtal
ska identifieras vilket för den säljande parten genererar en tillgång (rättighet) och en skuld
(åtagande). Intäkten ska därefter redovisas när åtagandet är uppfyllt vilket är när kontrollen
överförs till kund. Här ligger den första principiella skillnaden jämfört med tidigare standarder.
IFRS 15 är även mycket upplysningstung, vilket innebär att upplysningar avseende tillgångar
och skulder ska lämnas (Falkman & Lundqvist, 2016). Detta är den andra principiella
skillnaden mellan IFRS 15 och IAS 18/11.
Femstegsmodellen
Till skillnad från IAS 18/11 som bygger på realisations- och matchningsprincipen, utgår IFRS
15 från en ny modell kallad femstegsmodellen. Femstegsmodellen utgår från att en intäkt ska
redovisas när kontrollen av en vara respektive tjänst överförs till kunden (Deloitte, 2016), och
inte vid överföring av risker och förmåner som i tidigare standarder (Marton, et al., 2010).
Femstegsmodellen fastställer om intäkten ska redovisas vid en tidpunkt eller över tid och till
vilket belopp (Marton, et al., 2018). IFRS 15 utgår från femstegsmodellen för all
intäktsredovisning oavsett vad det är som ska levereras. Standarden ska av den anledningen
användas på alla kundavtal för att fastställa tidpunkt samt belopp. Det som avgör i frågan om
tidpunkt är vilka kriterier som uppfylls. Om bedömningen blir att intäkterna ska redovisas över
tid så ska redovisningen ske på ett sätt som återspeglar hur prestationsåtagandet utförts. Om
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bedömningen utifrån kriterierna däremot är att redovisningen ska ske vid en specifik tidpunkt
så ska redovisningen göras då varor och tjänster överförs till kund.

Figur 1 - Baserad på “IFRS 15 i fokus. Den nya intäktsstandarden”, Deloitte, 2016

Steg 1: Identifiera avtalet med kunden
IFRS 15 har inte något speciellt formkrav på avtal utan det kan vara både muntligt och skriftligt
(Deloitte, 2016). Det enda som är viktigt är att det är en överenskommelse mellan kund och
företag (Marton, et al., 2018). Marton et al. (2018) förklarar att företaget skall åta sig en
skyldighet för att ett avtal ska föreligga vilket betyder att företaget ska leverera en vara/tjänst
och att kunden ska erlägga betalning för varan/tjänsten. För att ett avtal ska föreligga krävs det
att fyra villkor är uppfyllda vilket specificeras i standarden.
Steg 2: Identifiera av de olika prestationsåtagandena
Det är i steg två som företaget ska definiera avtalets olika prestationsåtaganden (Deloitte,
2016). Det vill säga företaget måste fördela avtalet i olika komponenter/åtaganden, om avtalet
innehåller flera. Varje vara eller tjänst som definieras som distinkt ska redovisas var för sig
som ett enskilt åtagande (Marton, et al., 2018).
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Vid bedömning om en vara eller tjänst är distinkt krävs det att båda kriterierna nedan är
uppfyllda:
-

“Kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsammans med andra
resurser som finns tillgängliga för kunden (dvs. när varan eller tjänsten är kapabel att
vara distrikt)”

-

“Företagets löfte att överföra varan eller tjänsten till kunden kan särskiljas från andra
löften i avtalet (dvs. varan eller tjänsten är distinkt inom ramen för avtalet)”

Denna bedömning görs vid avtalets ingång och är direkt nödvändigt för att skilja varje distinkt
prestationsåtagande åt så att intäkten kan redovisas när det identifierade prestationsåtagandet
har fullgjorts (Deloitte, 2016).
Steg 3: Fastställ transaktionspriset
När steg ett och två är avklarade ska företaget fastställa transaktionspriset. Transaktionspriset
kan förklaras som den ersättning som företaget förväntar sig i gengäld mot den vara eller tjänst
som de lovat kunden (Deloitte, 2016). Att ha i åtanke är att transaktionspriset är den ersättning
som företaget förväntar sig att de kommer erhålla av kund och inte den ersättning som de har
rätt att erhålla.
Det krävs att företaget tar i beaktning de olika typerna av ersättning, rörlig och fast, vid
fastställandet av transaktionspris (Deloitte, 2016). Företaget måste göra en bedömning av
värdet, det vill säga vad transaktionen faktiskt är värd. Detta är en av svårigheterna inom
redovisning av intäkter (Marton, et al., 2018).
Ett exempel på vad rörlig ersättning är då kunden har ångerrätt, vilket betyder att kunden har
rätt att returnera varan (Marton, et al., 2018). Om företaget har sådana avtal så måste de göra
en bedömning kring hur många av varorna som kommer att returneras för att få ett
sanningsenligt belopp på hur stor företagets ersättning kommer att bli. Den del som sannolikt
kommer att returneras av den rörliga ersättningen får inte räknas med i transaktionspriset
(Deloitte, 2016). Det finns två olika metoder att uppskatta hur stort ett rörligt ersättningsbelopp,
antingen enligt “Det förväntade värdet” eller “Det mest sannolika beloppet”.
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Steg 4: Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena
Steg fyra innefattar att de prestationsåtaganden som konstaterats i steg två ska få
transaktionspriset som definierats i steg tre, fördelat på sig (Deloitte, 2016). Det vill säga att
fördela ut transaktionspriset på respektive distinkt prestationsåtagande. Priset som hör till var
och ett av prestationsåtagandet avgörs främst utifrån vad det skulle kosta om kunden bara köpte
det enskilda åtagandet, det vill säga försäljningspris för åtagandet. Om det inte är möjligt, får
företaget använda sig av ett uppskattat pris genom marknadspriset vilket betyder det pris som
är på marknaden. Det pris som konkurrenterna tar är företagets värde på åtagandet (Marton, et
al., 2018).
Steg 5: Redovisa intäkt när prestationsåtaganden uppfylls
Företaget ska redovisa intäkten vid det tillfälle då kontrollen förs över till kunden (Marton, et
al., 2018). Detta betyder att kontrollen avgör när den kritiska händelsen sker i företagets
verksamhet. Kontrollen kan definieras som när kunden kan styra över användningen av varan,
samt erhålla väsentlig fördel av tillgången (Deloitte, 2016). Redovisningen kan ske på två olika
sätt, antingen vid ett tillfälle eller över tid, beroende på när kunden övertar kontrollen (Marton,
et al., 2018). Redovisning över tid kan liknas med IAS 11:s successiva vinstavräkning (PwC,
2014). Enligt IFRS 15 får ett prestationsåtagande endast redovisas över tid när något av
följande tre kriterier är uppfyllda;
-

“kunden

erhåller

och

förbrukar

fördelar

samtidigt

som

företaget

utför

åtaganden/prestationen”
-

“kunden kontrollerar tillgången medan företaget producerar eller förbättrar den”

-

“företagets prestation inte skapar en tillgång med en alternativ användning för
företaget och företaget har rätt till betalning för hittills utförda prestationer.”

I och med införandet av IFRS 15 har företag inte längre någon valmöjlighet om ett
prestationsåtagande skall redovisas över tid eller vid en specifik tidpunkt (Marton, et al., 2018).
Uppfylls något av ovanstående kriterier ska den omfattade intäkten redovisas över tid. Detta är
den främsta skillnaden mellan redovisning över tid enligt IFRS 15 jämfört med successiv
vinstavräkning enligt IAS 11 (PwC, 2014).
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Tabell 1 - En jämförelse mellan IAS 18/IAS 11 och IFRS 15
En jämförelse mellan intäktsstandarderna IAS 18/IAS 11 och IFRS 15
IAS 18/IAS 11

IFRS 15

Separata modeller för:
● Entreprenadavtal
● Varor
● Tjänster

En modell för alla prestationsåtaganden:
● De som uppfylls över tid
● De som uppfylls vid en specifik
tidpunkt

Fokus på risker och förmåner

Fokus på kontroll

Begränsad vägledning för:
● Komplexa avtal med flera
komponenter
● Rörlig ersättning
● Licenser

Utökad vägledning för bl.a.:
● Komplexa avtal med flera komponenter
● Rörlig ersättning
● Licenser
● Fördelning av transaktionspris på
åtagande
● Arbete under en längre tid

Baserad på “IFRS 15 – Revenue from contracts with customers – Framtidens intäktsredovisning är
här!” av Anjou, U., 2014, Tidningen Balans

Segmentrapportering
För att uppnå syftet med IFRS 15 skapades nya krav på tilläggsupplysningar (Marton, et al.,
2018). Dessa upplysningar ska "hjälpa användaren att förstå karaktär, belopp, tidpunkt och
osäkerhet gällande intäkter och kassaflöden som uppstår från kontrakt med kunder" (IFRS,
2018). Läsaren av den finansiella rapporten ska således genom fler upplysningar erhålla
förståelse för vilka de grundläggande intäkterna i verksamheten är och hur de förhåller sig till
den information som presenteras i upplysningskraven (PwC, 2018). Tilläggsupplysningarna
innebär att intressenter, men även konkurrenter, kommer kunna ta del av information som inte
tidigare lämnats ut (KPMG, 2016).
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När en part presterar i ett kundavtal uppstår en kontraktstillgång eller en kontraktsskuld och
det är upplysningar avseende dessa tillgångar och skulder som ska lämnas (Falkman &
Lundqvist, 2016). För att företag ska uppfylla syftet med upplysningskraven krävs det att de
lämnar både kvalitativ och kvantitativ information om tre huvudområden; ”avtal med kunder,
viktiga bedömningar som görs vid tillämpningen av standarden, och vilka utgifter som
företaget fått i samband med att en tillgång har uppkommit” (IFRS, 2018). Upplysningskraven
kommer därmed innebära en stor förändring i sig och påverka alla företag oavsett övrig
påverkan vid implementeringen (KPMG, 2016). Som tidigare förklarats ansåg IASB ett av
IFRS 15:s upplysningskrav viktigare än de andra, nämligen avtal med kunder. Med anledning
av detta ska företag redan i delårsrapporten, men även i årsredovisningen, lämna upplysningar
i form av en segmentrapportering som redovisar en fördelning av intäkter i kategorier (PwC,
2018). Standarden innehåller sju olika förslag på kategorier och av dessa ska företaget välja
hur intäkterna ska presenteras, utifrån vad som är relevant för deras verksamhet (Hjelström &
Hjelström, 2018). I punkterna B87-B89 i IFRS 15 finner man vägledning om val av kategori
(Falkman & Lundqvist, 2016).
Tabell 2 - Kategorier för fördelning av intäkter
Kategorier för fördelning av intäkter utifrån punkterna B87-B89 i IFRS 15
-

Components of Products and services (Typ av vara eller tjänst)

-

Components of Geographical areas (Geografisk region)

-

Components of Markets/Types of customers (Marknad eller typ av kund)

-

Components of Types of contracts (Typ av avtal)

-

Components of Contract duration (Avtalets löptid)

-

Components of Timing of transfer of goods or services
(Tidpunkt för överföring av varor eller tjänster)

-

Components of Sales channels (Försäljningskanaler)
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2018 utförde PwC en studie på företags Q4 rapporter, där de kom fram till att de vanligaste
segmentkategorierna som företag använt sig av är “Typ av vara eller tjänst” samt “Geografisk
region”. En förklaring till detta är att de två kategorierna även kan utgöra företagets
rörelsesegment vilket gör dessa två till de mest användbara (PwC, 2018). Det är företagets
rörelsesegment som påverkar vilka kategorier som företagen väljer att presentera i sin
finansiella rapport. Ett företag kan bestå av ett eller flera olika rörelsesegment vilka kan
förklaras som företagets olika affärsverksamheter vilket genererar intäkter men även kostnader
(IFRS, 2018).
Det är främst vilken affärsmodell som företagets verksamhet har som påverkar
segmentredovisningens omfattning (Falkman & Lundqvist, 2016). Beroende på hur avancerad
och vilken komplexitet ett företags affärsmodell har kan segmentredovisningen ge upphov till
betydligt mer omfattande informationsgivning än vad som behövts redovisas med tidigare
standarder. Upplysningarna kommer även att påverkas av vilka redovisningsval som gjorts
innan implementeringen av IFRS 15. Är dessa val i enlighet med kraven från IFRS 15 behöver
ett företag inte ändra sin segmentsredovisning.

