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Sammanfattning 
 
Den första januari 2005 trädde EUs åtaganden om att minska koldioxidutsläppet i Europa i 

kraft. Dessa minskningar gäller företag inom främst energiintensiv industri där de berörda 

företagen är tvungna att ha utsläppsrätter för varje ton koldioxid de släpper ut. Detta har 

inneburit en stor omställning för företagen vad gäller deras hantering av utsläppsrätter i sin 

redovisning. Syftet med vår uppsats är att se om de utvalda företagen känner till att 

utsläppsrätter ska behandlas som immateriella tillgångar enligt RR 15 eller IAS 38. Vidare 

vill vi jämföra vilka skillnader det blir för företagen beroende på vilken av de två 

redovisningsreglerna som de måste följa eller har möjlighet att välja. För att ta reda på detta 

genomförde vi en enkätundersökning med alla berörda företag i Uppsala län och för att få 

inblick i vilka redovisningsregler som gäller utsläppsrätter intervjuade vi två revisorer 

verksamma vid två olika revisionsbyråer. Vi har märkt att de flesta av de företag vi varit i 

kontakt med inte riktigt har satt sig in i vilka redovisningsregler som gäller, men samtidigt 

verkar de inte vara särskilt oroade över detta i dagsläget. Det finns vissa skillnader mellan RR 

15 och IAS 38. Den största skillnaden är att i den senare får utsläppsrätterna värderas till 

marknadsvärde vilket kan leda till en gynnsam utveckling av eget kapital om kursen stiger 

över tillgångens anskaffningsvärde.     
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1. Inledning 

I detta kapitel inleder vi med att presentera bakgrunden och problematiseringen av 

uppsatsens ämne. Detta mynnar sedan ut i syftet med vår undersökning. Slutligen presenterar 

vi studiens avgränsningar och uppsatsens tillvägagångssätt.  

  

1.1 Bakgrund 

Ökade utsläpp av växthusgaser har lett till stora klimatförändringar runt om i världen och där 

är industrin en bidragande faktor. Denna klimatomställning började uppmärksammas på allvar 

under 1980-talet och under de kommande åren hölls ett flertal konferenser rörande 

förändringar av klimatet. Mot slutet av 1980-talet bildades IPCC, vilka 1990 presenterade en 

rapport där de framhävde vikten av ett internationellt samarbete gällande miljö- och 

klimatförändringar. Denna rapport resulterade i att FN kallade till ett världstoppmöte om 

miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Mötet ledde till att 154 länder undertecknade 

FN:s klimatkonvention, men det dröjde till mars 1994 innan den trädde i kraft. (SOU 

2003:120 s. 67) 

 

Målet med klimatkonventionen är att världens länder ska minska klimatpåverkan genom att 

stabilisera halterna av växthusgaser så att de ligger på en ofarlig nivå. En mer ingående 

beskrivning om hur målet ska uppnås finns i det s.k. Kyotoprotokollet som arbetades fram vid 

det tredje toppmötet i Kyoto, Japan, 1997. Kyotoprotokollet är ett juridiskt bindande avtal 

som innebär att industriländerna måste minska sina utsläpp av växthusgaser med minst fem 

procent av 1990-års utsläppsvärden under den första åtagandeperioden som sträcker sig från 

2008 till 2012. EU har åtagit sig att minska sina utsläpp med åtta procent under samma period. 

Det bestämdes att protokollet ej skulle träda i kraft förrän minst 55 länder med en 

utsläppsandel på ca 55 procent av världens totala utsläpp år 1990 hade godkänt och skrivit 

under protokollet. Men det var inte förrän den 18 november 2004 detta krav var uppfyllt då 

Ryssland skrev under protokollet. Officiellt trädde protokollet i kraft den 16 februari 2005, 90 

dagar efter att Ryssland gått med. EU skulle ändå påbörjat arbetet med att minska utsläppen 

från och med den 1 januari 2005 under en försöksperiod fram till år 2008, oavsett om 

protokollet var giltigt eller inte. (SOU 2005: 10 s. 29 f.) 
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För att medlemsländerna på ett kostnadseffektivt sätt ska lyckas med att uppnå utsläppsmålen 

behandlar Kyotoprotokollet tre s.k. flexibla mekanismer där en av dem är handel med 

utsläppsrätter (SOU 2005:10 s. 31). De första åren kommer handeln av utsläppsrätter endast 

att gälla koldioxid. Därefter kommer handeln att utökas med de övriga fem växthusgaserna 

som behandlas i protokollet1 (SOU 2005:10 s. 43). 

 

De företag som omfattas av handeln av utsläppsrätter under försöksperioden är endast företag 

som har anläggningar inom energiintensiv industri2 och förbränningsanläggningar över en 

viss effektnivå inom kraft- och värmeproduktion (SOU 2005:10 s. 12). De berörda företagen 

är tvungna att inneha en utsläppsrätt för varje ton koldioxid de släpper ut. Totalt i EU rör det 

sig om ca 12 000 anläggningar, varav i Sverige berörs ca 620 st fördelade på 290 företag 

(Balans, 2004:12 s. 33).  

 

Skulle ett företag släppa ut mer koldioxid än vad det har utsläppsrätter, drabbas företaget av 

sanktioner. Dessa behandlas i lagen om handel med utsläppsrätter3 och innebär att de företag 

som inte kan uppvisa tillräckligt många utsläppsrätter motsvarande sina utsläpp föregående år 

åläggs att betala en sanktionsavgift till staten på motsvarande 40 Euro 4  per ton 

koldioxidutsläpp. Kravet på att lämna in utsläppsrätter som motsvarar de faktiska utsläppen 

kvarstår dock. (SFS 2004:1199) Naturvårdverket som av regeringen blivit utsedd till den 

tillsynsmyndighet som ska kontrollera att företagen kan uppvisa tillräckligt många rätter 

(SOU 2005:10 s.51) kan även besluta om att offentliggöra namnen på de företag som inte 

överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter (SFS 2004:1199). 

 

Förutom att ha tillräckligt många utsläppsrätter krävs det från och med den 1 januari 2005 att 

företagen har tillstånd att släppa ut koldioxid och att de även har ansökt om tilldelning av 

utsläppsrätter för att få fortsätta sin verksamhet (Klimataktuellt 2004 s. 9). Under 

försöksperioden kommer staten att dela ut utsläppsrätterna gratis (SOU 2005:10 s. 15). Trots 

att företagen inte behöver betala för sina utsläppsrätter, kommer ändå företagen att få betala i 

slutändan. Utsläppsrätterna medför krav att företagen mäter och beräknar sina utsläpp och 

dessa emissionsfaktorer ska sedan kontrolleras och revideras av revisorer. Rätterna leder 

                                                
1 Metan, dikväveoxid, fluorkolväten (HFC), fluorkarboner (FC) och svavelhexafluorid (SF6). (Klimataktuellt  
2004 s. 19) 
2 Produktion och bearbetning av järnmetaller, mineralindustrin, pappersmassa, papper och papp 
3 Lagen om handel med utsläppsrätter; SFS 2004:1199, lagen träde i kraft den 1 januari 2005. 
4 Gäller för försöksperioden 2005-2007, motsvarande 100 Euro kommer att gälla för efterföljande period. 
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också till att företagens redovisning kommer att påverkas och företagen måste lära sig att 

arbeta efter nya riktlinjer.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Handel med utsläppsrätter kommer därmed inte bara att leda till mer tekniskt arbete genom 

omställningar i olika rutiner utan kommer även att påverka redovisningen. Utsläppsrätterna 

kommer att ingå i företagets redovisning och därmed omfattas av företagets revision. Det har 

förts olika diskussioner kring hur dessa utsläppsrätter ska redovisas och de senaste förslagen 

har utgivits av IASBs tolkningskommitté IFRIC.   

 

IFRIC är en del av IASB som är en privat internationell organisation som sedan 1973 har 

arbetat med att försöka utveckla och samordna redovisningsfrågor i världen. 

Tolkningskommittén har till uppgift att gå igenom och granska redovisningsproblem inom 

IASB:s arbete och utifrån olika IFRS. Tanken med IFRIC är att de ska påvisa och försöka 

vägleda både företag och revisorer, när de märker att vissa regler eller principer har varit 

otillräckliga eller har feltolkats. Detta gör de genom att utfärda egna tolkningar av hur de 

anser att regelverket ska följas. (IASB 2005) När det gäller utsläppsrätter har de gett ut 

ett �förslag�, IFRIC 3, i vilken det tydligt beskrivs hur dessa rätter ska behandlas i 

redovisningen. I �förslaget� förklarar IFRIC att utsläppsrätter ska ses som Immateriella 

tillgångar enligt IAS 38, och eftersom staten delar ut dem gratis under försöksperioden ska de 

även bokföras enligt IAS 20, Redovisning av statligt bidrag och upplysningar om statligt stöd. 

Till sist nämner de att åtagandet att leverera rätterna ska behandlas i enlighet med IAS 37, 

Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. (IASB:2 2004) Dessa 

redovisningsregler är några av de regler vilka noterade företag måste, från och med den 1 

januari 2005, redovisa enligt i sin koncernredovisning. I sin årsredovisning kan de däremot 

välja mellan att följa Redovisningsrådets rekommendationer, RR, och IAS/IFRS. Onoterade 

företag kan välja mellan något av de två regelverken både i sin koncernredovisning och i sin 

årsredovisning. (Balans 2004:12 s. 20 ff.) 

 

Ett företag måste använda sig av antingen RR 15 eller IAS 38 för att redovisa sina 

utsläppsrätter då de räknas till immateriella tillgångar. Enligt RR 15 värderas en immateriell 

tillgång till anskaffningsvärdet då den tas upp i balansräkningen för första gången. Med åren 

ska avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar påverka 
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anskaffningsvärdet. (FAR 2005) I IAS 38 finns två olika principer, huvudprincipen och den 

alternativa principen. Huvudprincipen innebär att den immateriella tillgången värderas till 

anskaffningsvärdet efter att alla ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 

nedskrivningar dragits av. Den tillåtna alternativa principen innebär däremot att tillgången 

omvärderas till tillgångens verkliga värde efter att ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar dragits av. (IASB:1 2004) 

 

RR 15 bygger på huvudprincipen i IAS 38 vilket medför att skillnaderna dem emellan blir 

samma som skillnaderna mellan huvudprincipen och den alternativa principen inom IAS 38. 

