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Fem anledningar 
att välja Capego
1.   En digital plattform

för hela arbets processen.

2.   Intuitiv användarupplevelse 
effektiviserar och förenklar. 

3.   Koll på fl öde och status 
för alla dina klienter. 

4.   Stöd för olika typer av 
arbetsroller. 

5.   Arbeta var och när du vill, 
via molnet.

Ett smartare sätt 
att göra rätt

CAPEGO BOKSLUT OCH SKATT

I höst kan du arbeta med både bokslut och skatt i Capego! 
Ta chansen att förenkla och effektivisera arbetet med 
bokslut, årsredovisning, färdigställande, deklarationer, 
analyser och beräkningar. Smarta tips och automatiska 
kontroller hjälper dig göra rätt från början och genom hela 
arbetsfl ödet. 

Färdigställande
Deklaration

Analys

Bokslut

Årsredovisning

Beräkning

Kvalitetssäkring

Klient	 öde
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LEDA R E
CH A R LO T TA M A RT ÉNG

B
alans har som FAR:s medlemstidning ett 
tydligt uppdrag: att stärka medlemmarna i 
sina yrkesroller, visa på en attraktiv bransch 
och att bidra till att stärka FAR:s varumärke. 

Genom medlemsundersökningar och läsarundersök-
ningar vet vi att nyhetsförmedlingen är viktig och 
uppskattad av er medlemmar. 

Nu vill vi bli ännu bättre! Du som följer oss på 
tidningenbalans.se har redan sett att sajten har fått en 
rejäl ansiktslyftning. Bakom kulisserna har arbetet 
pågått tillsammans med Kate designstudio. Vår 
förhoppning är att du ska få en ännu bättre upplevelse! 
På webben ges möjligheter till långläsning blandat 
med kortare, snabbare nyheter. Nytt är också att du 
kan filtrera innehåll utifrån vilken yrkeskategori du är 
intresserad av, klicka på fliken Hitta artiklar i menyra-
den och bocka i önskad medlemskategori. 

V I SOM JOBBA R med Balans drivs av att du som läsare 
ska känna att varje minut med Balans är väl investe-
rad tid – och att du när du lägger ifrån dig tidningen, 
eller surfar vidare på nätet, ska känna att du har blivit 
inspirerad och uppdaterad på vad som är på gång just 
nu. 

Revisionsplikten till exempel är en fråga som åter 
har blivit aktuell. Åsikterna för eller emot är många, 
men hur ser det egentligen ut i övriga Europa och 
framför allt hos våra grannar i Norden? Missa inte Ra-
kel Lennartssons kartläggning och ta del av på vilket 
sätt Norden särskiljer sig från övriga Europa.

Anders Bäckström, intervjuas om etik och förvänt-
ningarna som finns på branschen. ”När man är revisor 
följer att man inte kan bli kompis med sina kunder.” 
konstaterar han. Mycket intressant läsning!.   

CH A R LO T TA M A RT ÉNG,  chefredaktör för Balans.  
Hör gärna av dig till mig på charlotta.marteng@far.se

Wow-känsla på webben
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7 Tre fikafrågor
Karl-Oskar Olming, chef för 
hållbarhetsstrategi på SEB, säger 
att revisions- och rådgivnings-
branschen kommer ha en viktig roll 
i hållbarhetsfrågor de närmaste 
åren.

8 Aktuellt
Skärpta åtgärder runt penning-
tvätt. ISQM - snart kommer 
vägledningen. Förtroendet för 
branschen fortsatt starkt. ”Kapita-
let kan bli klimatets bästa vän”. 