2.3 Komplexa affärsmodeller
Standarden ska alltså fastställa principer som företag kan använda sig av för att i sina finansiella
rapporter redovisa så användbar information som möjligt (IFRS, 2015). Den utvecklades även
för att vara tillämpbar av alla företag utan branschspecifika normer, men också med en helt
annan struktur, grund samt upprättande av tolkningsmedel (Marton, et al., 2018).
IFRS 15 ska därmed vara en generell standard och kunna tillämpas av alla företag oavsett
bransch (Marton, et al., 2018). Enligt IFRS 15 är utgångspunkten i redovisning av intäkter
företagets egen affärsmodell, det vill säga det försäljningsupplägg de har med sina kunder. Det
är alltså varje enskilt kundavtal som ligger till grund för intäktsredovisningen.
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Vad som påtalas i diskussionen är att vissa branscher förväntas påverkas mer än andra. Vidare
ges en förklaring till varför kontrakt som redovisas vid en specifik tidpunkt inte förväntas blir
påverkade, utan det är kontrakt bestående av främst fyra affärsmodeller som förväntas få
redovisad effekt av IFRS 15.
Dessa affärsmodeller är verksamheter med:
1. avtal med komplexa transaktioner med flera komponenter
2. arbete som enligt kontrakt utförs under en längre tid
3. avtal med rörliga ersättningar
4. avtal innehållande licenser eller garantier
(KPMG, 2016; PwC, 2014)
Komplexa transaktioner med flera komponenter
Vi har tidigare förklarat att varje vara och tjänst som är distinkt ska redovisas som separata
prestationsåtagande och att ett avtal kan därför bestå av flera åtaganden. Ett företag kan dock
kombinera flera varor och tjänster tills dess att de tillsammans blir distinkta, ett så kallat
paketavtal (PwC, 2014). Exempel på detta kan vara att ett avtal tecknas mellan företag och
kund om försäljning av en maskin som även ska installeras samt att kundens personal ska
utbildas (Marton, et al., 2018). En bedömning måste således ske. Ett sådant avtal kan under
vissa förutsättningar delas upp till tre åtagande, men under vissa villkor kan paketet redovisas
som ett enda prestationsåtagande. För att ett företag ska få redovisa varor och/eller tjänster som
ett paket ska varan och/eller tjänsten vara väsentligt kundanpassad och en integreringstjänst
ska tillhandahållas (PwC, 2014). Vid omprövning av avtal kan bedömningen bli en ändring av
tid för redovisning av intäkten. Företag med detta försäljningsupplägg, bestående av avtal med
flera komponenter, förväntas därför få en större påverkan av implementeringen av IFRS 15
(Deloitte, 2014f). En bransch som karaktäriseras av denna affärsmodell är exempelvis telecom.
Arbete under en längre tid
Entreprenadavtal är ett exempel på arbete som sker över en längre tid, vilket kan skapa
problematik i de fall då arbetet börjar i en period och avslutas i en annan (PwC, 2014). En av
de branscherna som Deloitte (2014c) anser kännetecknas av denna typ av avtal är industrials.
Avtal med arbete under en längre tid som tidigare tillämpat IAS 11:s successiva vinstavräkning,
ska genomföra en omprövning av sina avtal i samband med implementering av den nya
standarden. Kriterierna mellan IAS 11 och IFRS 15 skiljer sig delvis åt och kan påverka om
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intäkten ska redovisas vid kontraktets färdigställande eller löpande över tid i takt med att arbetet
fullgörs. Därav förväntas företag som omfattas av avtal med arbete under en längre tid få en
högre påverkan av den nya standarden (Deloitte, 2014c).
Avtal med rörlig ersättning
Rörlig ersättning kan vara avtal som innehåller returrätt, prisreduktion, volymköp och bonus
(Marton, et al., 2018). När ett avtal omfattas av rörlig ersättning ställer detta krav på att en
uppskattning och en bedömning måste göras. Exempel på branscher som Deloitte (2014a,
2014b) ansåg ha avtal som karaktäriseras av rörlig ersättning är customer goods och health
care. Rörlig ersättning kan exempelvis vara en försäljning med returrätt, då krävs det att
företaget gör en uppskattning avseende hur många varor som bedöms returneras och inte
(Marton, et al., 2018). Det är enbart intäkten för de varor som bedöms att inte returneras som
får redovisas.

Den nya standardens ställer därmed högre krav på uppskattningar och

bedömningar (PwC, 2014). Företagen ska antingen använda sig av “förväntat värde-metoden”
eller “mest sannolikt-metoden” och redovisning sker endast till den del som företaget med stor
sannolikhet bedömer att en väsentlig del av intäkten inte kommer att returneras. Detta kommer
påverka om företaget ska redovisa nu eller senarelägga redovisningen av intäkter, vilket
innebär en effekt vid implementering av standarden (Deloitte, 2014a; 2014b).
Licenser och garantier
Ett avtal som innehåller garantier kommer påverka om avtalet ska redovisas som ett åtagande
eller inte, vilket i sin tur kommer påverka tiden för redovisning av en intäkt (Deloitte, 2016).
Den nya intäktsstandarden skiljer på två typer av garantier. Om en garanti erbjuds till kunden
eller om garantin medför ytterligare tillägg än det som regleras i lag, ska garantin redovisas
som ett separat prestationsåtagande. Är garantin däremot endast en normal försäkring för att
produkten ska uppfylla kraven i avtalet ska den inte redovisas som ett separat
prestationsåtagande. Customer service är en bransch som använder denna typ av affärsmodell
(Deloitte, 2014e).
IFRS 15 skiljer på licenser och även här är vägledning upprättad som avgör om en licensintäkt
ska redovisas vid en tidpunkt eller över tid (Deloitte, 2016). Bedöms en licens inte vara väl
avgränsad från andra delar i avtalet ska femstegsmodellen tillämpas. Bedöms licensen däremot
vara distinkt tillämpas andra upprättade regler. I den nya standarden finns två olika typer av
licenser. En licenstyp kallas ”right to use” och den andra ”right to access”. ”Right to use” är en
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licens vilken ger rätten att använda en immateriell tillgång i det skick den är utgiven (Anjou,
2014). Denna typ av licens ska redovisas vid en tidpunkt då åtagandet fullgörs vid en given tid.
”Right to access” är en licens som ger rättigheten att nyttja en immateriell tillgång under en
viss period. Denna ska redovisas över tid eftersom åtagandet fullgörs kontinuerligt. Deloitte
(2014g) bedömer att technology är en bransch vars redovisning kan komma att påverkas av de
nya kraven eftersom det är en bransch som kännetecknas av denna affärsmodell.
Vid implementering av IFRS 15 kommer alltså en mer utförlig bedömning ske för att avgöra
när en intäkt ska erkännas (Anjou 2014). Kundavtal måste granskas på nytt och prövas utifrån
femstegsmodellen som säger att intäkten ska redovisas när kontrollen förs över på kunden. Vad
som framgick i både diskussionen och tidigare i den teoretiska referensramen är att överföring
av kontroll inte är detsamma som överföring av risker och förmåner och kan även skilja sig åt
i den successiva vinstavräkningen. Detta är den bakomliggande orsaken till varför företag vars
kundavtal omfattas av nämnda affärsmodeller, kommer att få en större övergångseffekt vid
implementeringen av IFRS 15 (PwC, 2018). Komplexiteten i affärsmodeller påverkar även
segmentrapporteringen då mer information avseende intäkter måste redovisas (Falkman &
Lundqvist, 2016).
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3. Metod
I metodavsnittet presenteras det metodval som ligger till grund för genomförandet av
undersökningen för att uppfylla studiens syfte. Det presenteras en motivering för val av
population, undersökningsvariabel samt tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av
studiens empiriska data. En redogörelse kommer att göras för studiens bortfall samt
undersökningens trovärdighet.
Vad som framgår i bakgrunden och teorin är att IFRS 15 “Revenue from contracts with
customers“ är en standard med två delar, en ny modell för alla prestationsåtaganden samt
utökade upplysningskrav. Med anledning av detta undersöks båda delarna för att fastställa hur
implementeringen har påverkat företags intäktsredovisning. De branscher som inte redovisar
en påverkan på nettoomsättning kan ha redovisat en ändrad segmentrapportering och på så sätt
ändå fått en påverkan av IFRS 15 i sin finansiella rapport. IFRS 15 innehåller tre
huvudkategorier avseende upplysningar om intäkter. Studien granskar en av dessa, avtal med
kunder. Detta med anledning av att IASB anser att detta upplysningskrav har störst påverkan
på den finansiella rapporten eftersom kravet väsentligt kan påverka användarens
beslutsfattande (PwC, 2018).
Räkenskapsår 2018 är det första året som det går att utvärdera hur den faktiska
implementeringen av IFRS 15 har påverkat IFRS-företagens finansiella rapporter (PwC, 2018).
Första delen i studien är att undersöka hur nettoomsättningen förändras vid implementeringen
av IFRS 15. Detta för att fastställa om standarden har gett någon effekt på företagets
försäljningsintäkter. Den andra delen i studien är att undersöka företagens segmentrapportering
för att fastställa om implementeringen påverkat företagets intäktsredovisning utifrån det
utökade upplysningskravet. Båda delarna granskas utifrån ett branschorienterat perspektiv med
anledning av att vissa branscher förväntas påverkas mer än andra.
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3.1 Branscher
I studien är utgångspunkten att utvärdera olika branschers påverkan av IFRS 15. För detta krävs
det att studien har specificerade branscher. Nasdaq har en branschindelning av alla
börsnoterade bolag och det är den som studien kommer att utgå från i sin fördelning av företag.
Branschen financials är däremot avgränsad från studien och ingår inte i populationen.
Företagen har fördelats utifrån Nasdaqs branschkategorier enligt följande:
Tabell 3 - Antal företag inom varje bransch
Antal företag inom varje bransch
Bransch

Antalet företag

1.

Oil and Gas

6

2.

Materials

19

3.