När vi sedan pratar om skillnader mellan principerna menar vi även skillnaderna mellan IAS 

38 och RR 15. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att se om de utvalda företagen i Uppsala län känner till att utsläppsrätter ska 

behandlas som immateriella tillgångar enligt RR 15 eller IAS 38. Vidare vill vi jämföra vilka 

skillnader det blir för företagen beroende på vilken av de två redovisningsregler som de måste 

följa eller har möjlighet att välja. 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har baserat den teoretiska delen av uppsatsen på litteratur och artiklar. Vidare har vi utfört 

en enkätundersökning där frågor skickades ut till utvalda företag för att få en inblick i hur 

situationen faktiskt ser ut ute på företagen. Dessutom har vi gjort intervjuer med revisorer för 

att få klarhet i vilka redovisningsregler som gäller och hur utsläppsrätterna ska behandlas i 

företagens redovisning. 
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2. Teori 

I följande teorikapitel vill vi ge läsaren en bakgrund till hur redovisningsreglerna har vuxit 

fram för att sedan gå in och beskriva immateriella tillgångar utifrån Redovisningsrådets 

rekommendationer och de internationella redovisningsreglerna.   

 

2.1 Regelverkets utveckling 

Trots att IASB har funnits ungefär lika länge som sin amerikanska motsvarighet, FASB, har 

de inte alls haft samma inflytande eller status. Därför är många länders redovisningsnormer 

från början baserade på FASBs normer mer än på IASBs normer. IASB är också väldigt 

influerade av FASB och har i stort sett kopierat FASBs referensram. (Artsberg 2005 s. 129-

144) 

 

När EU bestämde sig för att ta fram ett gemensamt regelverk för hela unionen vände de sig 

först till USA och FASB, men eftersom FASB inte var intresserade av ett jämlikt samarbete, 

fick unionen i stället vända sig till IASB. I Europaparlamentet fattades således ett beslut den 

12 mars år 2002 att ge kommissionen i uppdrag att ta fram ett regelverk som bygger på IASBs 

normer. Det bestämdes även att dessa regler från och med 2005 skulle vara gällande för alla 

noterade företag inom unionen. (Ibid.) 

 

I Sverige har lagstiftningen gällande redovisning och bokföring vuxit fram sedan mitten av 

1800-talet till att i dag bestå av bland annat en bokföringslag och en årsredovisningslag. I den 

sistnämnda regleras vilka som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Sverige har, precis 

som många andra länder, också hänvisat till FASB långt innan IASB började omnämnas i 

regelverket. Vidare har det inom landet funnits och finns flera olika organ som varit med och 

påverkat hur redovisningsnormerna ska se ut. Det främsta exemplet är Bokföringsnämnden, 

BFN, som har varit fokuserad på att titta närmare på bokföringstekniska frågor. (Ibid.) År 

1999 blev de ett statligt organ med ansvar över �normgivningen på redovisningsområdet� 

(Artsberg, 2005, s. 131). BFN utfärdar dock inte sina rekommendationer på egen hand, utan 

där tar de hjälp av Redovisningsrådet i stället. (Artsberg 2005 s. 129-144) 

 

Redovisningsrådet har först och främst fokuserat sitt arbete på de noterade företagen och har 

totalt publicerat ungefär 30 rekommendationer. När dessa rekommendationer togs fram hade 
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Redovisningsrådet IASBs normer som utgångspunkt och översatte dem sedan till svenska. 

Men i och med att IAS/IFRS gäller från och med 2005, ger inte Redovisningsrådet längre ut 

några nya normer utan har istället inriktat sitt arbete mot tillämpningsfrågor och 

efterlevnadsfrågor. (Ibid.) IAS/IFRS gäller just nu endast noterade företag och deras 

koncernredovisning. Vilka regler som gäller för de övriga företagen är upp till varje 

medlemsland att besluta. I ÅRL har det emellertid gjorts en tillägg med en ny paragraf som 

gör det möjligt för icke-noterade företag att i sin koncernredovisning tillämpa de 

internationella redovisningsstandarderna. ÅRL kommer trots det att fortsätta att gälla till viss 

del även om företagen tillämpar IAS/IFRS. Enligt ÅRL ska företagen upprätta 

årsredovisningen och koncernredovisningen med gemensamma principer om inte särskilda 

skäl finns. Särskilda skäl kan vara att principen inte är förenligt med svensk lag eller 

skattemässiga orsaker. (Balans 2004:12 s. 20-24) 

 

För de företag som väljer att inte följa de internationella redovisningsstandarderna är det 

endast små ändringar som gjorts i lagstiftningen. God redovisningssed ska följas utöver de 

lagbestämmelser som finns och den praxis som utvecklas i olika redovisningsfrågor ska följas. 

Normgivaren för de icke-noterade företagen är BFN och de kommer att överväga vilka 

åtgärder som är lämpliga om Redovisningsrådets eller BFNs rekommendationer skulle förlora 

sin betydelse helt eller delvis på grund av ändrad lagstiftning. (Ibid.) 

 

2.2 Tillgångar 

Redovisningsrådet har översatt IASBs definition av en tillgång till �en resurs som kontrolleras 

av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar 

för företaget i framtiden� (Artsberg 2005 s.182). Dessa kriterier kan utvecklas vidare där det 

första kriteriet i definitionen, kontroll, innebär att ett företag oftast har kontroll över en resurs 

om det äger den. Det är dock kontrollen och inte ägarsituationen som är den avgörande 

faktorn. Vid exempelvis leasing av maskiner eller liknande så har företaget kontroll över 

maskinen även fast de bara hyr den. (Smith 2000 s. 103 f.). Nästa kriterium har varit uppe för 

debatt angående vad som anses vara en tillräcklig handling för att det ska räknas som om 

företaget har kontroll över resursen (Artsberg 2005 s. 183). Där brukar kontantköp, kreditköp, 

kreditförsäljning, inköpskontrakt eller försäljningskontrakt omnämnas som fullt tillräckliga 

handlingar. Slutligen utgör de ekonomiska fördelarna en viktig del för att kunna avgöra om 
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resursen är en tillgång eller inte och det spelar ingen roll om fördelarna är osäkra, så länge 

som de förväntas vara positiva (Smith 2000 s. 105 f.). 

 

Det finns två typer av tillgångar, omsättningstillgångar och anläggningstillgångar, som skiljs 

åt genom att de har olika förfallotid. De förstnämnda är tillgångar med en förfallotid på högst 

ett år medan förfallotiden är längre för anläggningstillgångar. Ytterligare skillnader mellan de 

två är att omsättningstillgångar är tänkta att omvandlas till andra tillgångar, medan 

anläggningstillgångar är tänkta att kvarhållas som de är. Vidare kan de olika tillgångarna 

delas upp i undergrupper enligt ÅRL där omsättningstillgångar består av varulager, 

kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. Anläggningstillgångar har 

tre undergrupper bestående av immateriella, materiella och finansiella tillgångar. (Artsberg 

2005 s. 187 f.). 

 

 
 

Figur 1. Schema över vilka olika tillgångar som ingår i �tillgångsfamiljen�. (Egen figur) 

 

2.3 RR 15 � Immateriella tillgångar 

Redovisningsrådet publicerade år 2000 redovisning av immateriella tillgångar i RR 15 varpå 

den började gälla från och med den 1 januari 2002. Företagen som ska tillämpa denna 

rekommendation är företag med noterade värdepapper. Rekommendationen fastställer hur 

immateriella tillgångar ska behandlas i redovisningen (FAR 2005) där några exempel på dessa 

tillgångar är goodwill, varumärken, reklam, forskning och utveckling. (Artsberg 2005, s. 234) 

Grundläggande frågor som behandlas i rekommendationen är vid vilken tidpunkt en 

immateriell tillgång ska redovisas i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska fastställas, 

hur avskrivningar ska beräknas och vilka upplysningar som ska lämnas.  

 

 
TILLGÅNGAR 

 
OMSÄTTNINGS-

TILLGÅNGAR 
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En immateriell tillgång definieras i RR 15 som; �en identifierbar, icke-monetär tillgång utan 

fysisk substans som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor 

eller tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte� (FAR 2005). Definitionen 

avgränsar sig med två påståenden, dels �icke-monetär� vilket syftar på att det inte handlar om 

kontanta medel eller tillgångar som kan omvandlas till kontanter, dels �utan fysisk substans� 

vilket tyder på att dessa tillgångar skiljer sig från materiella tillgångar. (Artsberg, 2005, s. 234)  

Vidare innebär en tillgång att företaget har kontroll över den, att den har tillkommit genom 

inträffade händelser och att den förväntas leda till att företaget i framtiden får ekonomiska 

fördelar till exempel vid försäljning av tillgången eller genom framtida kostnadsminskningar. 

Ytterligare krav på immateriella tillgångar är att de tydligt går att identifiera för att kunna 

separera dem från goodwill. Detta kan göras om tillgången till exempel är avskiljbar, vilket 

innebär att ett företag kan använda sig av de ekonomiska fördelar som den specifika 

tillgången ger upphov till såsom köp eller försäljning, utan att de ekonomiska fördelar som 

sammanlänkas med andra tillgångar som används i verksamheten drabbas. För att ett företag 

ska anses ha kontroll över en tillgång krävs det att företaget kan se till att de ekonomiska 

fördelarna faktiskt hamnar hos dem själva och på samma gång se till att ingen annan får 

tillgång till samma fördelar. Några exempel hur företaget kan ha kontroll är att företaget har 

stora kunskaper om marknader och teknik, att företaget har högutbildad personal eller att 

företaget har trogna och lojala kunder. (FAR 2005) 

 

Tillgången måste infria definitionen av en immateriell tillgång och uppfylla kriterierna för att 

få redovisas som en tillgång i balansräkningen. Men skulle inte en tillgång motsvara 

definitionen av en immateriell tillgång, kostnadsförs den först när den förvärvats eller 

upparbetats internt. I balansräkningen ska en immateriell tillgång värderas till 

anskaffningsvärdet då den tas upp för första gången. Med åren ska avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar påverka anskaffningsvärdet. Vid ett separat 

förvärv där köpeskillingen består av kontanter eller liknande kan anskaffningsvärdet oftast 

fastställas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet utgörs då av inköpspriset, inklusive 

eventuella tullavgifter vid import m.m. men eventuella rabatter dras bort då 

anskaffningsvärdet fastställs. Vid en apportemission utgörs anskaffningsvärdet istället av det 

verkliga värdet av de emitterade värdepappren. Om en immateriell tillgång istället anskaffas 

som en del i ett företagsförvärv blir tillgångens verkliga värde vid tidpunkten för förvärvet 

dess anskaffningsvärde. Finns det en aktiv marknad är det de noterade priserna som ger det 

mest tillförlitliga verkliga värdet. En aktiv marknad existerar där handeln avser likartade 
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produkter. Normalt finns det intresserade köpare och säljare och information om priserna är 

allmänt tillgängliga. Om det helt saknas en aktiv marknad motsvaras anskaffningsvärdet 

istället av det belopp som företaget skulle ha betalat för tillgången vid förvärvstidpunkten. 

Detta gäller under förutsättning att transaktionen ägt rum mellan kunniga och intresserade 

parter som är oberoende av varandra, baserat på bästa möjliga tillgängliga information och att 

det inte har inträffat någon väsentlig förändring sedan jämförelsetransaktionen ägde rum. Kan 

inte anskaffningsvärdet beräknas på ett tillförlitligt sätt så inkluderas tillgångens värde i 

goodwillbeloppet. (Ibid.) 