16  Porträtt 
Anders Bäckström om yrkesetiken 
och de förväntningar som finns på 
revisorn.

23  Min karriär
Merab Samuel tar för sig och brin-
ner för att hjälpa kunderna.

24  Fokus: Revisionsplikten
Revisionsplikten är på tapeten 
igen i Sverige. Men hur ser det ut i 
omvärlden?

29  Vår byrå
LR Revision & Redovisning i Sträng-
näs utbildar sina anställda till  
diplomerade coacher. 

32  Debatt
Skatten är en central del i företa-
gens hållbarhetsarbete.

34  Expertfrågan
Digital inlämning av årsredovisning 
och XBRL.

38  Krönika: Jan Marton
Diskontering i balansräkningen.
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FRÅN 249 KR/MÅN OCH KONSULT

Tid för paus i nästa högsäsong
Med Visma Smarta Byrån väljer du själv de bitar du behöver  
och betalar bara för det du använder. Genom att programmet  
stämmer av siffrorna åt dig månadsvis och kvartalsvis är det  
mesta redan gjort vid deklaration och bokslut.  

Med vår unika prismodell betalar du månadsvis i efterskott,  
alltid utan bindningstid. Så att redovisning alltid är som den  
borde vara. Upptäck Visma Smarta Byrån på vismaspcs.se/
redovisningsbyra
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Årets viktigaste  
handböcker finns nu  

att förbeställa!

Beställ båda böckerna och spara 150 kr 
Läs mer på nj.se/svensk-redovisning 
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Sofia Hadjipetri Glantz
08-402 75 19

Rakel Lennartsson
(frilans) 

08-506 112 00

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE 
Charlotta Marténg

08-506 112 49

Balans ges ut av FAR AB. FAR är en branschorganisation inom redovisning, 
revision och rådgivning, och ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. 
FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatte-
rådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom 

redovisning, revision och rådgivning.

Adress: Box 6417, 113 82 Stockholm 
tidningenbalans.se

Rakel: 
Inför helgerna i december vill jag tipsa 
om alternativa klappar: egentillverka-
de, återbrukade eller presentkort på 
tjänster. 

Sofia: 
"Succession"S3 på 
HBO som precis har 
börjat. Sen vill jag 
tipsa om Balans nya 
ursnygga webb!

Charlotta: 
Dags att gå en kurs 
på jobbet? Redan nu 
är det läge att börja 
kolla in vårens utbud!

Mats: 
Ny säsong av "Saknad, aldrig 
glömd" på SVT play med den 
alltid fantastiska Nicola Walker i 
huvudrollen.

SV
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1234 5678
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EU:s hållbarhets  - 
taxonomi - vad är på gång?

− Arbetet med att utveckla taxonomierna  
fortsätter. EU har skapat en plattform för håll-

bar finansiering som ger råd till EU kommis-
sionen i det här arbetet. Under hösten lämnar 
plattformen sina slutrapporter som ligger till 

grund för EU-kommissionens förslag på hur de 
vill att den sociala taxonomin och taxonomin 
för skadliga aktiviteter ska tas vidare. När det 
gäller de fyra återstående miljömålen i taxo-
nomin för miljömässigt hållbara investeringar 
(den första) väntas EU-kommissionen komma 

ut med en delegerad akt under första  
halvåret av 2022, som därefter  

börjar gälla 2023.

Hur ska branschen  
hjälpa kunderna tänka  

och agera hållbart?
− I samband med att mer icke-finansiell 

information måste revideras blir revi-
sorernas uppdrag bredare. Revisorer 

och rådgivare kommer spela en viktig 
roll i att hjälpa kunder i tolkning av och 
revidering mot utökade rapporterings-
regelverk såsom till exempel CSRD och 
taxonomin. Den ökade transparensen 

kommer lägga fokus på strategiska 
hållbarhetsfrågeställningar 

 i affärsmodellen. 