Industrials

84

4.

Customer goods

31

5.

Customer service

35

6.

Health care

54

7.

Telecom

4

8.

Utilities

2

9.

Technology

35

10. Financials

84

(datum för hämtning: 2019-04-03).
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3.2 Undersökningsvariabel
Marton et, al. (2018) hävdar att det främst är intäktsposten som är av intresse när användaren
av den finansiella rapporten vill studera ett företags utveckling över tid. Intäkter är
grundläggande för att analysera viktiga nyckeltal men kanske ännu viktigare vid fastställande
av olika resultatmått vilka Wagenhofer (2014) hävdar är bruttoresultat och nettoresultat.
Bruttoresultatet avser försäljningsnettot mellan nettoomsättning och kostnad för sålda varor
(Sfr, 2018). Nettoomsättning avser företagets primära intäkter från försäljning av varor och
tjänster. Med anledning av detta har vi valt att undersöka övergångseffekten på
nettoomsättningen. Det är kundkontrakt och intäktsflöden som granskas av företagen för att
analysera om standarden medfört några väsentliga effekter på redovisningen (Deloitte, 2016).
Nettoomsättningen blir således av främsta intresse då det är den post som kommer få primär
påverkan vid erkännandet av intäkten.
Företag som visar en övergångseffekt på nettoomsättningen vid implementering av IFRS 15
har redovisat denna effekt i sin finansiella rapport. De företag som inte redovisat denna
övergångseffekt har i textform skrivit om sin IFRS 15 implementering där förklaring ges att
ingen väsentlig effekt har uppstått.

3.3 Datainsamling
Den finansiella rapporten hämtades från varje bolags hemsida vilken gav information om den
numeriska data som behövde samlats in till undersökningen av övergångseffekten. I rapporten
finns från och med 2018 också information om intäkter fördelade i segment utifrån IFRS 15:s
kategorier (PwC, 2018), vilket är det andra som undersöks. Valet att gå direkt via bolagens
hemsida och inte via Retriver eller Orbis gjordes på grund av att dessa databaser ännu inte
laddat

upp

årsredovisningen

för

2018.

Till

undersökningen

av

förändringar

i

segmentrapportering krävdes det också tillgång till årsredovisning för 2016. För att få fram
årsredovisningarna från 2016 använde vi framförallt företagens hemsidor. I de fall då företagen
inte publicerat någon årsredovisning för 2016 på sin hemsida, använde vi oss av Retriver.
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3.3.1 Övergångseffekt
Det första steget i undersökningen var att få fram den procentuella förändringen som skett i
varje företags nettoomsättning för att kunna svara på forskningsfråga ett. Denna förändring
sker i och med att företagen måste omvärdera alla sina avtal utifrån femstegsmodellen (PwC,
2018).

Den

förändring

som

har

påverkat

företagen

vid

omvärderingen

under

övergångsperioden har företagen presenterat i sin årsredovisning 2018 (IFRS, 2015). Nästa
steg i undersökningen var att efter insamlingen av företags procentuella effekt under
övergångsperioden sammanställa alla företag med samma branschtillhörighet för att få ett
medelvärde för var och en av de nio utvalda branscherna. Detta gav ett medelvärde för
branschens övergångseffekt på nettoomsättning och kunde sedan analyseras.

3.3.2 Segmentrapportering
Det andra som undersökts är om företagen har gjort ändringar i upplysningsnoten för
segmentrapportering. Segementrapporteringen är obligatorisk i IFRS 15:s upplysningskrav
(PwC, 2018). Anledningen till att vi valt att undersöka detta är för att få fram om IFRSföretagen varit tvungna att anpassa sig till den nya standardens krav, vilket skulle betyda en
påverkan på företagets finansiella rapport. Detta för att sedan kunna dra slutsatser om företag
som inte haft någon påverkan av övergångseffekten fortfarande påverkats av implementeringen
genom ändrad segmentrapportering. Vi har utvärderat om företagen har gjort ändringar utifrån
IFRS 15 punkterna B87-B89 för uppdelning av intäkter för att kunna svara på forskningsfråga
två.
Med anledning av att det är lagkrav på segmentrapportering i årsredovisningen (IFRS, 2018)
har vi valt att jämföra årsredovisningens segmentsrapportering 2016 med årsredovisningens
segmentrapportering 2018. Varför studien valt att använda sig av 2016 och inte 2017 är på
grund av att 2017 kan definieras som en övergångsperiod (PwC, 2018).

3.3.3 Databearbetning
Ett Excelark (se bilaga 1) upprättades där alla företag hämtades från Nasdaq den 3 april 2019
och lades in i bokstavsordning uppdelade utifrån Nasdaqs kategorier. Datum är viktigt att
fastställa då företagen på dessa listor omvärderas från dag till dag vilket gör att företag kan
ramla ur Small cap och därav inte ingå i populationen. Vid hämtning av företag kommer alla
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bolag listade på Nasdaq NORDIC upp. Studiens population är Nasdaq STO vilket innebar att
de andra listorna inom NORDIC filtrerades bort.
Efter sammanställning av bolagen i Excelarket undersökte vi företag för företag, utifrån den
information som går att utläsa från företagens finansiella rapport och via den kunnat identifiera
övergångseffekten i nettoomsättningen. De företag som inte redovisar någon effekt har istället
skrivit om en icke väsentlig påverkan i text, med tilläggsinformation om IFRS 15:s
upplysningsnot, i sin finansiella rapport. För att få fram den procentuella effekten tog vi
övergångseffekt i nettoomsättning dividerat med den icke justerade nettoomsättningen för
perioden multiplicerat med 100. Detta ger oss den procentuella effekten som implementeringen
har inneburit.

Figur 2 - Beräkning av procentuell övergångseffekt

Den totala nettoomsättningen togs ut på olika sätt ur den finansiella rapporten beroende på
vilken tillämpning företaget använt sig av vid implementering. Företag kan välja att använda
den fullständigt retroaktiva övergångsmetoden vilket betyder att jämförelsesiffrorna från 2017
räknas om som att IFRS 15 alltid har tillämpats (PwC, 2018). Företag kan även välja att
tillämpa den framåtriktade övergångsmetoden där jämförelseåret står kvar utan omräkning.
Företag kan välja att redovisa sin påverkan av IFRS 15 i en tabell där en icke justerad
nettoomsättning, en övergångseffekt och en omräknad nettoomsättning redovisas.
Övergångseffekten dividerades i dessa fall direkt på den icke justerade nettoomsättningen för
att få fram den procentuella effekten av implementeringen.
För företag som tillämpar den fullständigt retroaktiva metoden och inte redovisar effekten av
IFRS 15 i form av en sådan tabell, var ytterligare en beräkning nödvändig. Den redovisade
nettoomsättningen i resultaträkningen är i dessa fall omräknad i enlighet med IFRS 15. För att
få fram den icke justerade nettoomsättningen adderas eller subtraheras övergångseffekten med
den justerade nettoomsättningen. Den presenterade övergångseffekten divideras därefter med
den icke justerade nettoomsättningen.
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Det fanns tre bolag som förklarade att de fått en väsentlig påverkan men inga siffror
redovisades. Dessa företag var Sandvik, Skanska och Enea. Då bolagen tillämpade den
fullständigt retroaktiva metoden kunde siffran räknas ut genom att granska den redovisade
nettoomsättningen i årsredovisningen 2017 för år 2017, vilken inte är omräknad. Detta värdet
jämfördes sedan med den redovisade nettoomsättningen i årsredovisningen 2018 med år 2017,
vilken är omräknad i enlighet med den nya standarden. Skillnaden mellan de två värdena är
övergångseffekten på

nettoomsättningen

vilken divideras

på

den icke

justerade

nettoomsättningen.
En procentuell effekt istället för absoluta tal, gör branscherna jämförbara med varandra
oberoende företagens storlek och valutor. Vid insamling av data i Excel skapades en formel för
övergångseffekt i nettoomsättning dividerat på ursprunglig nettoomsättning. I kolumnen där
kvoten redovisas är inställningen ändrad till att direkt visa procentsatsen, vilket tar bort det
manuella steget att multiplicera med 100. Detta underlättade utförandet av studien då datorn
gör samma beräkning för respektive företag i ett steg. Detta ledde till att vi enbart behövde föra
in övergångseffekten i en kolumn och i kolumnen bredvid la vi in företagets icke justerade
nettoomsättning. Därefter adderades samtliga företag inom en branschs procentuella effekt för
“nettoomsättning”. Summan av additionen divideras på totala antalet företag inom branschen
för att få ut branschens gemensamma medelvärde. Utifrån denna sammanställning går det att
utläsa vilka branscher som påverkats, alternativt inte påverkats, av implementeringen av IFRS
15.
Samma Excelark har använts vid undersökningen om segmentrapportering. För att få fram data
till denna undersökning krävdes det att vi både hade tillgång till företagets årsredovisning för
år 2018 och 2016. Det som undersöktes var om företaget hade ändrat sin upplysningsnot eller
inte. Om företaget hade lagt till eller tagit bort segment var svaret “JA” och om
segmentinformationen är fullständigt oförändrad var svaret “NEJ”. I Excelarket har vi därför
en kolumn vid namn “ändrat segmentrapportering” där vi förde ner “JA” eller “NEJ” för det
specifika företaget. När all data var insamlad sammanställde vi varje bransch var för sig.
Antalet “JA” dividerat med det totala antalet företag inom branschen multiplicerat med 100 för
att på så sätt få fram hur stor procentuell andel inom branschen som gjort ändringar i sin
segmentinformation. Denna sammanställning skapades för att kunna jämföra branscherna med
varandra samt för att kunna göra vidare analyser om det finns någon koppling mellan den första
och andra undersökningsansatsen.
28

Årsredovisningen för 2018 ska publiceras för alla företag med räkenskapsår januari-december
inom 7 månader efter avslutat räkenskapsår (Bolagsverket, 2018). I undersökningen valde vi
däremot att ha slutdatum 5:e maj, vilket betyder att de företag som inte lämnat årsredovisning
innan dess blev bortfall i undersökningen.

3.4 Bortfall
Vi har fyra typer av bortfall i studien som utgör totalt 33 företag. Företag med brutet
räkenskapsår som inte lämnat sin årsredovisning för 2018 är vårt största bortfall på 23 företag.
Två företag blev bortfall på grund av att de inte var börsnoterade 2016 och inte lämnat en
årsredovisning för 2016. Bolag som inte är börsnoterade är inte bundna av lag att publicera en
årsredovisning. Med anledning av detta kunde inte den andra delen av undersökningen
genomföras. Två företag blev bortfall på grund av att de tillämpar US GAAP och inte IFRS
samt att sex företag inte släppt sin årsredovisning för 2018 per den 5 maj 2019 vilket gjorde att
även de bolagen föll bort.
Tabell 4 - Bortfall
Studiens bortfall och anledning bakom bortfallet
Bransch

Bortfall (företagsnamn)

Oil and Gas

- Africa Oil

-

Ej släppt ÅR innan 5/5

- Eolus Vind

-

Brutet räkenskapsår

- International Petroleum Corp.