 

Förvärv med stöd av statligt bidrag innebär att den immateriella tillgången förvärvas utan att 

köpeskilling har utbytts eller mot en begränsad ersättning. Sedan redovisas tillgången 

antingen genom att både den immateriella tillgången och bidraget redovisas till verkligt värde, 

eller genom att den endast redovisas till den ersättning som erlagts med tillägg för eventuella 

utgifter som krävs för att förbereda tillgången för dess avsedda användning. (Ibid.) 

 

När det är fråga om avskrivning av immateriella tillgångar så gäller samma regler som för 

materiella tillgångar, dvs. de skrivs av under sin ekonomiska livslängd, vilken i normalfallet 

uppskattas till högst 20 år. Det är dock ingen maxgräns utan till exempel företag med väldigt 

starka varumärken kan använda sig av en mycket längre avskrivningstid. IAS 38 har även en 

alternativ regel som tillåter ett så kallat �impairment test� i stället för vanlig avskrivning. 

Detta innebär att tillgången testas regelbundet om den behöver skrivas ned. Denna alternativa 

regel finns dock ej i RR 15 eftersom Redovisningsrådet inte ansåg att denna regel 

överensstämde med den svenska lagstiftningen (Artsberg 2005 s. 240 f.) 

 

Utgifter för immateriella tillgångar ska kostnadsföras när de uppkommer om de inte utgör en 

del av anskaffningsvärdet och uppfyller kriterierna för att redovisas som en tillgång eller att 

de har uppkommit som en del i ett företagsförvärv och därmed inte kan redovisas som en 

separat immateriell tillgång. Dessa utgifter ska då utgöra en del av goodwillvärdet eller 

minska negativ goodwill vid tidpunkten för förvärvet. (Ibid.) 

 

2.4 IAS 38 � Immateriella tillgångar 

IAS 38 skapades 1998 och trädde i kraft året därpå. IAS 38 handlar om de immateriella 

tillgångar som inte tas upp av någon annan IAS och redogör för hur dessa tillgångar ska 
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redovisas. Bland annat används IAS 38 på utgifter för reklam, utbildning, etablering av 

verksamheter och forsknings- och utvecklingsverksamheter. (FAR 2003 s. 406) Från och med 

den 1 januari 2005 måste noterade företag tillämpa IAS-regler i sin koncernredovisning, 

inklusive IAS 38 (FAR 2003 s. 14). Eftersom IAS har lagt grunden för RR, innebär det att 

IAS 38 och RR 15 är väldigt lika och endast skiljer sig åt på vissa punkter. Här nedan följer 

endast de stycken som skiljer dem åt.  

 

Definitionen för immateriella tillgångar enligt IAS 38 lyder: �En immateriell tillgång är en 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form� (IASB:1 2004 s. 1566). När den 

immateriella tillgången ska tas upp i balansräkningen måste företagen välja hur de vill värdera 

sina tillgångar. IAS 38 tar upp två principer; huvudprincipen och en tillåten alternativ princip. 

Huvudprincipen innebär att den immateriella tillgången värderas till anskaffningsvärdet efter 

att alla ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar dragits av. Den tillåtna 

alternativa principen innebär däremot att tillgången omvärderas till tillgångens verkliga värde 

efter att ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar dragits av. Men här gäller att det 

verkliga värdet kan tas fram genom att tillgången handlas på en aktiv marknad, där villkoren 

för en aktiv marknad är desamma som nämns i RR 15. Det som handlas på marknaden måste 

vara liknande varor, vanligtvis finns det köpare och säljare som är intresserade av produkten 

och att det är lätt och få tillgång till information om priser. Vidare gäller också att företaget 

bör göra dessa omvärderingar ofta, så att det inte blir några större skillnader mellan 

tillgångens verkliga värde mot tillgångens redovisade värde. Om ett företag beslutar sig för att 

göra en omvärdering av en immateriell tillgång där det redovisade beloppet ökar, så ska den 

ökningen redovisas direkt mot eget kapital under en s.k. omvärderingsreserv. (FAR 2003 s. 

411, 418) 

 

I vanliga fall ska en immateriell tillgång skrivas av under sin nyttjandeperiod som endast i 

undantagsfall överstiger tjugo år. Men om inte det finns någon tydlig förutsägbar gräns inom 

vilken tillgången kan generera ekonomiska fördelar, ska tillgången behandlas som om den har 

en obegränsad livslängd och då ska den inte avskrivas. Däremot ska nyttjandeperioden 

granskas regelbundet för att avgöra om den fortfarande kan anses vara obegränsad eller inte. 

(FAR 2003 s. 407) 
 

En immateriell tillgång kan ibland förvärvas helt utan kostnad på så sätt att tillgången ges till 

företaget i form av ett statligt bidrag (FAR 2003 s. 413). Detta blir aktuellt till exempel i 



 16

samband med utdelning av utsläppsrätter (IASB:2 2004 s. 7). När detta inträffar kan företaget 

välja att vid det första redovisningstillfället ta upp den immateriella tillgången såväl som det 

statliga bidraget till det verkliga värdet. Om företaget inte väljer denna metod kan det i stället 

redovisa tillgången till en mindre symbolisk summa. Dessa redovisningsprinciper som gäller 

statligt stöd kan hittas i IAS 20. (FAR 2003 s. 413) 

 

2.5 IFRIC 3 � Utsläppsrätter (Emission rights) 

IFRIC hette tidigare Standing Interpretations Committee, SIC, men återskapades år 2001 som 

IFRIC. Tanken med IFRIC är att de ska påvisa och försöka komma med vägledning, vilket de 

gör genom att utfärda nya tolkningar, när de märker att vissa regler eller principer har lett till 

otillräckliga eller feltolkningar. Under utvecklandet av nya tolkningar arbetar IFRIC nära med 

liknande nationella kommittéer. (IASB:2 2004) 

 

IFRICs tolkning nummer 3 handlar om hur utsläppsrätter ska behandlas i redovisningen. 

Denna tolkning utfärdades av IFRIC när de upptäckte att det inte fanns någon egentlig 

guidning för hur dessa utsläppsrätter ska redovisas. Den första tolkningen gällande 

utsläppshandel publicerades i maj 2003 på vilken allmänheten hade möjlighet att komma med 

synpunkter. Den senaste versionen, IFRIC 3, kom ut i december 2004. (IASB:2 2004 ) 

 

IFRIC bestämde i sin tolkning att en utsläppsrätt ska räknas som en immateriell tillgång 

eftersom de ansåg att den uppfyller den tidigare nämnda definitionen enligt IAS 38: �en 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans�. Flera respondenter höll däremot inte 

med utan tyckte att en utsläppsrätt hellre ska redovisas som ett finansiellt instrument i enlighet 

med IAS 39. IFRIC fortsatte emellertid på sin tidigare linje och argumenterade att en 

utsläppsrätt inte lever upp till definitionen av ett finansiellt instrument, men erkände dock att 

utsläppsrätterna har vissa egenskaper som är vanligare hos ett finansiellt instrument än hos 

immateriella tillgångar. Trots sina medgivanden, anser IFRIC att utsläppsrätter ska redovisas 

enligt IAS 38. (IASB:2 2004 ) 

För att få en djupare förståelse för hur IFRIC vill att redovisningen av utsläppsrätter ska gå till, 

se exempel i bilaga 4. För att ytterligare förstå utsläppsrätternas effekter på redovisningen 

förtydligar vi exemplet i bilaga 4 genom T-konton i bilaga 5. 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenterar och diskuterar vi den aktuella metoden som valts för respektive 

delstudie. Därigenom vill vi redogöra för de olika tillvägagångssätten och belysa dess för- 

och nackdelar.   

 

3.1 Val av ämnesområde 

Vi har valt att studera handel med utsläppsrätter ur ett redovisningsperspektiv där syftet är att 

se om de utvalda företagen känner till att utsläppsrätter ska behandlas som immateriella 

tillgångar enligt RR 15 eller IAS 38 och sedan jämföra vilka skillnader det blir för företagen 

beroende på vilken av de två redovisningsreglerna som de följer eller väljer. 

 

Vidare har vi valt att inrikta oss på företag med tilldelade utsläppsrätter i Uppsala län och 

genom Naturvårdverket fick vi ta del av en lista över de berörda företagen (se bilaga 1). Vi 

valde att begränsa oss till Uppsala län, dels av intresse, dels på grund av att en undersökning 

av alla företag i landet skulle ha blivit för tidskrävande. Det finns tidigare studier kring detta 

ämne men de gjordes innan handeln med utsläppsrätter kommit igång. Dessa studier har dock 

lite annorlunda vinkling och därför kände vi att vår studie är motiverad. Eftersom handeln 

med utsläppsrätter och därmed redovisningen av utsläppsrätter inte påbörjades förrän år 2005, 

så är ämnet relativt outforskat, vilket gör det till ett väldigt intressant och spännande ämne att 

fördjupa sig i. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har i vår studie främst använt oss av en kvalitativ metod därför att vi var mer intresserade 

av att försöka förstå hur olika personer tänker eller agerar än att värdera dem i siffror. För att 

få denna förståelse bedömde vi det nödvändigt att använda oss av både primärdata och 

sekundärdata. Vi har dels gjort intervjuer och utfört en enkätundersökning och på så vis fått 

fram primärdata, dels har vi läst kurslitteratur, artiklar, hemsidor, offentliga handlingar samt 

tagit del av andras uppsatser inom ämnet vilket då är sekundärdata.  
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3.3.1 Val av primärdata 

Utifrån Naturvårdsverkets lista kunde vi avläsa sexton anläggningar tillhörande nio företag. I 

och med att hela vår population endast utgörs av dessa nio företag valde vi att göra en 

totalundersökning. Med detta som utgångspunkt bestämde vi oss för att skicka ut en enkät till 

alla nio företag. Dessutom har vi intervjuat två revisorer för att få klarhet i vilka 

redovisningsregler som gäller utsläppsrätter och hur dessa ska behandlas i företagens 

redovisning. 

 

3.3.1.1 Enkätmetoden 

Vi hade bestämt oss från början att vi endast ville titta på företag i Uppsala län och därmed 

nio företag. Eftersom vi bedömde att det skulle bli väldigt tidskrävande att åka runt och 

besöka alla företag samt att vi endast ville ha reda på några få frågor bedömde vi det som 

tillräckligt att skicka ut en enkät till dem i stället. Vi tog först kontakt med företagen genom 

ett mail för att hitta en lämplig respondent på respektive företag samt att säkerhetsställa att det 

skulle gå bra att skicka ut vår enkät till denne. Vårt utskick av enkäterna gjordes via e-post, 

där vi gav respondenterna möjligheten att skriva ut enkäten och skicka in den till oss per post 

eller svara direkt i mailet. Till enkäten bifogade vi ett introduktionsbrev, ett s.k. missivbrev. 