Hur kan FAR:s  
medlemmar vara ett  

föredöme i hållbarhetsfrågan?
− För att de nya regelverken ska fungera 
enhetligt inom EU tror jag det är viktigt 

att FAR och dess medlemmar samar-
betar aktivt internt och med bransch-

organisationer i andra länder samt med 
industriorganisationer och  

finansbranschen. Det kommer  
underlätta för företag verksamma  

i flera länder och skapa konkurrens-
neutralitet inom EU. 

text: Sofia Hadjipetri Glantz  
foto: Saerun Norén

3 fikafrågor
Revisions- och rådgivningsbranschen kommer att ha en enormt 

viktig roll de närmaste åren i frågor kring hållbarhet. Balans pratar 
med Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi på SEB.

KARL-OSKAR 
OLMING

Vad:

Chef för håll-
barhetsstrategi 

på SEB. En av 
experterna i 

EU-kommissio-
nens grupp för 

hållbar finansie-
ring.
Ort:

Stockholm.
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Skärpta åtgärder 
runt penningtvätt 
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Kö hos  
Bolagsverket
Sänkt krav på aktiekapital 
i kombination med pande-
min. Det har lett till att an-
talet ärenden ökat kraftigt 
hos Bolagsverket, något 
som påverkar kötiderna. 
Vissa registreringsärenden 
har haft månadslånga kö-
tider. Kötiderna kan ställa 
till problem för företag 
som ligger nära gränsvär-
dena för revisionsplikt. Vill 
man exempelvis avanmäla 
sin revisor för att man gått 
under gränsvärdena, gäl-
ler det att göra detta i god 
tid före räkenskapsårets 
utgång.

Nya regler för 
korttidsstöd
Det tillfälliga korttids-
stödet slutade gälla sista 
september. Tillväxtverket 
gör nu nya bedömningar 
eftersom förutsättningar-
na för det ordinarie stödet 
för korttidsarbete delvis 
ser annorlunda ut. Det här 
påverkar företag och alla 
som jobbar med rådgiv-
ning till företagen.

− I nuläget när det 
utökade tillfälliga stödet 
upphör har FAR inte plane-
rat att arbeta fram några 
uppdaterade mallar. 
Däremot har vi vår med-
lemsrådgivning som kan 
stötta om det krävs att 
revisor ska lämna yttrande 
för stödet, säger Sara 
Lissdaniels, auktoriserad 
revisor på FAR.

Ekonom säkert 
karriärval
Den som väljer att utbilda 
sig till ekonom får snabbt 
anställning, dessutom har 
jobbet en tydlig relevans 
för utbildningen. Det visar 
Akavias enkätundersök-
ning bland ekonomer 
som tog examen under 
åren 2019–2020. Närmare 
hälften, 46 procent, svarar 
att de fick en relevant 
sysselsättning redan innan 
avslutade studier.

− Ekonomer får inte 
bara jobb direkt, mer-
parten, 75 procent, får 
dessutom fast anställning 
vilket särskiljer gruppen 
från många andra nybliv-
na akademiker. Vanliga 
branscher man arbetar 
inom är revision och bank, 
säger Felix Ulfenstedt, 
sakkunnig på Akavia, i ett 
pressmeddelande.

FA R H A R S VA R AT på två remisser angående 
stärkta åtgärder mot penningtvätt. Den 
viktigaste för branschen handlar om Revisor-
sinspektionens (RI) förslag till föreskrifter 
om åtgärder som vänder sig till revisorer och 
revisionsbyråer.

– Från FAR:s håll är vi positiva, vi har en del 
synpunkter på detaljer i förslaget och där finns 
några saker som kan tydliggöras, men vi stöd-
jer att RI går fram med särskilda föreskrifter, 

säger Anders Bäckström, ordförande i FAR:s 
Strategigrupp Etik.

Revisorer behöver bli mycket bättre på att 
rapportera misstänkt penningtvätt, konstate-
rar Anders Bäckström, som också är auktorise-
rad revisor och partner på KPMG.

– Ett tiotal rapporter om misstänkt pen-
ningtvätt från hela revisionsbranschen på ett 
år duger inte, säger han.