-

Ej släppt ÅR innan 5/5

- NGEx Resources

-

Ej släppt ÅR innan 5/5

Materials

Anledning
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Bransch

Bortfall (företagsnamn)

Industrials

- ABB

-

Tillämpar US GAAP

- Addtech

-

Brutet räkenskapsår

- Bergman & Beving

-

Brutet räkenskapsår

- Consilium

-

Ej släppt ÅR innan 5/5

- Duroc

-

Brutet räkenskapsår

- Lagercrantz Group

-

Brutet räkenskapsår

- Momentum Group

-

Brutet räkenskapsår

- Nobina

-

Brutet räkenskapsår

- Systemair

-

Brutet räkenskapsår

- Autoliv

-

Tillämpar US GAAP

- Veoneer

-

Ej börsnoterat 2016

- AcadeMedia

-

Brutet räkenskapsår

- Bygghemma Group First

-

Ej börsnoterat 2016

- Clas Ohlson

-

Brutet räkenskapsår

- Dustin Group

-

Brutet räkenskapsår

- Hennes & Mauritz

-

Brutet räkenskapsår

- Internationella Engelska Skola

-

Brutet räkenskapsår

- KappAhl

-

Brutet räkenskapsår

- MQ Holding

-

Brutet räkenskapsår

- RNB RETAIL AND BRANDS

-

Brutet räkenskapsår

- SAS

-

Brutet räkenskapsår

- SkiStar

-

Brutet räkenskapsår

- Venue Retail Group

-

Brutet räkenskapsår

- Ascelia Pharma

-

Brutet räkenskapsår

- Elekta

-

Brutet räkenskapsår

- Oasmia Pharmaceutical

-

Brutet räkenskapsår

- SECTRA

-

Brutet räkenskapsår

Customer goods

Customer service

Health care

Telecom

-

Anledning

-

Utilities

- Etrion

-

Ej släppt ÅR innan 5/5

Technology

- Starbreeze

-

Ej släppt ÅR innan 5/5

Totalt:

33 stycken bortfall

30

Nedan presenteras en ny branschindelning efter att bortfallen plockats bort från respektive
bransch.
Tabell 5 – Branschindelning efter bortfall
Ny branschindelning efter bortfall
Bransch

Oil and Gas

Antal företag

Antalet

Antal företag

innan bortfall

bortfall

efter bortfall

6

-3

3

Materials

19

-1

18

Industrials

84

-9

75

Customer goods

31

-2

29

Customer service

35

-12

23

Health care

54

-4

50

Telecom

4

-

4

Utilities

2

-1

1

35

-1

34

270

-33

237

Technology
Totalt:

3.5 Extremvärden på övergångseffekt
I undersökningen var det två företag som redovisade en övergångseffekt med värden som
skiljer sig mycket från de andra inom samma bransch. Dessa värden har vi valt att definiera
som extremvärden. För att ta extremvärden i beaktning har vi valt att redovisa både resultat
på övergångseffekt med extremvärden inkluderat, men ytterligare en redogörelse görs där
extremvärden exkluderas. Anledningen till varför två undersökningar görs på medelvärdet,
med och utan extremvärde, är att dessa värden kan påverkar branschen extremt i en viss
riktning och ger en felaktig bild av hur implementeringen har påverkat branschen i sin helhet.
Företag med extremvärden ger branschen en högre effekt vilket kan skapa en missvisande
uppfattning om hur branschen påverkats på grund av ett enda företag. Extremvärdet kan
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dessutom styra branschen från ett resultat med positiv effekt till negativ effekt, och vice
versa.
Genom att granska resultatet från undersökningen på företags övergångseffekt sågs det
tydligt att specifikt två företag, RaySearch Laboratories och Swedish Match, redovisade
värden som var långtifrån det företag som redovisat näst störst effekt på nettoomsättningen
inom samma bransch. För kunna bekräfta antagandet gjordes en beräkning där procentsatsen
från det företag som redovisat högst effekt på övergångseffekt subtraherades med
procentsatsen från det företag som redovisat näst högst övergångseffekt. Denna beräkning
gjordes på alla branscher.

3.6 Uppsatsens trovärdighet
Reliabilitet är ett mått som mäter uppsatsens trovärdighet och behandlar om de resultat som
studien presenterar faktiskt går att lita på (Bryman & Bell, 2013). Den data som används i
undersökningen är från årsredovisningar som hämtats på företagens hemsidor, alternativt
Retriver som är en databas som innehåller information om svenska bolag (Retriever Business,
2019). Med anledning av att det endast krävs en sökning på google med två begrepp, företagets
namn och “årsredovisning”, eller på Retriver bara en sökning på företagets namn, anser vi att
studiens data är lättillgänglig. Vi har tydligt presenterat teorier och modeller samt detaljerat
redogjort för hur vi gått tillväga vid insamling och bearbetning av data. Detta bidrar till att det
är lätt att förstå vilken data det är som ska användas i undersökningen. Siffror har även
kontrollräknats för att säkerställa att inga misstag har gjorts vid bearbetning av data. Därför
anser vi att undersökningen har hög reliabilitet, vilket betyder att studien skulle kunna utföras
på samma sätt igen och med hög sannolikhet få samma resultat (Bryman & Bell, 2013).
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4. Empiriskt resultat
I detta avsnittet presenteras resultatet från undersökningen på övergångseffekt och ändrad
segmentrapportering. Övergångseffekten redovisas både inklusive och exklusive
extremvärden. Vidare ges en översiktlig sammanställning av det empiriska resultatet för
studiens båda delar.

4.1 Övergångseffekt
Studiens första del är att undersöka om branscherna påverkats i nettoomsättning vid
implementering av IFRS 15. Resultatet redogörs nedan:
Tabell 6 – Övergångseffekt per bransch
Företag som redovisat övergångseffekt vid införandet av IFRS 15 och deras
gemensamma övergångseffekt per bransch
Bransch

Påverkade bolag

Procentuell

Summa

övergångseffekt

övergångseffekt
per bransch

Oil and Gas
Materials

-

Lundin Mining

0,38%

0,38%

−0,15%

-7,95%

Corporation
Industrials

-

Alfa Laval

-

Atlas Copco

0,16%

-

Balco Group

−2,02%

-

Epiroc

−0,24%

-

Hanza Holding

−0,34%

-

Mycronic

−0,04%

-

NCC

−0,31%

-

Peab

−0,22%

-

Poolia

−0,01%

-

SAAB

0,87%

-

Sandvik

−0,09%

-

Skanska

−4,96%

-

Volvo

−0,60%
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Bransch

Påverkade bolag

Procentuell

Summa

övergångseffekt

övergångseffekt
per bransch

Customer goods

Customer service

Health care

-

KABE Group

−0,30%

-

Midsona

−1,24%

-

Mips

0,68%

-

Nobia

−0,04%

-

Oriflame Holding

-

Swedish Match

-

Eniro

3,39%

-

ICA Gruppen

2,77%

-

NetEnt

-

Scandic Hotels Group

-

C-RAD

-

RaySearch
Laboratories

Telecom

Technology

3,04%
−27,02%

0,01%
−0,78%

7,87%

8,77%
−0,12%

Xvivo Perfusion

-

Millicom Int. Cellular

−1,85%

SD

−1,08%

-

Tele2

−0,10%

-

Telia Company
-

5,51%

−0,66%

-

Utilities

-24,88%

-3,03%

-

-

Addnode Group

0,02%

-

Enea

-

Ericsson

2,02%

-

Hexagon

−0,01%

-

Net Insight

−0,05%

-

Proact IT Group

−0,46%

-

Tieto Oyj

-

Tobii

0,82%

−0,20%

0,01%
−0,51%

Av den totalundersökning som utförts presenterar tabellen ovan de bolag som redogjort för en
övergångseffekt i sin årsredovisning vilka är kategoriserade per bransch. I kolumnen
”procentuell övergångseffekt” visas varje företags procentuella övergångseffekt på
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nettoomsättningen. I kolumnen ”summa övergångseffekt per bransch” presenteras
branschernas sammanslagna övergångseffekt.
Av totalt 237 företag var det endast 38 företag som påvisade en påverkan på nettoomsättningen.
Detta ger en procentuell effekt på ca 16% på hela populationen. Branschens sammanslagna
övergångseffekt som presenteras är underlag för den fortsatta undersökningen nedan.
Tabell 7 – Medelvärde på övergångseffekt
Branschernas medelvärde på redovisad övergångseffekt
Bransch

Summa

Totalt antal

procentuell

bolag inom

Medelvärde

övergångseffekt branschen
Oil and Gas

-

3

Materials

0,38%

18

0,38%
=
18

Industrials

-7,95%

75

-24,88%

29

−7,95%
=
75

Customer goods

Customer service

5,51%

23

Health care

7,87%

50

Telecom

-3,03%

4

Utilities

-

1

Technology

0,82%

34

0,0211%

-0,106%

−24,28%
29

= -0,8372%

5,51%
=
23

7,87%
=
50

−3,03%
=
4

0,2396%

0,1574 %

-0,7575%
-

0,82%
34

= 0,0241%

Tabellen redogör för branschernas genomsnittliga övergångseffekt på nettoomsättning.
Kolumnen längst till höger beräknar varje branschs medelvärde genom att ta branschens
sammanslagna övergångseffekt dividerat på totalt antal bolag i branschen.
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Det är medelvärdet i den högra kolumnen som är underlag för hur mycket varje bransch har
påverkats i nettoomsättning. Det som går att utläsa är att branscherna oil and gas och utilities
inte har haft någon effekt alls. I de andra branscherna presenteras antingen en positiv eller
negativ övergångseffekt.