Eftersom missivbrevet är en viktig del av enkätutskicket av den orsaken att brevet är det första 

som respondenten stöter på var vi noga med att i inledningen av brevet tydligt ge information 

om studien och nämna vårt syfte för att fånga respondentens intresse. Vi påpekade också i 

brevet att vi inte skulle nämna företagen vid namn i själva uppsatsen utan deras svar skulle 

behandlas helt konfidentiellt. Däremot ville vi inte att studien skulle vara anonym eftersom 

det skulle bli besvärligt med postgången då den sköttes via e-post. Sedan tyckte vi också att 

det var intressant för vår egen del att veta vilka företag som arbetar på ett visst sätt. 

 

I enkäten har vi använt oss av standardiserade men öppna frågor (se bilaga 2) vilket innebär 

att alla respondenter har fått samma enkät men istället för färdiga svarsalternativ har 

respondenterna fått möjlighet att utveckla sina svar. Vi har även försökt att formulera frågorna 

på ett enkelt sätt och för säkerhets skull lät vi vår handledare läsa igenom frågorna innan vi 

skickade iväg dem för att se om det var något han reagerade på som kanske skulle kunna 

misstolkas. Vi anser att vi har hållit oss inom ämnesområdet, även om vi har haft med några 

frågor som var mer allmänna. Dessa tog vi med för att få en mer generell inblick i företagen, 

medan de övriga svaren har främst använts till för att få en ökad förståelse för hur de olika 
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företagen förhåller sig till redovisningen av utsläppsrätter. Tanken med den första frågan var 

att ta reda på hur länge företagen har känt till att de skulle bli tilldelade utsläppsrätter. Vi ville 

se om det fanns ett samband mellan företag som fick information om detta i ett tidigt stadium 

och företag som var väl förberedda gällande utsläppsrätternas redovisning. Med efterföljande 

fråga ville vi undersöka vilka konsekvenser utsläppsrätterna har lett till eller kommer att leda 

till inom företagen, positiva eller negativa, och redan i den frågan se om företagen tänkt på 

redovisningen som en konsekvens eller inte. I fråga 3 var vi ute efter att se mer ingående på 

företagens förberedelser inför de nya bestämmelserna. Främst ville vi se om det inneburit 

merarbete för företagen att sätta sig in de nya redovisningsproblemen som dykt upp i samband 

med utsläppsrätterna. Fråga 4 var mer av ett allmänt slag för att få en förståelse för hur 

företagen förhåller sig till antalet utsläppsrätter de blivit tilldelade och vidare vad de ska göra 

vid ett eventuellt överskott eller underskott av dessa. Tanken bakom fråga 5 var att vi ville 

besvara vårt huvudsyfte och ta reda på om företagen överhuvudtaget känner till hur de ska 

redovisa sina utsläppsrätter och i så fall hur den redovisningen sker och om den har inneburit 

några problem. Nästa fråga tog vi med eftersom vi ville ta reda på vilka redovisningsregler 

företagen använder sig av för att sedan redogöra för eventuella skillnader mellan de två olika 

reglerna. Sista frågan syftade till att se hurdan kontakt företagen har eller har haft med sina 

revisorer eller någon annan insatt i redovisningen av utsläppsrätter. Vi ville se varifrån 

företagen hämtat sin information och på så sätt kunde vi få fram vilken framförhållning 

företagen har haft gällande sin redovisning. I de enkäterna där svaren inte var riktigt 

uttömmande tog vi kontakt med företagen igen för att få en komplettering. 

 

3.3.1.2 Intervjumetoden 

Vi valde att ta kontakt med de fyra stora revisionsbolagen; Deloitte, Ernst & Young, KPMG 

och Öhrlings PriceWaterHouseCoopers (Öhrlings) för att vi kände att dessa bolag skulle 

besitta den kunskap som vi eftersökte. Vi hade även stött på artiklar skrivna av i ämnet djupt 

insatta revisorer, som arbetar på de berörda revisionsbolagen vilket ytterligare motiverade oss 

till att vi valde just dessa revisionsbolag. Kontakten etablerades tidigt genom att vi skickade ut 

ett mail till de fyra företagens studentrepresentanter. De i sin tur hänvisade oss vidare till 

kunniga inom området som rör redovisning av utsläppsrätter. I och med att vi fick en 

kontaktperson på varje bolag så hörde vi av oss till dem via mail, med till en början korta och 

öppna frågor gällande olika aspekter på utsläppsrätters redovisning. Med tidens gång insåg vi 

att vi ville få en bättre klarhet i vilka redovisningsregler som gäller i dagsläget och hur 
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utsläppsrätterna ska behandlas i företagens redovisning. Av den orsaken bad vi om ett 

personligt sammanträffande. Två av våra kontaktpersoner, nämligen Mattias Overud på 

Deloitte och Martin Gavelius på Öhrlings, infriade vår önskan och gick med på att träffas för 

en intervju. 

 

Efter att vi bokat in intervjuerna så mailade vi ut övergripande frågor för att revisorerna skulle 

ha en chans att förbereda sig samt att eventuellt komma med synpunkter på frågornas innehåll.  

Den första frågan ställde vi för att få en bakgrund till hur handeln med utsläppsrätter har 

påverkat revisorerna och deras arbete. Andra frågan var mer ingående om revisorerna vet hur 

deras klienter förhåller sig till tilldelningen av utsläppsrätter och hur dessa ska redovisas. 

Denna fråga tog vi med för att se om revisorernas bild var densamma som vi fått fram från 

enkäten. Fråga 3 tog vi med eftersom delsyftet med vår uppsats var att jämföra RR 15 och 

IAS 38 med varandra och därför ville vi verkligen kontrollera att det är dessa två regler som 

företagen faktiskt väljer emellan. I sista frågan ville vi få en ordentlig förståelse för hur 

utsläppsrätterna ska redovisas i balansräkningen enligt de två olika reglerna. Den här frågan 

kändes väldigt viktig eftersom det ännu inte finns tillräckligt med material för oss att tillgå 

inom ämnet. Under intervjun utgick vi ifrån dessa frågor, men vi hade även förberett en del 

följdfrågor. Tanken med de övergripande frågorna var att få i gång en diskussion där vi ville 

att revisorerna skulle få prata fritt i stället för att vi skulle vara med och styra för mycket. På 

så sätt hade vi en möjlighet att kunna få fram mer information än vad vi hade fått med mer 

strikta frågor. Slutligen för att vara säkra på att vi inte skulle missa någon information hade vi 

med oss en bandspelare och spelade in båda intervjuerna. 

 

3.3.2 Val av sekundärdata 

Det mesta av våra sekundärdata består av kurslitteratur, artiklar, hemsidor och offentliga 

handlingar. Vi har även tagit del av andras uppsatser inom ämnet. 
 

3.3.2.1 Val av litteratur 

Den litteratur vi främst använt oss av är den kurslitteratur som ingår i delkursen redovisning 

på C/D�nivå vid Uppsala universitet. Kurslitteraturen består av två böcker: Redovisningens 

språk samt Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkningar. Förutom 

kurslitteratur från Uppsala universitet tog vi även del av litteratur vid Lunds universitet; 
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Redovisningsteori -policy och -praxis av Kristina Artsberg. Eftersom vi visste att vi ville titta 

på utsläppshandel ur ett redovisningsperspektiv och då främst utsläppsrätter som immateriella 

tillgångar behövde vi förutom IAS 38 ta reda på Redovisningsrådets rekommendationer 

gällande detta. För att få till metodavsnitten har vi använt oss av olika metodböcker. 

 

3.3.2.2 Insamling av övrig sekundärdata 

Vi har hittat relevant och intressant information angående redovisningsprinciper i tidskriften 

Balans, en redovisnings- och revisionstidning utgiven av FAR. Vi valde att endast leta efter 

artiklar skrivna under 2004 och 2005 eftersom vi ansåg att äldre artiklar än så inte skulle vara 

lika betydelsefulla för vårt ämne. Vi har även fått en hel del matnyttig information från Ernst 

& Young och KPMG bestående av egenutgivna publikationer och artiklar. Vidare för att få 

mer inblick i vilka redovisningsregler som faktiskt gäller utsläppsrätter läste vi IFRIC 3. Till 

sist skickade vi efter informationsmaterial från Naturvårdsverket för att få ökad förståelse för 

hur handeln med utsläppsrätter har växt fram och hur den är tänkt att fungera nu och i 

framtiden. 

 

3.3.2.3 Insamling av data genom Internet 

Vi har använt oss av sökmotorn; www.altavista.com för att få fram användbar information till 

vår uppsats. Bland annat har vi varit inne på regeringens hemsida (www.regeringen.se) där vi 

hittade tre statliga offentliga utredningar (SOU) som berör handel med utsläppsrätter. Sedan 

genom en av våra kontakter på KPMG fick vi förslag av om att titta på Naturvårdsverkets 

(www.naturvardsverket.se) och Energimyndighetens hemsidor (www.stem.se) och en 

hemsida som de båda har tillsammans angående ämnet utsläppshandel 

(www.utslappshandel.se). På IASBs hemsida (www.iasb.org) har vi hittat relevant 

information kring de internationella redovisningsreglerna och IFRIC. Vi har även använt 

Internet till att hitta andra uppsatser skrivna inom ämnet handel med utsläppsrätter, men vi 

valde att begränsa oss till företagsekonomiska institutionen vid Uppsala och Lunds universitet 

(www.fek.uu.se och www.fek.lu.se). 
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3.4 Källkritik 

Det måste påpekas att vi genom våra kunskaper och erfarenheter har påverkat utformningen 

av metoden, så att den ser ut som den gör.  

 

3.4.1 Källkritik av primärdata 

Primärdatan som vi har samlat in består av en enkätundersökning som skickades ut till nio 

företag i Uppsala län samt personliga intervjuer med två revisorer på olika revisionsbolag. Det 

finns olika sätt att samla in primärdata. Anledningen till att vi valde dessa metoder och 

utförde dem så som vi gjorde var för att vi fann dem mest passande för vår studie. 

 

3.4.1.1 Enkätundersökning 

Det finns både för- och nackdelar med att välja att genomföra en enkätundersökning i stället 

för en intervju, men vi bedömde att fördelarna var så pass många att denna metod kändes 

självklar. Den främsta anledningen till att vi valde en enkät framför en intervju var att vi dels 

tyckte att det skulle vara väldigt tidskrävande att åka ut och träffa alla företag och kostsamt, 

dels tyckte vi att vi inte behövde gå in på djupet så mycket. Mest ville vi bara veta om 

företagen påbörjat redovisningen av sina utsläppsrätter och i så fall hur de redovisar dem. Det 

som dock talar för en intervju är om respondenterna skulle tolka frågorna på ett annat sätt än 

vi tänkt eller allmänt missförstå någon fråga, hade vi på ett enkelt sätt kunnat påpeka det och 

sedan styra dem i rätt riktning. Något vi hade kunnat göra för att minimera detta problem var 

att vi hade kunnat skicka ut enkätfrågorna till kunniga inom antingen redovisningsområdet 

eller inom handel med utsläppsrätter. I vårt fall hade det kanske varit lämpligt att skicka ut 

frågorna till de revisorer vi har haft kontakt med för att se om de kunde förstå våra frågor och 

tyckte att de var viktiga för vår undersökning. 