Branschen står för en försvinnande liten del 
av rapporterna till Finanspolisen. Däremot 
berör rapporterna från revisorer mycket stora 
belopp, vilket antyder att man lägger ribban 
högt.   

Rakel Lennartsson

FOTNOT: Remissvaren finns på far.se.

Branschen rapporterar få ärenden till Finanspolisen.

Penningtvätt är ett gigantiskt 
samhällsproblem. Nu väntas 
skärpta lagar i både EU och 
Sverige.

”Granskande journalistik är 
nödvändigt i revisions- och 
rådgivningsbranschen. Det 
är bra för alla parter och 
det var bra för oss på Big 4. 
Vi gjorde ingenting fel, men 
vi blev varse att vi får vara 
noggrannare och vi blev 
tvungna att bli mer öppna 
och transparenta mot våra 
medarbetare.”

Hans Börsvik,  tidigare VD för PwC 
åren 2009-2013, om åren då Big 4 
granskades av Svenska Dagbladet. 
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ISQM – snart kommer 
vägledningen
29 oktober lanseras vägledningen för ISQM på far.se. När 
det nya regelverket införs ökar kraven på företagsledning-
en.

DE T N YA R EGELV ER K E T 
ISQM innebär ett nytt sätt att 
hantera kvalitetsfrågor och 
betyder att byråerna måste 
göra anpassningar till sina 
respektive byråer eftersom 
kvalitetsstyrningssystemet ska 
vara riskbaserat. 

Företagsledningen på byrå-
erna måste bli mer engagerade, 
då en av avsikterna med de nya 
standarderna är just att öka 
företagsledningens ansvar för 
byråns kvalitetsstyrningssys-
tem.

De senaste månaderna har 
FAR  tillsammans med PwC 

arbetat med att ta fram en 
vägledning och stödmaterial för 
att hjälpa byråerna med imple-
menteringen av ISQM. Planen 
är att vägledningen och andra 
hjälpdokument ska publiceras 
29 oktober på FAR:s webb.

– OM M A N som företagsledning 
inte redan har börjat diskutera 
ISQM så måste man det nu. 
Det kan ta tid att sätta sig in i 
standarden och tänka ut hur 
standarden ska tillämpas inom 
den egna byrån, säger Maria 
Lantz, FAR:s chefsjurist.   

Sofia Hadjipetri Glantz

Du är kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) och tar plats i 
regeringens utredning om ökad transparens kring multinationella 
företags betalning av skatt. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 
2022.

Hur involverad kommer du att vara i utredningsdelen som 
handlar om just offentlig land-för-land-rapportering? 

– Uppdraget blir att se till att EU-direktivet genomförs på ett 
ändamålsenligt sätt. Jag hoppas kunna bidra med min erfaren-
het från lagstiftningsarbete, EU-förhandlingar och hållbarhets-
rapportering. 

Utredningen kommer även behandla frågor som rör års- och 
koncernredovisning. Vad handlar det om?

– En av frågorna gäller hur man definierar vad som är en kon-
cern i bland annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. 
Den andra frågan handlar om att anpassa årsredovisningslagen 
så att man kan redovisa finansiella instrument enligt internatio-
nella redovisningsprinciper. Och slutligen ska vi bedöma om bland 
annat stiftelser och ideella föreningar ska kunna redovisa eget 
kapital på annat sätt än i dag.

Sofia Hadjipetri Glantz

Bokföringsnämndens kanslichef.
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F
AR:s auktoriserade rådgivare är – och måste 
vara – på tå. Det är deras signum, raison d´ etre. 
Partiernas budgetar visar vilka frågor man 
går till val på. I brödtexten bakom de skarpa för-

slagen ryms de större frågorna som senare ska lyftas 
under mandatperioden.