4.1.1 Extremvärden på övergångseffekten
De branscher som har företag med extremvärden är health care och customer goods. RaySearch
Laboratories är ett företag inom health care som har ett extremvärde. Företaget har en
övergångseffekt på 8,77% vilket är 7,99 (8,77%-0,78%) procentenheter mer än det företag som
redovisat näst störst effekt på nettoomsättning. Customer goods har företaget Swedish Match
vars övergångseffekt är -27,02% vilket är 23,98 (27,02%-3,04%) procentenheter från det
företag som påverkats näst mest inom branschen. Även industrials kunde tänkas inneha ett
företag med extremvärde men eftersom det endast skiljer 2,96 (4,96%-2,02%) procentenheter,
vilket inte ligger långt ifrån technology som har 1,51 (2,02%-0,51%) procentenheter till
närmaste påverkade företag är vår bedömning att industrials inte innehar ett extremvärde.
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Tabell 8 – Övergångseffekt per bransch exklusive extremvärden
Företag som redovisat övergångseffekt vid införandet av IFRS 15 och deras
gemensamma övergångseffekt per bransch, exklusive extremvärden
Bransch

Påverkade bolag

Procentuell

Summa

övergångseffekt

övergångseffekt
per bransch

Customer goods

Health care

-

KABE Group

−0,30%

-

Midsona

−1,24%

-

Mips

0,68%

-

Nobia

−0,04%

-

Oriflame Holding

-

C-RAD

−0,78%

-

Xvivo Perfusion

−0,12%

2,14%

3,04%
-0,9%

Tabellen ovan redovisar de branscher som innehar företag med extremvärde. Alla företag inom
branscherna som redovisat en effekt av införandet av IFRS 15 presenteras, exklusive företagen
RaySearch Laboratories och Swedish Match då de är företag med extremvärden.
Tabell 9 – Medelvärde på övergångseffekt exklusive extremvärden
Branschernas medelvärde på redovisad övergångseffekt, exklusive extremvärde
Bransch

Summa procentuell

Totalt antal bolag inom branschen

Medelvärde

övergångseffekt
Customer goods

2,14%

28
(29 st - Swedish Match= 28st )

Health care

-0,9%

49
(50 st- RaySearch Laboratories= 49st)

2,14 %

= 0,0764%

28

−0,9 %
49

= - 0,0183%

Vid beräkning av medelvärde exklusive företag med extremvärden blir medelvärdet i customer
goods 0,0764% istället för -0,8372%, och i health care -0,0183% istället för 0,1574%. I båda
branscherna resulterar det i ett skifte från att antingen redovisat en positiv effekt till negativ,
alternativt en negativ effekt till positiv.
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Figur 3 – Övergångseffekt

Diagrammet presenterar branschernas genomsnittliga övergångseffekt. På Y-axeln ligger
branscherna och på X-axeln ligger procentuellt medelvärde av övergångseffekt. Från
diagrammet kan utläsas vilka branscher vars nettoomsättning påverkats positivt respektive
negativt av implementeringen av IFRS 15. De lila staplarna är branschernas genomsnitt
inklusive extremvärden. Health care och customer goods redovisar två staplar var med olika
färger. Detta med anledning av att de innehar extremvärden som vrider branschens genomsnitt.
De blå staplarna representerar därför branschens genomsnitt exklusive extremvärdet. Resultatet
visar att branscherna oil and gas och utilities inte hade någon effekt alls på nettoomsättningen
vid omräkning av avtal. Customer goods, telecom, customer service och health care är de fyra
branscher som haft störst effekt vid beräkning inklusive extremvärden. Exklusive
extremvärden fick dock branscherna customer goods och health care en förhållandevis mindre
övergångseffekt. Vad som är anmärkningsvärt är att branscherna med företag som innefattar
extremvärden skiftar vid beräkning exklusive extremvärdena, från en positiv till negativ effekt
respektive från en negativ till positiv effekt.
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4.2 Segmentrapportering
Studiens andra del undersöker om företag har ändrat sin segmentrapportering i samband med
implementeringen av IFRS 15. Resultatet presenteras nedan:
Tabell 10 – Ändrad segmentrapportering
Andelen företag inom varje bransch som ändrat sin segmentrapportering vid
införandet av IFRS 15
Bransch

Totalt antal

Antalet bolag som

Procentuell andel

bolag

ändrat sin

som ändrat sin

segmentrapportering

segmentrapportering

3

0

0%

Materials

18

2

11%

Industrials

75

42

56%

Customer goods

29

7

24%

Customer service

23

6

26%

Health care

50

19

38%

Telecom

4

0

0%

Utilities

1

0

0%

34

13

38%

237

89

Oil and Gas

Technology
Totalt:

Tabellen presenterar antalet bolag som har en ändrad segmentsredovisning efter
implementeringen av IFRS 15. Vad som är nämnvärt är att 7 av 19 bolag inom branschen health
care inte hade redovisat någon segmentrapportering alls innan implementeringen av IFRS 15:s
nya upplysningskrav.
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Figur 4 – Segmentrapportering

Diagrammet visar en översikt över branschernas procentuella andel företag som har påverkats
av de utökade upplysningskraven. På Y-axeln ligger branscherna och på X-axeln ligger
procentuellt medelvärde av ändrad segmentrapportering.
Den bransch som haft störst ändringar av segmentrapportering utifrån IFRS 15 nya
upplysningskrav är industrials, där nästintill 60% av företagen hade ändrat sin
segmentrapportering. Health care och technology är de branscher som haft näst störst påverkan
av standardens nya krav, 38% av bolagen har ändrat sin segmentrapportering för år 2018. I
branscherna customer goods och customer service hade båda runt 25% av företagen ändrat sin
rapportering. I branschen materials hade endast 11 % av företagen ändrat sin
segmentrapportering. Både oil and gas och utilities var branscher som inte hade någon
förändring alls efter implementeringen av IFRS 15.
Sammanfattningsvis har totalt 89 företag ändrat sin segmentrapportering av de 237 företag som
var med i totalundersökningen, vilket blir en procentuell effekt på 38 %.
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4.3 Översikt
Tabell 11 – Sammanställning av empirin
Sammanställning av empirin
Bransch

Oil and Gas

Procentuell andel

Medelvärde över

Medelvärde över

som ändrat sin

påverkad

påverkad

segmentrapportering

nettoomsättning

nettoomsättning

inklusive

exklusive

extremvärden

extremvärden

0%

-

-

Materials

11%

0,0211%

0,0211%

Industrials

56%

-0,1060%

-0,1060%

Customer goods

24%

-0,8372%

0,0764%

Customer service

26%

0,2396%

0,2396%-

Health care

38%

0,1574%

-0,0183

Telecom

0%

-0,7575%

-0,7575%

Utilities

0%

-

-

38%

0,0241%

0,0241%

Technology

Tabellen sammanställer empirins båda delar och redogör för vilka branscher som påverkats av
IFRS 15 i sin finansiella rapport. Kolumnen längst åt höger redovisar branschernas medelvärde
över påverkad nettoomsättning exklusive extremvärden. Branscher där extremvärden har
exkluderats har markerats med fetstil. Vad som går att utläsa av kolumnen ”Medelvärde över
påverkad nettoomsättning exklusive extremvärden” är att ingen bransch har ett medelvärde
större än det absoluta talet (+/-) 1%. Diagrammet nedan ger en överblick över det som tabell
11 redovisar.
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Figur 5 – Översikt inklusive extremvärden

På X-axeln ligger den procentuella effekt som branscherna redovisade av förändrad
segmentrapportering och på Y-axeln ligger branschernas procentuella påverkan av
övergångseffekten. Det som går att utläsa av diagrammet med lilamarkerade cirklarna är att
industrials har nästintill ingen övergångseffekt men har samtidigt störst förändrad
segmentrapportering av alla branscher. Motsatsen mot industrials är telecom som inte haft
någon förändrad segmentrapportering, men däremot en stor övergångseffekt.

Materials,

customer service, health care och technology är branscher vars påverkan liknar varandra.
Däremot blir utfallet hos branscherna med företag som innehar extremvärden annorlunda vid
beräkning exklusive extremvärdena. Detta visas i diagrammet med blåmarkerade cirklar.
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Figur 6 – Översikt exklusive extremvärden

Diagrammet redogör branschernas påverkan av IFRS 15 exklusive extremvärden. Den främsta
skillnaden är att health care och customer goods som är branscherna med extremvärden skiftar
från en positiv effekt till en negativ respektive från en negativ till en positiv effekt.
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5. Analys
I detta avsnittet analyseras det empiriska resultatet med stöd av den teoretiska referensramen.
Vidare redovisas en sammanställning av studiens båda ansatser för ytterligare analys.
__________________________________________________________________________________