 

Vidare hade vi kunnat skicka ut enkäter till alla berörda företag i Sverige istället för endast till 

de nio vi valt ut och på så sätt kanske fått en bättre bild av hur redovisningssituationen ser ut 

ute på företagen. Med en större population till exempel alla företag i Sverige är 

undersökningen heller inte lika känslig mot bortfall. Nu fick vi in svar från sju av nio företag, 

så bortfallet blev trots allt inte så stort. Om det däremot hade blivit större hade det kunnat få 

en väldigt stor inverkan på vår slutsats.  
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Det som ytterligare talar för enkätmetoden är att i och med att alla respondenter fick samma 

frågor och att de själva kunde läsa dem minimerade vi risken för intervjuareffekt, vilket 

innebär att vi med vår röst, tonfall eller kroppsspråk hade kunnat influera respondenternas 

svar i en annan riktning än det var tänkt. Vidare ville vi att respondenterna skulle få tänka 

igenom sina svar i lugn och ro innan de behövde skicka in dem till oss. Vi visste dock att det 

kunde finnas en risk med hur respondenterna förhåller sig till att svara på enkäter, till exempel 

att vissa inte skulle känna sig säkra på att skriva ihop svar som andra ska läsa medan en del 

andra skulle känna att de inte vill ödsla tid på ämnen som inte direkt intresserar dem. Detta är 

svårt att �skydda� sig mot, men vi försökte genom vårt medföljande missivbrev göra ett gott 

intryck och hoppades att det skulle räcka. 

 

Själva enkäten utformades med öppna frågor vilket vi kände var motiverat eftersom vi skulle 

skicka ut enkäten till så få företag. Trots att de har svarat olika på många av frågorna 

bedömde vi att vi skulle ha tid att ordentligt gå igenom alla svar. En fråga har dock fasta 

svarsalternativ för att vi tyckte att det hade blivit för styrt om vi hade gett företagen alla 

alternativ.  

 

3.4.1.2 Personlig intervju 

Vi valde att göra personliga intervjuer med två revisorer från två olika revisionsbyråer för att 

vi kände att vi ville höra diskussionen om utsläppsrätter och vilken redovisning som gäller 

denna från flera källor. Detta eftersom om de båda då återgav ungefär samma berättelse kunde 

vi utgå ifrån att informationen stämde. Att vi valde att genomföra intervjuer med revisorerna 

istället för någon annan metod motiverar vi med att ämnet är så pass stort och till viss del 

besvärligt att det hade varit svårt att kunna ta del av det i skriftlig form. Vid intervjun hade vi 

också möjlighet att använda oss av stora och omfattande frågor och om det var något vi inte 

riktigt förstod kunde vi lätt be respondenten utveckla sina svar. Vi spelade också in intervjun 

för att säkerställa att vi inte missade någon viktig och relevant information. 

 

Eftersom vi ville få en djupare förståelse kring utsläppsrätters redovisning valde vi en öppen 

intervju. Vi kände också att vår egen begränsning inom ämnet gjorde det mer lämpligt att ha 

en intervju där vi gav respondenterna stort utrymme att prata fritt. Risken fanns då att 

respondenterna å andra sidan kunde hamna på ett stickspår, men eftersom vi hade våra 

utgångsfrågor som stöd kunde vi relativt lätt leda tillbaka dem till vårt diskussionsområde.  
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3.4.2 Källkritik av sekundärdata 

De största riskerna med att använda sig av sekundära källor är att man använder sig av andras 

data och tolkningar, vilket i vårt fall kanske har medfört att vi fått tillgång till material som är 

för enkelsidigt, vinklat eller till och med alltför partiskt. Vi är medvetna om detta och vi har 

försökt att hitta information från flera olika håll och på så sätt inte låta någon källa få alltför 

stor inverkan på vår uppsats. Till att börja med har vi använt oss av litteratur, där vi inte bara 

har fokuserat på vår egen kurslitteratur utan även kurslitteratur från Lunds universitet på 

motsvarande nivå. Att vi inte valde att använda oss av mer litteratur motiverar vi med att vi 

redan var bekanta med vår egen litteratur, innehåll samt själva språket, sparade det en hel del 

tid att välja den framför att sätta sig in i helt annan litteratur. 

 

Vidare är alla våra artiklar som vi använt oss av tagna från en och samma tidskrift, nämligen 

från tidningen Balans. Vi bedömde den tidningen som tillräcklig eftersom den riktar in sig på 

redovisning och revision. Genom att vi utförde intervjuer med kunniga personer inom 

redovisnings- och revisionsområdet kunde vi sedan jämföra att de olika informationerna 

stämde överens och därigenom bestyrka trovärdigheten i artiklarna. 

 

Vad gäller våra internetkällor har vi enbart varit inne på hemsidor till de myndigheter som står 

bakom handel med utsläppsrätter såsom Energimyndigheten och Naturvårdsverket samt deras 

gemensamma hemsida angående utsläppsrätter. För att få djupare kunskap inom 

redovisningsområdet har vi varit inne på de fyra stora revisionsbolagens hemsidor samt 

regelverkens hemsidor. Detta menar vi på minskar riskerna för att vi skulle ha fått tag på 

information som inte är trovärdig. 
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4. Redovisning av enkäten och intervjuerna 

I detta kapitel har vi till syfte att presentera det empiriska materialet som insamlats under 

studiens gång.   

 

4.1 Enkäten 

Enkäten (se bilaga 2) skickade vi ut till alla nio företag i Uppsala län som blivit tilldelade 

utsläppsrätter under försöksperioden. Av dessa svarade sju företag på vår enkät, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 77,8 procent. De övriga två hade inte möjlighet att svara på 

enkäten på grund av tidsbrist och detta bortfall svarar mot 22,2 procent. Företagen som har 

svarat på enkäten är av olika storlekar och omsätter allt ifrån 5 miljoner kronor till 2,5 

miljarder kronor. Bland företagen finns det representanter från mineral-, massa och pappers-, 

järn och stål- och energibranschen. 

 

Första gången företagen blev medvetna om att de skulle beröras av Sveriges åtaganden 

gällande minskning av koldioxidutsläpp varierar från slutet av 2003 till början av 2004. 

Medvetenheten hos företagen växte fram genom att vissa företag fick utskick från 

myndigheter eller från Naturvårdverket. Ett företag fick information genom 

intresseorganisationer och ett annat genom kollegor som startat ett nätverk där företag ska 

samarbeta och informera varandra. 

 

Hittills har alla företagen bara upplevt negativa konsekvenser av införandet av utsläppsrätter. 

De negativa konsekvenserna består av mer administrativt arbete och ökade kostnader för 

övervakning och rapportering som i sin tur leder till ökade tillverkningskostnader. Företagen 

tror även att dessa konsekvenser kommer att bestå i framtiden. Två av företagen kan ändå se 

vissa positiva effekter längre fram genom att handeln med utsläppsrätter förhoppningsvis 

kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp genom att företag byter bränsle samt att 

systemet kommer att sporra företag till att investera i reningsutrustningar. 

 

De nya bestämmelserna har dock inte lett till några nyanställningar utan istället till merarbete 

för de nuvarande anställda. Ett företag menar på att deras anställda, ur ett ekonomiskt 

perspektiv, har fått merarbete på grund av andra rutiner i lagerhanteringen, ändrade krav på 

beräknade värden för förbrukat bränsle och hantering av den löpande redovisningen av 
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utsläppsrätterna månadsvis. Ett annat företag har även tagit hjälp av konsulter. Det största av 

de undersökta företagen har lagt ned arbete på tekniska specifikationer inför tilldelningen och 

hanteringen av rätterna samt på att prognostisera och rapportera de faktiska utsläppen. De har 

även lagt ner arbete på att få en enhetlig hantering av redovisningen inom koncernen. För att 

genomföra detta så effektivt som möjligt hanterar företaget en portfölj av anläggningar som 

även inkluderar anläggningar som ägs av dotterbolag i Sverige och i Finland. Samordningen 

bidrar även till att minimera de eventuella risker som kan uppstå i och med hanteringen av 

utsläppsrätter.  

 

På frågan hur företagen kommer att utnyttja utsläppsrätterna är ca 705 procent av företagen 

beredda att köpa in utsläppsrätter vid behov, men är inte främmande för att sälja sina rätter vid 

eventuellt överskott. Ett av företagen som ingår i en koncern, där koncernen är verksam 

internationellt, kommer att ha en egen handel av utsläppsrätter och vid behov köpa och sälja 

mellan sina olika fabriker. 

 

När det gäller företagens redovisning av utsläppsrätter svarade ca 606 procent av företagen att 

de ännu inte vet hur utsläppsrätterna ska redovisas utan de avvaktar instruktioner från de 

ansvariga myndigheterna. Resterande företag är däremot förberedda och påstår att de vet hur 

rätterna ska behandlas. Två företag har börjat redovisa sina utsläppsrätter enligt immateriella 

tillgångar medan ett annat istället har valt att hantera sina utsläppsrätter som lager. Över 70 

procent av företagen hävdar att de ännu inte stött på några problem med redovisningen, 

mycket på grund av att de ännu inte börjat redovisa sina utsläppsrätter. 

 

Vad gäller vilka redovisningsregler som företagen grundar sig på svarade alla utom ett företag 

att de använder sig av Redovisningsrådets rekommendationer. Ett av företagen som redovisar 

i överensstämmelse med RR redovisar dock enligt IAS när de ska redovisa till koncernen, 

men det ännu oklart om företaget ska följa IAS-regler när de ska redovisa utsläppsrätterna i 

sin egen redovisning. Ett annat företag har sitt moderbolag i USA och gör justeringar i sin 

koncernredovisning enligt US GAAP men redovisar annars enligt RR. Det är endast ett 

företag som redovisar i enlighet med IAS helt och hållet.  

 

                                                
5 71,4  
6 57,1 
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På frågan om företagen har haft någon hjälp av sin revisor/revisionsbyrå eller någon annan 

under införandet av handel med utsläppsrätter i redovisningen svarade nästan hälften att de 

ännu inte tagit någon kontakt eller funderat på frågan men kommer att undersöka det med sina 

revisorer. 43 procent har däremot redan tagit kontakt med sina revisorer varav ett företag har 

stämt av med koncernens revisorer och ett annat företag har i samråd med sina revisorer tagit 

fram koncernens centrala ekonomifunktion. Ett tredje företag har istället för att kontakta 

revisorer kontaktat Naturvårdverket och Länsstyrelsen. 