Även om skattefrågorna i år är nedtonade, Sverige 
har bra skjuts ut ur pandemin, så är den informationen 
lika viktig för kund som om större förändringar förts 
fram. Fokus nu är på att locka väljare. Den röda tråden 
i budgetarna, utan att gå in i detaljer, är därför in-
komstskattesänkningar för löntagare och pensionärer 
med omkring 100 till 200 kronor per månad. V och MP, 
liksom S, talar därtill om höjda kapitalskatter. Av olika 
slag. V sticker ut med 46 miljarder i föreslagna höjda 
kapitalskatter. Kryddar gör man med höjda arbetsgi-
varavgifter om drygt 14 miljarder. Entreprenörskap och 
företag spelar en undanskymd roll. De forna allians-
partierna, liksom SD, söker finansiering på annat håll. 
Om än olika. De talar också om källan till välfärd.

STICK ER U T G ÖR C med den envetna ambitionen att 
bekämpa långtidsarbetslösheten med sänkta arbets-
givaravgifter och ett förslag om mikroföretagarkonto 
i bakfickan. L vill sänka marginalskatten på arbete 
ytterligare, liksom skatten på ISK. M testar, utanför sin 
budget, nytt genom att vilja slopa bolagsskatten under 
tre år för nya bolag. Friskt! 

Återstår att se vad budgeten för 2022 innehåller när 
den passerat finansutskottet. 24 november avgörs det.

EFTER VALET? Då kommer de större och mer långsiktiga 
frågorna tillbaka. Sannolikt stundar ändringar i 
3.12-reglerna, en skattereform i successiva delar, skärpt 
”internationell” beskattning och höjda miljöskatter 
med fokus på att minska koldioxidutsläppen. Rådgiva-
re har anledning att stå kvar på tå. 

H A NS PET ER L A R SS ON  är skatteansvarig på FAR och 
Auktoriserad Skatte rådgivare FAR.

Budgeten visar vägen
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A KTUELLT

BR A NSCHENS AT T R A K TIONSK R A F T Ä R en fråga som 
vi arbetar med på många fronter. Det handlar dels om att 
lyfta fram och synliggöra de möjligheter som ryms inom 
våra olika yrkesroller, dels om att belysa en bransch i 
förändring, med goda framtidsutsikter och stor möj-
lighet att göra skillnad i omställningen till ett hållbart 
näringsliv och samhälle.

Vi verkar i en framtidsbransch med spännande 
karriär- och utvecklingsmöjligheter. Och det måste vi 
berätta, så att budskapet når ut till studenter, universitet 
och högskolor – ja alla som funderar på nästa steg i 
karriären. För det är långt ifrån enbart kompetens inom 
ekonomi som efterfrågas, en trend som vi räknar med 
kommer att fortsätta.

V I SER AT T det redan nu finns ett stort behov av nya 
kompetenser, något som märks när medlemsföreta-
gen rekryterar nya medarbetare. Bland annat driver 
digitaliseringen på en ökad efterfrågan på kompetens 
inom it. Det handlar också om experter inom hållbarhet 
som en följd av ökade krav på hållbarhetsrapportering 
och ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor generellt. 
Tillsammans har våra åtta största medlemsföretag 
anställt drygt 1 400 nya medarbetare som börjar nu 
under hösten, enligt en rundkoll som Balans gjorde 
före sommaren. Det tyder på att branschen står stark, 
trots pandemin, och att nya kompetenser efterfrågas 
parallellt med traditionell kompetens inom ekonomi 
och juridik.

AT T V ISA PÅ möjligheterna i branschen gör vi på flera 
sätt. Vår branschrapport som lanserades i mars syftar 
till att öka kunskapen om branschen och lyfta fram den 
nytta vi gör för näringsliv och samhälle. Vi beskriver 
också vad våra olika yrkesroller de facto gör och hur för-
delningen mellan olika områden ser ut inom de största 
medlemsföretagen. Nästa steg blir att spana in i framti-
den för att se hur branschen och yrkesrollerna kommer 
att påverkas när samhället förändras och därmed även 
behoven av professionell hjälp hos företagen.   