Vad som genomgående förklarats genom uppsatsen är att intäktsredovisningen har en specifik
svårighet vilket är att bedöma tidpunkt för när en intäkt ska erkännas och redovisas i
resultaträkningen (Wüstemann & Kierzek, 2005). Vad som avgör när en intäkt ska redovisas
är den kritiska händelsen i ett företags verksamhet (Riahi-Belkaoui, 2004), men vad som
definierar när denna kritiska händelse infaller har ändrats med tiden. De tidigare
intäktsstandarderna IAS 18 och IAS 11 utgick från matchnings- och realisationsprincipen
(Marton, et al., 2010). Intäkten skulle då redovisas när tillgången ansågs vara realiserad vilket
inföll när fem villkor var uppfyllda, varav ett av dem var att väsentliga risker och förmåner
överförts till köparen. Sedan 1 januari 2018 ska IFRS 15 tillämpas i varje IFRS-företags
redovisning. Detta betyder att den kritiska händelsen inte längre infaller när tillgången
realiseras genom IAS 18:s fem krav, utan idag är det femstegsmodellen som avgör när
intäktserkännandet ska ske. Steg fem i IFRS 15:s modell bestämmer när ett företag ska redovisa
en intäkt. En intäkt ska redovisas när kontrollen överförs till kunden och detta kan ske på två
sätt, antingen vid en specifik tidpunkt eller över tid. IFRS 15 har tre krav som säger att en intäkt
ska redovisas över tid om något av villkoren är uppfyllda, vilket gör att företagen inte längre
har någon möjlighet att själva välja om intäktsredovisning ska ske över tid eller inte. Detta är
den främsta orsaken till varför företagen redovisar en övergångseffekt på nettoomsättning då
de nya kraven kan tidigarelägga eller senarelägga redovisningen (Marton, et al., 2018).
Vad som påtalats i teorin är att branschens affärsmodeller ligger bakom varför vissa branscher
får en högre övergångseffekt och ändrad segmentrapportering, medan andra branscher blir
opåverkade (PwC, 2018; Falkman & Lundqvist, 2016). Affärsmodellerna som presenterades
var “Komplexa transaktioner med flera komponenter”, “Arbete under en längre tid”, “Avtal
med rörlig ersättning” och “Licenser och garantier” (PwC, 2014; KPMG, 2016).
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Med dessa som grund analyseras alla branschernas påverkan på nettoomsättning, det vill säga
branschernas övergångseffekt, och därefter påverkad segmentrapportering. I teorin förklarades
att det är ett företags affärsmodell som påverkar om redovisningen för intäkter måste ändras
(Marton, et al., 2018). IFRS 15 nya krav på kontroll gör att vissa affärsmodeller kommer
behöva senarelägga alternativt tidigarelägga sin redovisning av intäkter. Detta kommer påverka
företagets nettoomsättning och även företagets segmentrapportering (PwC, 2018; Falkman &
Lundqvist, 2016). Beroende på vilken komplexitet ett företags affärsmodell har kan
segmentredovisning ge upphov till betydligt mer upplysningar än vad som behövts redovisas
med tidigare standard.
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5.1 Customer goods
Customer goods var den bransch som hade högst övergångseffekt på – 0,8372%. Branschen
karaktäriseras av affärsmodellen avtal med rörlig ersättning (Deloitte, 2014a). Det som är
specifikt för denna bransch, och vad Deloitte (2014a) ansåg vara en anledning till varför
customer goods skulle påverkas av IFRS 15, var avtal gällande produkter som är ämnade till
en specifik kund. Det vill säga, produkten kan inte användas till någonting annat än att uppfylla
den specifika kundens behov. Denna typ av avtal är de som behöver en noggrann analys då
dessa riktlinjer skiljer sig från föregående standarder. Vid analysen ska fokus läggas på om
avtalsvillkoren innebär att det är möjligt för kunden att avbryta köpet, begränsa eller väsentligt
ändra ett kontrakt. Rörlig ersättning i ett kundavtal kan exempelvis vara returrätt, prisreduktion,
volymköp och bonus (Marton, et. al, 2018). Gränsen kan vara hårfin om avtal anses innehålla
rörlig ersättning och skillnaderna kan vara mycket små. Direkt avgörande är att den nya
standarden säger att redovisning av intäkten bara får ske, när det är stor sannolikhet att intäkten
kommer tillfalla företaget. Omvärderingen av avtal i samband med implementeringen av IFRS
15 kan därmed påverka om intäktsredovisningen ska senareläggas eller tidigareläggas (IFRS,
2018). Customer goods påvisar negativ effekt vilket betyder att branschens intäktsredovisning
har senarelagts på grund av de nya kraven. Däremot vid undersökningen av övergångseffekt
exklusive extremvärde som fanns i företaget Swedish Match så var branschens effekt positiv
på 0,0764%. Detta betyder att branschen överlag fått tidigarelägga sin redovisning av intäkter
förutom i Swedish match där de har senarelagt sin redovisning av intäkter. Beräkning av
övergångseffekten för branschen exklusive Swedish Match resulterar också i att branschen får
en mycket lägre påverkan i förhållande till de andra branscherna och customer goods är därmed
inte den bransch med störst påverkan vid exkludering av Swedish Match.
Vidare var det 24% av företagen som hade ändrat sin segmentrapportering efter
implementeringen av IFRS 15. Med en affärsmodell klassad som högpåverkad vid tillämpning
av IFRS 15, borde branschen resultera i både en övergångseffekten (PwC, 2018) men också en
förändring i segmentrapporteringen (Falkman & Lundqvist, 2016), vilket bekräftas av
customer goods. Efter exkludering av extremvärdet bekräftas detta samband inte riktigt lika
tydligt då påverkan på övergångseffekten blir mindre.
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5.2 Telecom
Telecom hade en övergångseffekt på – 0,7575 %. Deloitte (2014f) anger att orsaken till att
denna typ av bransch har en påverkad övergångseffekt är på grund av att det måste göras en
omvärdering om ett avtal är distinkt eller inte. Enligt IFRS 15 ska intäkter fördelas på varje
distinkt åtagande vilket skiljer sig från tidigare standard (Deloitte, 2014f). En ny identifiering
av varor och tjänster måste ske. Det som tidigare redovisats som ett paket, vilket är en
affärsmodell med flera komponenter kan i och med de nya riktlinjerna behöva redovisas som
flera separata åtaganden. Inom telecombranschen är det vanligt att ett avtal med kund både
innehåller exempelvis en ny telefon (vara) men också ett abonnemang (tjänst). Den tidigare
standarden hade bristande vägledning vilket ledde till att det fanns större utrymme för företaget
att intäktsredovisa i takt med att de fick betalt från kunden, både för telefonen och för utnyttjat
abonnemang (Deloitte, 2014f). IFRS 15 har en mer detaljerad anvisning vilket har lett till att
företag inom denna bransch måste omvärdera avtalen och identifiera varje distinkt åtagande,
det vill säga telefon och abonnemang var för sig. Detta borde innebära en ökad intäkt vid
kontraktets början när kontrollen för telefonen går över på kund och mindre vid kontraktets
fortsättning i och med att det bara är för abonnemanget, men resultatet visar annat. Eftersom
branschen redovisar en negativ effekt betyder det att de senarelagt intäktsredovisningen.
KPMG (2016), Deloitte (2014f) och Hjelström och Hjelström (2018) uttalade alla sig om att
branschen telecom borde vara en högpåverkad bransch vilket kan anses stämma då det i empirin
framgår att telecom är den mest påverkade branschen i sammanställning exklusive
extremvärden. Däremot är anledningen bakom effekten inte i enlighet med teorin. Branschen
borde utifrån det som ovan påtalats redovisat ett positivt resultat men har resulterat i negativt
resultat. Telecombranschen fick en övergångseffekt på – 0,7575 % men visade ingen
förändring av segmentrapportering. Falkman & Lundqvist (2016) hävdade att komplexa
affärsmodeller påverkar segmentrapportering eftersom mer omfattande information måste
redovisas. Branschen kännetecknas av komplexa transaktioner med flera komponenter, men
trots det är segmentrapporteringen oförändrad. Varför resultatet av telecom är 0% kan förklaras
med att företagen sedan tidigare har redovisat segmentsredovisning i enlighet med kraven från
IFRS 15 (Falkman & Lundqvist, 2016) men även att det endast är fyra företag inom denna
bransch.
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5.3 Customer service
Customer service effekt på nettoomsättning är 0,2396%. Deloitte (2014e) förklarar att en av de
viktigaste förändringarna för denna bransch är hur garantier ska redovisas. Som förklaras i
teorin så skiljer den nya standarden på olika typer av garantier. Skillnaden om garantin ska
redovisas som ett separat prestationsåtagande eller inte, beror på om garantin innehåller
ytterligare tillägg än det som regleras i lag (Deloitte, 2016). För att tydliggöra ges två exempel
när det ska bedömas som separata åtagande. Det första är om kunden gör valet att lägga till en
garanti, då ska det alltid redovisas som separat prestationsåtagande. Det andra är om en garanti
innehåller både försäkring men också service. Då kommer transaktionspriset att behöva
fördelas på de båda åtagandena (Deloitte, 2014e). Inom branschen customer service är det
vanligt att det erbjuds garantier vid köp av varor och tjänster. Exempelvis kan en garanti
försäkra både produktens kvalité men också erbjuda en kostnadsfri underhållsplan under ett
visst antal år. Om företag erbjuder sådana garantier kommer det krävas en bedömning för att
bestämma hur transaktionspriset på ett rimligt sätt ska fördelas på varje enskilt
prestationsåtagande. Bedömning om huruvida ett prestationsåtagande är distinkt eller ej
kommer påverka tiden för intäktsredovisningen vilket kan vara orsaken till att företagen
redovisat en effekt på nettoomsättningen efter implementeringen. Customer service har en
positiv effekt vilket betyder att företagen har tidigarelagt redovisningen av intäkterna.
Customer

service

är

en

bransch

där

exempelvis

detaljhandel

och

andra

produktförsäljningsföretag ingår. Detaljhandel var en av de branscher som PwC (2018) antog
inte skulle få någon effekt, av den anledningen att branschen ofta kännetecknas av att åtagande
fullgörs vid en specifik tidpunkt. Däremot så har branschen resulterat i övergångseffekt och
orsaken kan vara det som förklarats ovan, nämligen redovisning av garantier. Empirin visar att
branschen i samband med implementeringen har påverkats i både nettoomsättning men också
genom förändrad segmentrapportering. Inom customer service hade 26% av företagen en
förändrad segmentrapportering. Branschen har företag med både de vars åtagande fullgörs vid
en specifik tidpunkt men även företag med en affärsmodell innehållande garantier (PwC, 2018;
Deloitte, 2014e). Detta kan vara en orsak till att branschen fick en så pass stor effekt i ändrad
segmentrapportering då Falkman & Lundqvist (2016) hävdar att företag med komplexa
affärsmodeller kommer påverka mer av IFRS 15:s nya upplysningskrav.
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5.4 Health care
Health care redovisar en effekt på 0,1574% i nettoomsättning. Health care visar främst effekt
på grund av att branschen kännetecknas av en affärsmodell innehållande avtal med rörlig
ersättning (Deloitte, 2014b). Det vill säga att de utför ett arbete men vet inte förrän efteråt vad
företaget kommer få betalt för det utförda arbetet. Ett exempel är att sjukhus kan behöva hjälpa
patienter med akuta tjänster direkt och vid den tidpunkt vet inte företaget vilken ersättning de
kommer erhålla för den utförda tjänsten. Denna ersättning kan dessutom vara svår att räkna
fram då priset kan bli annorlunda beroende på vem som är ansvarig för betalningen (Deloitte,
2014b). Ansvarig kan vara både privatperson eller försäkringsbolag, men priset kan också
påverkas av justeringar som en konsekvens av förhandlingar. IFRS 15 innebär nya specifika
krav på att företagen bara får redovisa en intäkt som med stor sannolikhet kommer tillfalla
företaget, vilket kan innebära att företag inom branschen får senarelägga sin intäktsredovisning
i och med hårdare krav vilket i sin tur skulle bidra till en negativ övergångseffekt. Resultatet
av det gemensamma medelvärdet för alla företag inom health care visar däremot en positiv
effekt vilket går emot denna teorin. Detta kan förklaras av att företaget RaySearch Laboratories
är ett företag med extremvärde vilket påverkade hela branschens effekt till att bli positiv.
Genom en beräkning av medelvärdet på övergångseffekt exklusive RaySearch Laboratories,
kunde det bevisas att branschen får ett negativt medelvärde vilket går i linje med teorin. Detta
betyder att företag inom branschen, exklusive RaySearch Laboratories, har senarelagt sin
redovisning av intäkter efter implementeringen av IFRS 15. RaySearch Laboratories är också
anledningen till varför branschen redovisat en högre effekt, vilket ger en missvisande bild av
hela branschen. Övergångseffekten som är beräknad utan extremvärdet visar att branschen bara
haft en effekt på -0,0183% vilket i jämförelse med de andra branscherna är en mycket liten
effekt och health care anses som en mindre påverkad bransch. Branschen hamnade i mitten av
alla branscher när det kommer till påverkad intäktsredovisning men resultatet visar en större
effekt i påverkad segmentrapportering. 38% av företagen inom branschen har ändrat sin
segmentrapportering vilket lägger branschen på andra plats i ändrade upplysningar. Detta
bekräftar den teoretiska referensramen, vilken säger att en affärsmodell med komplexitet
påverkar redovisningen av segmentrapportering (Falkman & Lundqvist, 2016). Vid
inhämtning av data granskades företagens segmentrapportering noga och värt att notera var att
vissa bolag ej redovisade någon segmentrapportering alls innan implementeringen av IFRS 15.
Utifrån detta beaktande räknades det ihop att 7 av 19 företag inom branschen inte redovisade
någon segmentrapportering alls innan 2018:s årsredovisning och de bolag som sedan tidigare
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redovisat presenterade en mycket kortfattad segmentrapportering. Health care är således en
bransch som inte rapporterar mycket angående segmentsinformation, men de nya
upplysningskraven gör det tvingande.