 

4.2 Intervjuerna 

Vi har genomfört två intervjuer där vi har intervjuat Mattias Overud på Deloitte och Martin 

Gavelius på Öhrlings. Mattias har jobbat på Deloitte i tio år, varav sju år med huvudsaklig 

inriktning på revision och 3 år med inriktning på kvalificerade redovisningsfrågor och 

finansiell rapportering. Nu jobbar han på en avdelning som heter �Accounting and Financial 

Reporting� (AFR) där han de senaste 1 ½ till 2 åren har varit fokuserad på framför allt 

frågeställningar med koppling till IFRS. Martin började jobba på Öhrlings för nio år sedan dit 

han anställdes för att starta enheten hållbar affärsutveckling och där han i dag arbetar med att 

titta på miljö- och hållbarhetsfrågor ur ett affärsmässigt strategiskt perspektiv för företaget.   

 

I samband med Kyotoprotokollets undertecknande förstod Öhrlings att detta med att kunna 

påverka miljön med hjälp av marknadsbaserade instrument, skulle bli viktigt i framtiden. Att 

sedan förstå vilka effekter dessa instrument kunde ha på företagen var något som Öhrlings 

ville bli marknadsledande på. Redan 2000 började företaget med kompetensseminarier för att 

se hur detta skulle påverka hela industrin. Under dessa seminarier där föreläsare från olika 

delar av Europa deltog, utbyttes erfarenheter och tankar, och Sverige fick en del råd och 

synpunkter i och med att dessa länder kommit längre än den svenska koldioxidindustrin. Allt 

merarbete kring forskning av de nya redovisningsreglerna ser inte Öhrlings som något 

negativt utan snarare tvärtom. Martins enhet är den som sitter med kompetensen i dessa frågor 

på Öhrlings och som utbildar andra i hur dessa frågeställningar ska hanteras.  

 

För Mattias har generellt sett diskussionen legat kring revisionsdelen och hur revisionen ska 

göras för att säkerställa en korrekt redovisning och finansiell rapportering avseende företagens 

åtaganden och vilka bitar de då ska titta på. Mattias har inte gått någon kurs för att lära sig 

mer om hur redovisningen av utsläppsrätter ska gå till, men i hans arbetsuppgifter ingår att 
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han är införstådd i de olika reglerna som finns och ett sätt är att vara uppdaterad i vad IFRIC 

gör och ger ut för tolkningar. Deloitte internationellt följer nära IASBs och IFRICs möten. 

Deloitte har som komplement till sin hemsida en internetsida som heter iasplus7 på vilken det 

presenteras information och där det även finns diverse olika länkar till andra matnyttiga sidor. 

Företaget får också information skickat till sig allt eftersom utkast kommer ut och på vissa av 

utkasten är Deloitte med och lämnar synpunkter. 

 

Öhrlings har många klienter inom skogs- och verkstadsindustri som har blivit tilldelade 

utsläppsrätter, men även andra företag som inte är deras klienter anlitar dem både som 

rådgivare och konsulter i utsläppsfrågorna. Martin har även varit med och gjort en studie8 där 

syftet var att ta reda på hur ett antal företag i Europa förhöll sig till handeln med utsläppsrätter 

samt att se hur väl förberedda de var. En av slutsatserna var att företagen har kommit långt 

med de tekniska delarna men att när det gäller skatte- och redovisningsfrågor låg en bit efter. 

Mattias vet inte den exakta siffran på hur många av deras kunder som blivit tilldelade 

utsläppsrätter men har märkt att företagen börjat ta kontakt angående redovisning av 

utsläppsrätter, men då främst bara allmänt diskuterat kring frågorna på telefon. Mattias 

avdelning, AFR, har kontakt med klienter i huvudsak vid tolkning och tillämpning av 

redovisningsrekommendationer avseende komplicerade redovisningsfrågor. Avdelningens 

uppgift blir då att hjälpa till och se till att klienterna och företagen följer relevanta regler. 

Martin har också märkt att klienterna börjat höra av sig lite mer, men i stället för att vänta på 

att detta ska hända försöker företaget vara mer proaktiva på så sätt att de går ut till klienterna 

och säger hur de tycker att företagen ska redovisa sina utsläppsrätter. Öhrlings har även pratat 

mycket med myndigheter och olika organisationer för att tala om för dem hur de tycker att 

dessa ska se på utsläppsrätterna. En del klienter är dock lite osäkra och vill vänta och se hur 

redovisningen kommer att gå till i resten av Europa. Många företag har också fått för sig att 

IFRIC 3 inte gäller som vägledning för hur företagen ska redovisa sina utsläppsrätter i och 

med att EU-kommissionen anmärkte på en punkt i denna. Detta har då medfört att i vissa fall 

har företagen inte tagit tag i sin redovisning utan väntar på ytterligare vägledning.  

 

Att redovisningen av utsläppsrätterna inte är helt okomplicerad gav Martin ett exempel på. 

Han nämnde att tre olika stora börsnoterade företag hade redovisat utsläppsrätterna på tre 

                                                
7 www.iasplus.com  
8 Responding to a changing environment: Applying emissions trading strategy to industrial companies.        
  Tillgänglig: http://www.pwc.com/se/swe/about/pressrum/emissions_industrial.pdf [2005-05-18] 
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olika sätt i den första kvartalsrapporten. Han berättar vidare att de företag som redovisar fel 

får en anmärkning skickad till styrelsen, men det viktigaste är att företagen rättar till 

problemen innan årsbokslutet, vilket de gör genom att de flesta företag har en revidering i den 

tredje kvartalsrapporten. Att redovisa utsläppsrätter blir heller inte enklare av att de 

civilrättsligt och momsrättsligt räknas som finansiella instrument medan de 

redovisningsmässigt räknas som immateriella tillgångar. 

 

Öhrlings arbetar efter att rätterna ska redovisas som immateriella tillgångar enligt IAS 38 och 

att skillnaden som uppstår mellan marknadsvärdet på rätten och priset företaget betalar (i 

försöksperioden får företagen rätterna gratis) ska redovisas enligt IAS 20, statligt stöd, samt 

att själva skulden att leverera rätter ska räknas som avsättningar i enlighet med IAS 37. Bolag 

som vet att deras utsläppsrätter inte kommer att räcka till ska visa det som ett underskott. 

Detta underskott på utsläppsrätter måste sedan täckas upp med inköpta rätter. Deloitte är av 

samma uppfattning och tror att det är dessa regler som kommer att gälla för bokslutet år 2005.  

 

Öhrlings rekommenderar sina klienter som redovisar enligt IAS 38, att välja den alternativa 

principen framför huvudprincipen eftersom den förstnämnda leder till att det blir en bättre 

matchning mellan tillgångar och skulder i balansräkningen. Martin nämner att han 

personligen är �frälst på marknadsvärdet� och menar på att ��ska det vara en öppen 

redovisning och där man redovisar variansen ska man göra det enligt marknadsvärdet��. Att 

det finns två modeller i IAS 38 tror Martin har bidragit till att RR 15 troligtvis kommer att 

revideras och anpassas ytterligare efter IAS. Han är dock osäker på när denna ändring kan 

komma till stånd.  

 

Martin tycker att hela idén med att företagen har tilldelats snålt med utsläppsrätter är ett bra 

sätt att få reduktion av utsläpp. Han menar på att sätta en viss maxgräns för företagens utsläpp 

leder till att den som i slutändan släpper ut är den som gör det billigast. Vidare berättar Martin 

att det är mycket är på gång inom miljöområdet och handeln med utsläppsrätter är bara början. 

EU-kommissionen prövar för att få till stånd andra reduktioner och till exempel från 2010 

kommer man att börja med vitacertifikat, energispararcertifikat, där energikonsumenten får 

tilldelat certifikat för att minska ned konsumerandet. Även andra projekt i samma spår är på 

gång i Storbritannien där det har beslutats att handel med avfallsrätter ska genomföras. 
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5. Analys 
I detta kapitel redovisas analysen utifrån den enkätundersökning och de intervjuer vi 

genomfört, samt utifrån den teorin vi valt.  

    

5.1 Enkäten 

Enkäten påvisar att få företag är förberedda inför redovisningen av utsläppsrätter trots att alla 

sedan årsskiftet 2003/2004 har varit medvetna om att de skulle ingå i gruppen av företag som 

har varit tvungna att minska sina koldioxidutsläpp. Förutom att företagen är allmänt 

oförberedda så har majoriteten inte ens någon aning om att utsläppsrätter ska redovisas som 

immateriella tillgångar i balansräkningen. De mindre företagen är de som är sämst förberedda 

medan de två största företagen har fått hjälp från sina moderbolag, där ett av dem har gjort 

egna undersökningar och förbereder regelverk för hela koncernen.  

 

Vidare kan vi utläsa av enkäten att majoriteten av företagen i Uppsala län är onoterade 

aktiebolag och fast de nu skulle kunna välja att redovisa enligt de internationella 

bestämmelserna har de ändå valt att fortsätta att redovisa enligt Redovisningsrådets 

rekommendationer. Endast ett av företagen redovisar i enlighet med IAS, men ytterligare ett 

använder sig av de internationella reglerna när de redovisar till sin koncern. Detta innebär att 

enbart ett företag i undersökningen kan dra nytta av den alternativa principen. 

 

Handeln med utsläppsrätter upplever alla företag har lett och kommer att leda till negativa 

konsekvenser för dem och deras nuvarande anställda genom ökade kostnader och merarbete. 

Även redovisningen av rätterna ser företagen som något negativt eftersom det innebär att de 

måste lägga resurser på att lära sig nya regler och på vad det medför att hantera dessa rätter i 

redovisningen. Detta i sin tur kan ha bidragit till att företagen inte är så förberedda då de ser 

den nya redovisningen som en stor börda. Något företag kunde i alla fall se vissa positiva 

effekter av handeln i framtiden eftersom den förhoppningsvis leder till att koldioxidutsläppen 

kommer att minska.  

 

Trots att de flesta av företagen inte har så goda kunskaper i hur utsläppsrätterna ska redovisas 

känner de sig ändå inte stressade utan tar i tu med redovisningen längre fram. Nu i början 

fokuserar de främst på den tekniska hanteringen av utsläppsrätterna.  
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5.2 Intervjuerna 

De två revisionsbyråerna instämmer i att företagen inte är riktigt förberedda när det gäller 

redovisningen av utsläppsrätterna. Det har främst märkts på att få av deras klienter har hört av 

sig med förfrågningar och funderingar, men också genom att det har hittats fel i vissa företags 

första kvartalsrapporter. Klienterna har inte haft klart för sig hur utsläppsrätterna ska 

klassificeras i balansräkningen utan har redovisat dem på flera olika sätt. Lyckligtvis kan 

företagen justera sina misstag utan att de får några allvarligare konsekvenser så länge det blir 

gjort innan årsbokslutet. Att kunderna inte är förberedda är dock inte något unikt för Sverige 

utan situationen i Europa ser i överlag likadan ut. Företagen har fokuserat mer på de tekniska 

delarna och inte så mycket på hur de ska hantera rätterna i sin redovisning9.   

 

Revisionsbyråerna har haft lite olika infallsvinklar där Deloitte har fokuserat på hur de ska 

revidera företagen och säkerställa att de har skött sina åtaganden. Öhrlings däremot har varit 

engagerade inom miljöområdet ända sedan slutet på 1990-talet och arbetar idag offensivt 

genom att gå ut och informera sina klienter och kunder om vilka redovisningsregler som är 

tillämpbara gällande utsläppsrätter. Båda revisionsbyråerna instämmer med IFRICs tolkningar 

i IFRIC 3, i vilken det tydligt framgår att utsläppsrätter ska redovisas som immateriella 

tillgångar, och båda arbetar för att företagen ska följa dessa rekommendationer. Öhrlings 

rekommenderar även att företagen som redovisar i enlighet med IAS 38 ska välja den 

alternativa principen framför huvudprincipen eftersom Martin på Öhrlings tycker att den ger 

en tydligare bild av företagets situation.  

 

5.3 RR och IAS 

De första skillnaderna mellan RR 15 och IAS 38 märks redan när de båda reglernas 

definitioner jämför. I RR 15 finns ett kriterium som tagits bort i IAS 38, nämligen att den 

immateriella tillgången ska användas i produktionen, för uthyrning eller för administrativa 

ändamål. Definitionen i RR 15 är mer specifik men vi tror ändå att utsläppsrätterna faller 

inom den definitionen eftersom rätterna kan användas inom företagets produktion. Genom 

enkätsvaren har det framkommit att majoriteten av företagen redovisar enligt RR och kommer 

som det ser ut i dagsläget att fortsätta att redovisa enligt RR.  

 
                                                
9Responding to a changing environment: Applying emissions trading strategy to industrial companies.     
Tillgänglig: http://www.pwc.com/se/swe/about/pressrum/emissions_industrial.pdf [2005-05-18] 
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Enligt RR 15 får utsläppsrätterna endast värderas till anskaffningsvärdet medan i IAS 38 får 

de värderas enligt antingen huvudprincipen till anskaffningsvärdet eller den alternativa 

principen till ett omvärderat belopp. För att sedan se till vilka effekter utsläppsrätterna har på 

redovisningen beror det lite på vilken princip som används. Vad gäller resultaträkningen 

skiljer sig inte de olika principerna åt utan som det visar sig i exemplet i bilaga 4, blir 

slutresultaten desamma. Detta gäller även skillnaderna mellan de två redovisningsreglerna. I 

balansräkningen däremot ser vi vissa skillnader. På tillgångssidan kan utsläppsrätterna visa 

olika belopp eftersom i den alternativa principen värderas utsläppsrätterna till marknadsvärdet 

och varierar då med kursändringar. I bilaga 4 så steg kursen under året och därmed redovisas 

tillgångarna till ett högre värde med hjälp av den alternativa principen. Även skulderna 

varierar med kursändringar, vilket det gör i båda principerna. Detta leder till att de båda visar 

samma värden under hela året. Skulderna ska värderas till marknadsvärde vilket då blir lika 

oavsett vilken princip som används. 

 

Den största skillnaden syns i eget kapital eftersom kursen varierar vilket i sin tur påverkar 

värdet på utsläppsrätterna enligt den alternativa principen. Den värdeändring som uppstår går 

sedan via en omvärderingsreserv till eget kapital. I exemplet i bilaga 4 är det tydligt att eget 

kapital blir högre enligt den alternativa principen och detta tack vare omvärderingsreserven. 

För att ytterligare förstå effekterna av omvärderingsreserven, se bilaga 5.  
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6. Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatserna utifrån empirin och teorin. Vi 

avslutar detta kapitel med att vi ger förslag till vidare studier.   

 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att se om de utvalda företagen känner till att utsläppsrätter 

ska behandlas som immateriella tillgångar enligt RR 15 eller IAS 38. Vidare ville vi jämföra 

vilka skillnader det blir för företagen beroende på vilken av de två redovisningsreglerna som 

de måste följa eller har möjlighet att välja. 

 

Den första januari 2005 trädde EUs åtaganden om att minska koldioxidutsläppet i Europa i 

kraft. Dessa åtaganden gäller endast vissa utvalda branscher och innebär att de utvalda 

företagen är tvungna att ha utsläppsrätter för varje ton koldioxid de släpper ut. Från och med 

den första januari gäller också att alla noterade företag är tvungna att använda sig av de 

internationella redovisningsreglerna i sin koncernredovisning medan övriga företag kan välja 

om de hellre vill använda sig av dessa i stället för svenska regler. Företagens tilldelning av 

utsläppsrätter samt deras valmöjligheter i och med införandet av de nya reglerna har lett till 

omställningar i företagens redovisning. Vi har märkt att de flesta av de företag vi har varit i 

kontakt med, framför allt de mindre företagen, inte riktigt har satt sig in i vilka 

redovisningsregler som gäller, mer exakt att utsläppsrätterna ska redovisas som immateriella 

tillgångar, trots att de fick kännedom om införandet av utsläppsrätter på ett tidigt stadium. 

Samtidigt verkar de inte vara särskilt oroade över detta i dagsläget. Tendensen ser likadan ut 

över hela Europa. Anledningen till att det är de mindre företagen som ligger efter i 

förberedelserna inför redovisningen av utsläppsrätter tror vi kan ha att göra med att de inte har 

samma resurser att tillgå som de större och därför inte har samma möjligheter att ta till sig all 

nödvändig information.    

 

I och med att EU-kommissionen inte godtog hela IFRIC 3 har revisorerna märkt att en del 

klienter tolkat det som att IFRICs rekommendationer inte gäller överhuvudtaget och då inte 

vill använda sig av dem. Revisionsbyråerna försöker dock informera sina kunder om vilka 

regler som faktiskt gäller och de båda intervjuade byråerna försöker efterfölja IFRIC och 

deras förslag. En majoritet av företagen i undersökningen redovisar enligt RR och kommer att 
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fortsätta med det. Martin på Öhrlings tycker istället att företag i allmänhet ska välja att 

redovisa sina utsläppsrätter enligt IAS 38 och då välja den alternativa principen framför 

huvudprincipen. Anledningen är främst att omvärderingsreserven leder till att eget kapital kan 

bli högre om kursen stiger samt att omvärderingen bidrar till en bättre matchning mellan 

tillgången och skulden i balansräkningen i och med att både tillgångar och skulder ska 

värderas till marknadsvärde. Skulderna ska även värderas till marknadsvärde enligt 

huvudprincipen vilket innebär att dessa blir lika oavsett vilken modell som används. Inte 

heller resultaträkningen skiljer sig åt mellan de två olika modellerna. 

   

Det som dock talar emot den alternativa principen är att den följer med i kursens svängningar 

och om kursen faller och sjunker under tillgångens anskaffningsvärde innebär det att 

tillgången förlorar i värde. På så sätt kan man säga att huvudmodellen är ett tryggare 

alternativ. Men vi anser fortfarande att IAS 38 är ett bättre alternativ än RR 15 och ser vi bara 

till dessa två skulle vi rekommendera företagen i Uppsala län att byta till IAS. Detta skulle 

dock innebära att företagen skulle bli tvungna att använda sig av alla IAS-regler vilka kanske 

inte skulle vara lika gynnsamma för företagen som IAS 38. Troligtvis kommer ändå RR 15 att 

ändras till att överensstämma med IAS 38 vilket då skulle leda till att även de företag som 

fortsätter att redovisa enligt RR kommer att ha möjlighet att välja den alternativa principen.  

 

6.2 Förslag till vidare studier 

I dagsläget redovisas utsläppsrätter som immateriella tillgångar enligt RR15 och IAS 38, men 

det pågår även en diskussion om de inte skulle kunna redovisas som finansiella instrument 

istället. Att följa denna diskussion och se vad förändringarna skulle bli om de redovisades 

som finansiella instrument skulle vara ett intressant ämne att studera vidare.  

 

Martin på Öhrlings nämnde att RR 15 troligtvis kommer att ändras till att överensstämma med 

IAS 38 och då innefatta samma två principer som IAS 38. Det skulle vara intressant att följa 

RR 15s utveckling och även undersöka om det finns intresse hos företagen att använda den 

alternativa principen. 

 

I och med att företagen ännu inte gjort några bokslut skulle det vara intressant att granska års-

redovisningar efter år 2005 och se på förändringarna som utsläppsrätterna har bidragit till i 

företagens redovisning.
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Tilldelning av utsläppsrätter till företag i Uppsala län 
 
 
 
Bransch Företag Anläggning Tilldelning 2005 

[utsläppsrätter 

per år] ∗  

Tilldelning 2006 
[utsläppsrätter 

per år] ∗  

Tilldelning 2007 
[utsläppsrätter 

per år] ∗  

Energi AB Enköpings värmeverk HPC Simpan 424 424 424

Energi AB Enköpings värmeverk PC Stenvreten 19 19 19

Energi AB Enköpings värmeverk PC Tjädern 20 20 20

Energi ENA Kraft AB ENA Kraft, 
KVV 268 268 268

Energi Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks 
kärnkraftstation 507 507 507

Energi Forsmarks Kraftgrupp AB Gunnarsbo 
kraftverk 100 100 100

Energi Sydkraft Mälarvärme AB Nyby PC 403 403 403

Energi Vattenfall AB Knivstaverket 929 929 929

Energi Vattenfall AB Boländerna 267 656 267 656 267 656

Energi Vattenfall AB Husbyborgverk
et 2 870 2 870 2 870

Mineral Wienerberger AB Haga tegelbruk 6 049 6 049 6 049
Massa o 
papper Stora Enso Pulp AB Skutskärs bruk 40 163 40 163 40 163

Järn o stål Erasteel Kloster AB Söderfors 3 182 3 182 3 182

Energi Karlit AB Karlit AB 4 4 4

Energi Tierps Fjärrvärme AB Oljecentralen 72 72 72

Energi Tierps Fjärrvärme AB Gasolanläggnin
gen 1 219 1 219 1 219

 

∗ Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid.
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Bilaga 2 - Enkäten (missivbrev och formulär) 

     Uppsala, den 2005-04-25 
 
 
 
Hej!      
 