5.5 Industrials
Industrials hade en negativ påverkan på -0,106%. Anledning till varför denna bransch förväntas
påverkas av implementeringen av IFRS 15 är på grund av standardens krav på kontroll
(Deloitte, 2014c). Inom industrials finns flera fall där kunden har kontroll över varan samtidigt
som den tillverkas eller samtidigt som tjänsten utförs. Detta gör det problematiskt att definiera
när intäkten ska erkännas. Den affärsmodell som är utmärkande för branschen är främst avtal
med arbete pågående under en längre tid, vilket betyder att arbetet börjar i en period och
avslutas i en annan (Deloitte, 2014c). Sådana avtal har tidigare tillämpat successiv
vinstavräkning enligt IAS 18/11 men avtalen måste omvärderas i samband med
implementeringen av IFRS 15. IFRS 15 har lagt till tre krav som avgör huruvida ett avtal ska
redovisas över tid eller vid en specifik tidpunkt vilket definierar när kontrollen förs över och
intäkten ska redovisas (PwC, 2014). Resultatet visar en negativ påverkan vilket betyder att
införandet av IFRS 15:s tre nya krav på när en intäkt ska redovisas, vid en tidpunkt eller över
tid, har gjort att företagen nu tvingas redovisa fler intäkter över tid då något av kraven blivit
uppfyllt. Inom industrials återfinns bland annat företag inom bygg- och entreprenadbranschen
vilket var branscher som förväntades bli högt påverkade av implementeringen av IFRS 15
(KPMG, 2016;Deloitte, 2014c; Hjelström och Hjelström, 2018; Jönsson, 2018). Empirin visar
dock att branschen inte haft särskilt stor procentuell effekt på nettoomsättning vilket går emot
teorin och praktikers förväntningar. Däremot är industrials den bransch som påverkats mest av
det nya upplysningskravet hänförligt till avtal med kunder, vilket trots allt gör branschen till
högpåverkad men inte genom påverkad nettoomsättning. Resultatet visar att avtalen i denna
bransch kräver att mer upplysningar lämnats för att nå upp till IFRS 15 nya upplysningskrav.

Detta resultat bekräftar teorin som säger att komplexa affärsmodeller förväntas påverka
företagets segmentrapportering eftersom de kräver betydligt mer informationsgivning i
enlighet med IFRS 15 än vad som behövts redovisas i tidigare standarder (Falkman &
Lundqvist, 2016).
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5.6 Technology
Technology är en av de branscher som påverkats minst vad gäller övergångseffekt av IFRS 15
med en effekt på 0,0241%, vilket är intressant i och med att både KPMG (2016), Jönsson
(2018) och Deloitte (2014g) förväntade sig att det skulle vara en högt påverkad bransch. Den
nya standarden har en specifik modell när det kommer till hur varor och tjänster ska identifieras
samt hur intäkterna från dessa varor och tjänster ska fördelas som distinkta. Detta skiljer sig
från tidigare standarder men det har alltså inte påverkat branschen technology i någon väsentlig
omfattning och måste förklaras av att företagen sedan tidigare redovisat sina intäkter på
liknande sätt som efter implementeringen. En förklaring till den påverkan som trots allt uppstått
inom branschen är tillämpningen av den nya standardens krav angående licenser vilket
påverkar just programvarulicenserna (Deloitte, 2014g). Standarden innehåller två olika sätt att
redovisa en licens, vilket avgör om intäkt ska redovisas vid en tidpunkt eller över tid. Företag
måste omvärdera om några efterföljande tjänster som exempelvis konsulttjänster för
installation eller uppgraderingar är tydligt distinkta eller om intäkterna ska fördelas separat
vilket kan ändra intäktsredovisningen (Deloitte, 2014g). Intäkter från licenser som tidigare
redovisades över tid, kan efter omvärdering av avtal istället bedömas vara distinkta åtaganden
och ska redovisas vid en tidpunkt vilket innebär att redovisning av intäkten blir tidigarelagd
och kan vara orsaken till branschens minimala men positiva effekt.
Inom branschen har däremot 38% av företagen gjort ändringar i sin segmentrapportering för
att nå upp till den nya standardens krav. Resultatet i övergångseffekten visade att branschens
affärsmodell inte har påverkat erkännandet av intäkter i någon större omfattning, däremot har
branschens segmentredovisning påverkats betydligt mer. Falkman & Lundqvist (2016) ansåg
att företag med komplexa affärsmodeller skulle påverkas mer i sin redovisning av
upplysningskrav. Technology bekräftar därmed teorin gällande segmentrapportering men går
emot teorin och praktikers förväntningar när det gäller påverkade intäkter.
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5.7 Materials
Materials är, precis som technology, en av de branscher som haft en minimal effekt. Materials
resulterade i en effekt på 0,0211 %. Deloitte (2015) förväntade sig att branschen troligtvis inte
skulle påverkas särskilt mycket, utan bara “vara av intresse för gruvindustrin”. Däremot kan
branschen få en effekt i vissa avtal, med anledning av IFRS 15:s bestämmelser om att
redovisning först ska ske när kontrollen överförs till kund (Deloitte, 2015). Företag inom
gruvindustrin har ofta avtal som innefattar bestämmelser kring transporter och när kontrollen
förs över till kund vilket avgör om intäkten ska redovisas över tid eller inte. Den lilla effekt
som materials visar tyder på att redovisning av intäkter har tidigarelagts. Att branschen
redovisar en liten övergångseffekt men också en liten andel företag med ändrad
segmentrapportering skulle kunna förklaras av att det inte är en bransch som kännetecknas av
komplexa affärsmodeller. 11% av företagen inom branschen hade gjort ändringar i sin
segmentredovisning. Anledningen till varför det bara var 11% av företagen som behövt göra
ändringar kan förklaras med Falkman & Lundqvist (2016) uttalande att företag med komplexa
affärsmodeller förväntas påverkas mer i och med att det då krävs betydligt mer
informationsgivning. Indirekt betyder detta att företag med icke komplexa affärsmodeller inte
påverkas i samma utsträckning. Deloitte (2015), PwC (2014), KPMG (2016) och Falkman &
Lundqvist (2016) förväntade sig att företag med komplexa affärsmodeller ska påverkas mer
vilket bekräftas av empirin för materials.
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5.8 Oil and Gas och Utilities
Branscherna oil and gas och utilities fick ingen effekt på varken nettoomsättning eller förändrad
segmentrapportering. Inom branschen oil and gas kan ett enda kontrakt innehålla både
försäljning av exempelvis gas och el (Deloitte, 2014d). En omvärdering ska ske om ett avtal är
distinkt eller inte. Enligt IFRS 15 ska intäkter fördelas på varje distinkt åtagande vilket skiljer
sig från tidigare standard och kan påverka tiden för intäktsredovisningen. Företagen ska även
göra en bedömning om avtal med rabatter och ta hänsyn till varje distinkt åtagande. Empirin
redovisar att en sådan påverkan inte har skett och branschen är oförändrad vid tillämpning av
IFRS 15. Detta kan förklaras av att branschen inte i väsentlig grad kännetecknas av komplexa
affärsmodeller. Resultatet visar att företag inom oil and gas samt utilities redan sedan tidigare
har presenterat en segmentrapportering i enlighet med IFRS 15:s upplysningskrav, vilket
bidrog till att inget företag hade gjort ändringar i sin segmentrapport och därav fick branschen
0% effekt. Att utilities redovisade 0% förändring i båda undersökningsdelarna kan förklaras av
att de endast är ett företag i populationen som ingår i branschen. Varken KPMG (2016), PwC
(2018), Hjelström & Hjelström (2018), Jönsson (2018) eller Deloitte (2014d) har uttalat sig om
att oil and gas eller utilities kommer bli branscher med hög påverkan, vilket bekräftas av
empirin.
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5.9 Sammanställning
IASB förväntade sig en effekt hos ca 10% av IFRS-bolagen vid implementering av den nya
standarden (PwC, 2018). Undersökningen visade att 16% (15% efter exkludering av
extremvärden) av populationen redovisat en övergångseffekt, vilket är mer än vad IASB först
räknat med. Vidare visade undersökningen att 38% av populationen har ändrat sin
segmentrapportering vilket vi anser vara en relativt stor förändring.
Tabell 12 – Sammanställning av empiri inklusive extremvärden
Sammanställning av branschernas påverkan i rangordning, från högst till lägst
procentuell effekt i båda undersökningsansatserna
Branscher med störst

Procentuell

Branscher med störst

Procentuell

påverkan på

effekt på

påverkan på

effekt på

segmentrapportering

segment-

övergångseffekt

övergångs-

rapportering

effekt

1.Industrials

56%

1.Customer goods

- 0,8372 %

2. Technology

38%

2. Telecom

- 0,7575 %

2. Health care

38%

3. Customer service

0,2396 %

4. Customer service

26%

4. Health care

0,1574 %

5. Customer goods

24%

5. Industrials

6. Materials

11%

6. Technology

−0,106%

7. Telecom

0%

7. Materials

8. Oil and Gas

0%

8. Oil and Gas

0%

9. “Utilities”

0%

9. “Utilities”

0%

0,0241%

0,0211 %

Att utläsa av tabellen är att branscherna oil and gas, utilities och materials i båda
undersökningens delar är lågt påverkade av implementeringen av IFRS 15 och deras finansiella
rapporter har inte påverkats i någon väsentlig omfattning.
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Health care som är en bransch som har ett företag med extremvärde och customer service har
båda påverkats förhållandevis mycket i båda delarna och deras finansiella rapporter har
påverkats mycket i jämförelse med oil and gas, utilities och materials. Trots att alla fem
branscherna, som markerats gröna, representerar de minst respektive de mest påverkade
branscherna så har alla fem gemensamt att det går i linje med det som presenterats i teorin. Oil
and gas, utilities, materials är branscher som inte omfattas av komplexa affärsmodeller och
visar inte heller någon väsentlig effekt av implementeringen. Health care och customer service
kännetecknas däremot av komplexa affärsmodeller och empirin visar att implementeringen
påverkat både branschernas nettoomsättning och segmentrapportering.
Branschen customer goods som innehar ett företag med extremvärde och telecom, som båda är
markerade med rosa är motpoler till branscherna industrials och technology som är markerade
blå. Branschernas resultat är väldigt lika i hur de har påverkats av implementeringen av IFRS
15. Alla branscherna har påverkats mycket i undersökningens ena del, men väldigt lite i den
andra. Customer goods och telecom har påverkats mycket i övergångseffekt medan industrials
och technology har påverkats lite i övergångseffekt men mycket i ändrad segmentrapportering.
Alla dessa branscher karaktäriseras av affärsmodeller som studien benämner som komplexa.
Vid omvärdering av kundkontrakt enligt femstegsmodellen kommer dessa bolag att påverkas
mer eftersom tiden för intäktsredovisning kan skilja sig gentemot tidigare normgivning (PwC,
2014). Customer goods och telecom bekräftar teorin att komplexa affärsmodeller kommer
påverka redovisningen av intäkter. Komplexa affärsmodeller påverkar också redovisningen av
segmentrapportering eftersom de bidrar till att en mer omfattande informationsgivning måste
ske (Falkman & Lundqvist, 2016). Denna del av teorin bekräftas inte av branscherna customer
goods och telecom. Detta måste istället förklaras av att de sedan tidigare redovisat i enlighet
med de nya upplysningskraven. Industrials och technologys empiri visar totala motsatsen till
customer goods och telecom. Industrials och technology bekräftar att även om företagens
resultat- och balansräkningar inte får några stora förändringar, så har företagens finansiella
rapporter trots det påverkats av IFRS 15 genom standardens tillägg med upplysningskraven
(Falkman & Lundqvist, 2016). Detta är sammanställning inklusive extremvärden vilket kan ge
en missvisande bild av företagen health care och customer goods då de innehar företag med
extremvärden.
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5.9.1 Sammanställning exklusive extremvärden
Tabell 13 – Sammanställning av empiri exklusive extremvärden
Sammanställning av branschernas påverkan i rangordning, från högst till lägst
procentuell effekt i båda undersökningsansatserna, exklusive extremvärden
Branscher med störst

Procentuell

Branscher med störst

Procentuell

påverkan på

effekt på

påverkan på

effekt på

segmentrapportering

segment-

övergångseffekt

övergångs-

rapportering

effekt

1.Industrials

56%

1. Telecom

- 0,7575 %

2. Health care

38%

2. Customer service

0,2396 %

2. Technology

38%

3. Industrials

4. Customer service

26%

4.Customer goods

−0,106 %

5. Customer goods

24%

5. Technology

0,0241%

6. Materials

11%

6. Materials

0,0211 %

7. Telecom

0%

7. Health care

- 0,0183 %

8. Oil and Gas

0%

8. Oil and Gas

0%

9. “Utilities”

0%

9. “Utilities”

0%

0,0764 %

Sammanställningen efter exkluderande av extremvärde resulterar i att sju av nio branscher är
förenliga med teorin. Dessa branscherna är grönmarkerade och är oil and gas, utilities,
materials, technology, customer service, customer goods och industrials. De här sju branscher
skiljer sig åt i hur mycket de påverkats av implementeringen av IFRS 15, men de har
gemensamt att de är förenliga med teorin som PwC (2018) och KPMG (2016) uttalar sig om
att komplexa affärsmodeller kommer påverka redovisningen av intäkter. Men komplexa avtal
påverkar också redovisningen av segmentrapportering eftersom de bidrar till att en mer
omfattande informationsgivning måste ske (Falkman & Lundqvist, 2016). En del av de
grönmarkerade branscherna omfattas av komplexa affärsmodeller och är de som har visat en
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effekt i båda undersökningens delar. Oil and gas, utilities och materials som inte omfattas av
komplexa affärsmodeller har redovisat en förhållandevis liten effekt alternativt ingen effekt
alls i studiens båda delar.
Telecom som är markerad blå och health care som är markerad rosa är varandras motpoler i
hur de påverkats av IFRS 15. Gemensamt för båda branscherna är att de har påverkats
förhållandevis mycket i studiens ena del men lite eller ingenting alls i studiens andra del.
Telecom bekräftar att komplexa affärsmodeller påverkar redovisningen av intäkter, däremot så
är segmentrapporteringen oförändrad vilket kan förklaras med att de sedan tidigare redovisat
sin uppdelning av intäkter i enlighet med kraven i IFRS 15. Health care är motsatsen när det
kommer till påverkan på nettoomsättning och segmentrapportering. Health care bekräftar att
komplexa affärsmodeller påverkar segmentrapporteringen vilket betyder att ett företags
finansiella rapport kan påverkas av implementeringen av IFRS 15 trots att resultat- och
balansräkning inte får några stora förändringar. Branschen kan även bekräfta teorin om att
komplexa affärsmodeller påverkar redovisningen av intäkter till viss del, dock i minst
omfattning av alla branscher med komplexa affärsmodeller.
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6. Slutsats
Följande avsnitt redogör för undersökningens slutsatser som presenteras för att besvara
studiens frågeställningar och för att uppfylla syftet. Slutsatserna har identifierats utifrån
empiri och analys.
KPMG (2016) och PwC (2014) har uttalat att orsaken till branschspecifik påverkan vid
implementeringen av IFRS 15 är kontraktets uppbyggnad och att det främst föreligger fyra
anledningar till varför vissa branscher påverkas och andra inte, de komplexa affärsmodellerna.
Det finns specifikt en problematik inom intäktsredovisning vilket är bedömningen om när
intäkter ska erkännas (Wüstemann & Kierzek, 2005). Enligt IFRS 15 ska en intäkt erkännas
när kontrollen övergår till köparen. Branscher som kännetecknas av komplexa affärsmodeller
kan på grund av det behöva tidigarelägga eller senarelägga sin redovisning av intäkter (PwC,
2018). Detta bidrar till en positiv eller en negativ effekt på företagets nettoomsättning.
Branschens affärsmodell påverkar även redovisningen av segmentrapportering eftersom att de
komplexa affärsmodellerna kräver en mer omfattande informationsgivning gällande företagets
intäkter från kontakt med kunder (Falkman & Lundqvist, 2016).
Deloitte (2014; 2015) har rapporterat vilken typ av affärsmodell varje bransch kännetecknas
av. Industrials omfattas av affärsmodellen ” arbete som enligt kontrakt utförs under en längre
tid” (Deloitte, 2014c) och har påvisat en effekt i undersökningens båda delar. Branschen
redovisade en negativ effekt på nettoomsättning med anledning av att redovisningen har
senarelagts eftersom åtagandet fullgörs kontinuerligt över tid. Även branschen technology som
enligt Deloitte (2014g) omfattas av affärsmodellen ”avtal innehållande licens” och branschen
customer goods som omfattas av affärsmodellen ”avtal med rörlig ersättning” (Deloitte, 2014g)
har påverkats i undersökningens båda delar. Båda branscherna har exklusive extremvärde
resulterat i en positiv effekt på nettoomsättning samt redovisat en ändrad segmentrapportering.
Avtal med rörlig ersättning borde i och med hårdare krav resultera i senarelagd redovisning
dock visar customer goods motsatsen. Branscherna oil and gas, utilities och materials
karaktäriseras inte av komplexa affärsmodeller. Dessa branscherna visade inte någon väsentlig
effekt alternativt obefintlig effekt på både övergångseffekt och förändrad segmentrapportering,
vilket betyder att de inte har behövt ändra när intäkterna ska erkännas och inte heller uppge fler
upplysningar. Alla de sex ovan nämnda branscherna är därmed i enlighet med KPMG (2016),
PwC (2018) samt Falkman & Lundqvist (2016) teorier om IFRS 15s påverkan.
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Branschen customer service där detaljhandel ingår var en bransch som PwC (2018) inte
räknade med skulle få en väsentlig effekt då branschen inte kännetecknas av någon komplex
affärsmodell. Customer service visar trots det en ändrad segmentrapportering och en effekt på
nettoomsättning. Att branschen påverkats stämmer däremot överens med Deloittes (2014e)
uttalande om att customer service kännetecknas av ”avtal med garantier”. IFRS 15 har nya
riktlinjer för garantier vilket påverkar om intäkten ska redovisas över tid eller vid en specifik
tidpunkt vilket kan ge effekt vid garantiernas omvärdering (Deloitte, 2016). Att tidigarelägga
redovisning av garantier innebär en positiv effekt på nettoomsättningen. Customer service
bekräftar detta genom att resultera i en positiv effekt. Customer service bekräftar även ovan
nämnda teorier om att en komplex affärsmodell bidrar till effekt i undersökningens båda delar.
Telecom som karaktäriseras av affärsmodellen ”avtal med flera komponenter” (Deloitte,
2014f) och health care som karaktäriseras av ”avtal med rörlig ersättning” (Deloitte, 2014b) är
inte i enlighet med ovan nämnda teorier. Telecom visar en negativ övergångseffekt men
däremot ingen påverkan i förändrad segmentrapportering. En negativ effekt kan inte förklaras
av att varor och tjänster ska redovisas som distinkta prestationsåtaganden utan borde enligt
Deloitte (2014f) innebära att redovisningen måste tidigareläggas och bidra till en positiv
övergångseffekt för branschen. Health care:s resultat exklusive extremvärdet visade tvärtemot
telecom. Branschen resulterade i en förhållandevis liten negativ övergångseffekt men en
relativt stor påverkan på förändrad segmentrapportering. En negativ övergångseffekt förklaras
som ovan sagts av att avtal med rörlig ersättning har hårdare krav från IFRS 15 och bör därför
resultera i en senarelagd redovisning.
Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat att sju av nio branscher är förenliga med
ovan nämnda teorier. De branscher som inte bekräftar båda teorierna är telecom och health
care. Uppsatsen började med ett uttalande om att det har varit svårt att förutse de konkreta
effekterna av införandet av IFRS 15. Denna studiens resultat redogör att påverkade branscher
har redovisat en effekt på mindre än (+/-) 1% i påverkad nettoomsättning. Denna procentuella
effekt av IFRS 15:s implementering anser vi som mycket liten och utifrån detta resultat kan
implementeringen av IFRS 15 anses som en icke omfattande förändring för företag. Resultatet
i undersökningens andra del visade dock att den övervägande delen av branscherna redovisade
ökade upplysningar i sin segmentrapportering. Företags finansiella rapport har alltså påverkats
av implementeringen av IFRS 15 trots att resultat- och balansräkningen förblev opåverkad.
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7. Slutdiskussion
I det sista avsnittet diskuteras den problematik som uppstod vid utförandet av undersökningen.
Alternativa lösningar på problemet presenteras samt förklaringar till den lösning som valdes.
Vi presenterar också förslag på vidare forskning samt vad vi anser att studien kan bidra med.
Vid insamling av data insåg vi ganska snabbt att många av företagen som undersöktes inte
påvisade någon effekt alls. Det bidrog till att de företag som väl påvisade en effekt hade stor
påverkan på branschens gemensamma medelvärde. Detta framgick framförallt i de branscher
där det fanns företag med extremvärden, det vill säga företag med en stor procentuell
övergångseffekt. Health care och customer goods är branscher innehållande företag med
extremvärden vilket tydligt bidrog till att branschens gemensamma medelvärde blev avsevärt
högre än om det företaget inte hade varit med i undersökningen. Vi insåg att detta skulle leda
till en felaktig bild av det som faktiskt undersöktes, det vill säga branschens gemensamma
effekt på nettoomsättning. I samband med att vi insåg denna problematik började vi att leta
efter andra sätt att sammanfatta branschens gemensamma påverkan. De alternativ som vi kom
fram till var beräkning av median och första- och tredje kvartil eller att redovisa resultatet både
inklusive och exklusive extremvärdena. När vi beräknade median och första- och tredje kvartil
insåg vi ganska snabbt att det inte i något utav fallen blir ett resultat att använda sig av eftersom
median samt första- och tredje kvartil innebar ett nollresultat i alla branscher förutom telecom.
Det vill säga att mer än 75% av företagen inom branschen har 0% effekt av införandet av den
nya standarden. Därav utförde vi undersökningen både inklusive och exklusive extremvärden
för att spegla en mer rättvis bild av hur branscherna har påverkats av IFRS 15.
Vi bedömer att studien bidrar till att upplysa om implementeringen av IFRS 15 och hur
standarden har påverkat företags finansiella rapport utifrån ett branschorienterat perspektiv
vilket inte har undersökts tidigare. Studien förklarar varför IFRS 15 Revenue from Contracts
with Customers påverkade visa branscher medan andra blev opåverkade. Detta ger insyn i
vilken effekt den nya standarden har haft på företags intäktsredovisning.
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Det hade varit intressant att göra om en liknande undersökning vid ett senare tillfälle med
tillägg att undersöka även de två andra huvudkategorierna i IFRS 15:s nya upplysningskrav.
Denna undersökning granskade endast vad IASB ansåg vara det viktigaste av
upplysningskraven, nämligen avtal med kunder. En studie som undersöker alla aspekter av
upplysningskraven bidrar till en annan synvinkel på hur implementeringen av IFRS 15 påverkat
branscher, eller alternativt enskilda företag.
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