Vi är två studenter som just nu skriver kandidatuppsats vid Uppsala universitet. Vi skriver om 
företags handel med utsläppsrätter ur ett redovisningsperspektiv, där syftet är att ta reda på 
hur företagen redovisar sina utsläppsrätter. Vi tycker att området är otroligt spännande i och 
med att det är så aktuellt och relativt outforskat. Eftersom vi studerar i Uppsala har vi valt att 
titta närmare på företag i Uppsala-regionen. Via Naturvårdsverket fick vi tillgång till en lista 
över de företag vars anläggningar är tilldelade utsläppsrätter i Uppsala län, i vilken ni ingår.  
 
För att få in data till vår studie använder vi oss främst av en enkätundersökning. Enkäten 
består först av några korta frågor för att få lite mer inblick i ert företag samt vem respondenten 
är. Sedan följer lite mer ingående frågor och slutligen kommer vi in på hur utsläppsrätter 
redovisas. Naturligtvis kommer vi inte att ange ert företag vid namn i uppsatsen utan vi 
kommer att behandla era uppgifter och svar helt konfidentiellt. Tillsist skulle vi gärna önska 
att ni i mån av tid finns tillgängliga för en intervju, i fall vi skulle finna vissa svar intressanta 
för vidareutveckling. 
 
Frågorna besvaras enklast genom att fylla i enkäten, spara och bifoga den i ett e-mail 
till Anna.Arvidson.6894@student.uu.se. Det går även bra att skriva ut enkäten, 
fylla i den och skicka till adress: 

 
Anna Arvidson 
Djäknegatan 1, 6tr 
754 23 Uppsala 

 
 
 
Vi skulle gärna vilja ha ert svar senast måndag den 9 maj.  
 
Vi hoppas verkligen att ni har tid att svara på enkäten eftersom svaren på enkäten är mycket 
betydelsefulla för vårt fortsatta arbete och om ni skulle vara intresserade att ta del av den 
färdiga studien så är det bara att nämna det i e-mailet eller brevet så skickar vi en kopia till er.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Arvidson och Mikaela Enroth 
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Enkätformulär 
 
Vilken position har du inom företaget? 
 
Hur stort är ert företag, vad gäller omsättning och antal anställda? 
 
Hur ser verksamheten ut på företaget? Vad är den huvudsakliga produktionen?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fråga 1: 
När fick ni veta att ert företag ingick i gruppen av företag som berördes av de nya 
bestämmelserna angående minskning av koldioxid? Mer specifikt, bestämmelserna kring 
utsläppsrätter? 
 
Fråga 2: 

A. Vilka positiva och/eller negativa konsekvenser har utsläppshandeln lett till för ert 
företag? 

B. Vad tror ni blir konsekvenserna i framtiden? 
 
Fråga 3: 
Har de nya bestämmelserna lett till merarbete, till exempel gällande nya investeringar eller 
nyanställning av personal med kunskaper i ämnet? Om ja, på vilka sätt? 
 
Fråga 4:  
Hur kommer utsläppsrätterna att utnyttjas i ert företag?  
( ) Inköp av utsläppsrätter vid behov 
( ) Försäljning vid överskott av utsläppsrätter 
( ) Annat, i så fall vad? 
 
Fråga 5: 
Det har pågått en debatt gällande hur utsläppsrätterna ska värderas och hanteras i företags 
redovisning.  

A. Vet ni hur ni ska behandla utsläppsrätterna i ert företags redovisning? Om ja, hur sker    
redovisningen? 

B. Har ni stött på några problem eller svårigheter i samband med redovisningen av 
utsläppsrätter? Om ja, i så fall vilka och hur har ni arbetat för att lösa dem? 

 
Fråga 6: 
Vilka redovisningsregler grundar ert företag sig på, IAS (Internationella redovisningsregler) 
eller Redovisningsrådets rekommendationer?    
 
Fråga 7: 
Har ni haft någon hjälp av er revisor/revisionsbyrå eller någon annan under införandet av 
handel med utsläppsrätter i redovisningen? Om ja, av vem/vilka och på vilket sätt? 
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Bilaga 3 � Diskussionsfrågor inför intervjuerna 
 
 

Diskussionsfrågor: 
 

 

! Hur har ni upplevt de nya reglerna kring handel med utsläppsrätter? 

Har det lett till merarbete för er? Har ni t.ex. fått gå på kurser för att 

sätta er in i området?  

 

! Har ni många kunder som har fått tilldelat sig utsläppsrätter? Har ni 

haft mycket kontakt med dessa kunder angående hur detta kommer 

att påverka deras redovisning?    

 

! Vad arbetar ni och de berörda företagen efter för regler idag?  

Tror ni att det är dessa regler som man kommer att använda för 

bokslutet 2005? 

 

! Hur kommer utsläppsrätter i sig och handel med utsläppsrätter att 

redovisas i balansräkningen? 
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Bilaga 4 � Exempel från IFRIC 3 
 
Illustrative Example 
 
This example accompanie, but is not part of, IFRIC 3. 
 

Facts 
 
IE1 Company A is a participant in a cap and trade scheme in which allowances are 

traded in an active market, as defined in IAS 38 Intangible Assets. The scheme 
operates for annual compliance periods that coincide with Company A�s 
reporting periods. On the first day of the first period, Company A is issued, free 
of charge, allowances on that day is CU 1011 per tonne, giving a fair value of 
120000. 

 
IE2 Six months later (at its interim reporting date) Company A has emitted 5500 

tonnes of carbon dioxide. It expects its emissions for the whole year to be 12000 
tonnes (i.e. equal to the allowances issued to it). The market price of the 
allowances has risen to CU 12 per tonnes.  

 
IE3 At the year-end, Company A measure its emissions for the year at 12500 tonnes. 

On the last day of the year, it buys 500 allowances to cover the emissions in 
excess of the allowances it holds. The market price of allowances at the year-
end (and which Company A pays for the extra 500 allowances) is CU 11 per 
tonne. 

 
IE4 Company A does not produce emissions in the course of making inventories ( r 

other assets). Therefore the cost of producing emissions is recognised as an 
expense in profit or loss. 

 
 
 
 

                                                
11 In this example, monetary amounts are denominated in currency units (CU). 
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Accounting under the cost model in IAS 38.  
 
IE8 Company A will therefore report as follows:   
 
Income/expense recognised 
in profit or loss 

First Half Second Half Full year 

 CU   CU           CU 
Government grant 55,000 65,000 120,000 
Emissions expense (66,000) (71.500) (137,500) 
 (11,000) (6,500) (17,500) 
    
Balance sheet Date of allocation Interim date Year-end 
 CU CU CU 
Assets    
Allowances 120,000 120,000 125,500 
Cash - - (5,500) 
 120,000 120,000 120,000 
    
Liabilities    
Liability to deliver allowances - 66,000 137,000 
Government grant 120,000 65,000 - 
 120,000 131,000 137,500 
Equity - (11,000) (17,500) 
    
 
 Accounting entries on setting the obligation 
 
IE9 Company A continues to account for the allowances at cost less impairment and 

to remeasure its liability to deliver allowances until it makes the following 
accounting entries, when it settles the liability for emissions made in the year: 

 
 Dr Liability to deliver allowances CU 137,500 
  Cr Allowances  CU 125,500 
  Cr Profit or loss  CU 12,000 
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Accounting under the revaluation model in IAS 38 
 
IE10 In this example, the allowances are traded in an active market, as defined in IAS 

38. Therefore, Company A can choose to use the revaluation model in IAS 38 to 
account for the allowances. 

 
IE14 Company A will therefore report as follows: 
 
Income/expense recognised 
in profit or loss 

First Half Second Half Full year 

 CU CU CU 
Government grant 55,000 65,000 120,000 
Emissions expense (66,000) (71,500) (137,500) 
 (11,000) (6,500) (17,500) 
    
Income/expense recognised 
directly in equity 

   

Revaluation of allowances 24,000 (12,000) 12,000 
    
Balance sheet Date of allocation Interim date Year-end 
 CU CU CU 
Assets    
Allowances 120,000 144,000 137,500 
Cash - - (5,500) 
 120,000 144,000 132,000 
    
Liabilities    
Liability to deliver allowances - 66,000 137,500 
Government grant 120,000 65,000 - 
 120,000 131,000 137.500 
Equity - 13,000 (5,500) 
 
 
 Accounting entries on setting the obligation 
 
IE15 Company A continues to remeasure the allowances and its liability to deliver 

allowances until it makes the following accounting entries, when it settles the 
liability for emissions made in the year: 

  
 Dr Liability to deliver allowances CU 137,500 
  Cr Allowances  CU 137,500 
 
 To recognise the settlement of the obligation. 
 
IE16 Company A may transfer its revaluation surplus of CU 12,000 directly to 

retained earnings in accordance with paragraph 87 of IAS 38. 
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Bilaga 5 � Våra tolkningar av exemplet i bilaga 4 

 

Huvudprincipen: 
 

Tillgångar  Skulder + Eget kapital  Resultat 
        

Utsläppsrätter  Åtagande att leverera rätter  Intäkter 
IB             0    IB                0   30/6     55 
1/1        120    30/6           66   31/12   65 
31/12     5,5    31/12      71,5             120 

125, 5                 137,5    
      Utsläppskostnader 

Kassa  Statligt stöd  30/6        66  
IB   0 31/12   5,5  30/6   55 IB                 0  31/12   71,5  
             5,5  31/12   65 1/1            120  137,5  
    0    
        
   Eget Kapital    
    IB                 0    
    0    
        
        
Effekter på:       
Balansräkningen    Resultaträkningen 
        
Tillgångar    Intäkt +120
Utsläppsrätter  + 125,5  Utsläppskostnad -137,5
Kassa  - 5,5    -17,5

   120     
        

Skulder + EK       
Åtagande att leverera rätter +137,5     
Statligt stöd  0     

       
Eget Kapital  0     
Årets resultat  -17,5     

   120     
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Den alternativa principen: 
 

Tillgångar  Skulder + Eget kapital  Resultat 
        

Utsläppsrätter  Åtagande att leverera rätter  Intäkter 
IB             0 31/12    12   IB                0   30/6     55 
1/1        120    30/6           66   31/12   65 
30/6        24    31/12      71,5             120 
31/12     5,5                 137,5    

137,5      Utsläppskostnader 
  Statligt stöd  30/6        66  

Kassa  30/6            55 IB                 0  31/12   71,5  
IB   0 31/12   5,5  31/12          65 1/1            120  137,5  
             5,5   0    
       
   Eget Kapital    
    IB                 0    
    0    
       
   Omvärderingsreserv    
   31/12          12 IB                 0    
    30/6            24    
    12    
       
Effekter på:       
Balansräkningen    Resultaträkningen 
        
Tillgång    Inkomst +120
Utsläppsrätter  + 137,5  Utsläppskostnad -137,5
Kassa  - 5,5    -17,5

   132     
        

Skulder + EK       
Åtagande att leverera rätter +137,5     
Statligt stöd  0     

       
Eget Kapital  0     
Årets resultat  -17,5     
Omvärderingsreserv  +12     

   132     
 
 