K A R IN A PELM A N är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda:
 Styrelsemöte i Svenska Revisionsakademin.

 Möte med Expertnätverket.

 ICC Petit-déjuner COP26.

REVISION OCH R ÅDGIVNING  
TILLHÖR FR AMTIDEN

Direkt  
med Karin

CH Witts pris …
I samband med FAR:s 
årsstämma delades CH 
Witts pris för bästa artikel 
i Balans ut. Priset gick 
i år till Henrik Persson 
på Deloitte, och juryn 
konstaterade att artikeln 
uppfyller alla krav som kan 
ställas på en vinnare. Den 
segrande artikeln Förvalt-
ningsrevisionen – behov 
av utveckling av den goda 
revisionsseden finns att 
läsa på Balans webb.

… och Årets  
framtidsbyrå
Även priset för Årets 
framtidsbyrå delades ut 
vid stämman. När priset 
delades ut för åttonde 

året i rad kunde 
de anställda på 
WeAudit jubla. 
2019 var byrån 
nominerade men 

denna gång räckte 
nomineringen hela vägen 
till seger. Enligt juryn stick-
er vinnaren WeAudit ut 
med en innovationskraft 
som genomsyrar byråns 
arbete.

Förtroendet för branschen 
fortsatt starkt 
Företagsledare och politiker har ett oerhört starkt förtroende 
för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare. Det 
visar en ny undersökningen som Kantar Sifo gjort åt FAR. 

– BL A ND FÖR ETAGSLEDA R E 
ökar också förtroendet från re-
dan otroligt höga värden. 94 pro-
cent av företagsledarna har stort 
förtroende för branschen. Bland 
politikerna är det 95 procent 
som har stort förtroende, säger 
Erik Lundbom på Kantar Sifo. 

Bland företagsledare är det 
bara läkare och poliser som har 
högre förtroende än revisorer 
och redovisningskonsulter. 
Dessutom ökar förtroendet för 
skatterådgivare. Även politiker 
rankar läkare och poliser högst, 
följt av domare och revisorer.  
Läkare, poliser och domare ligger 
också på topp på allmänhetens 

förtroendeskala. 53 procent har 
stort förtroende för revisions- 
och rådgivningsbranschen 
och drygt 80 procent uppger att 
nyttan med revision är stor. 

– Det är med stolthet jag kan 
konstatera att vår bransch och 
FAR:s medlemmar åtnjuter ett 
stort förtroende hos näringsliv 
och samhälle. Att vi har stärkt 
vårt förtroende de senaste åren 
tror jag delvis beror på att vår 
kunskap och kompetens har 
betytt mycket i att ta Sverige 
igenom pandemin, säger Karin 
Apelman, generalsekreterare 
och VD FAR.    

Sofia Hadjipetri Glantz 

Mest läst på 
tidningenbalans.se

Hockeyrevisorn: ”Re-
vision och rådgivning 

är kul” 
Snart kan Niclas Lehmann 
även kalla sig auktoriserad 
revisor.

Enkät: Storbyråernas 
höstrekryteringar 2021 

Balans hör efter med Sveriges 
största revisions- och rådgiv-
ningsbyråer.

Därför säger Bolags-
verket nej till PDF:er 

Förklaringen till att myndig-
heten väljer iXBRL.

Lönestatistik för revi-
sionsbranschen 2020 

Fackförbundet Akavia har 
siffrorna.

WeAudit vinner Årets 
framtidsbyrå 2021 

Andra gången nominerade 
till FAR:s pris – den här gång-
en kunde byrån jubla.

1
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GRUNDOR SA K EN TILL PROBLEMET med 
klimatförändringarna är att det inte finns ett 
pris på utsläppen. Det menar John Hassler, 
professor i makroekonomi på Stockholms 
universitet.

− Om man inte rättar till det grund-
läggande problemet med prissätt-
ningen, så måste man gå tillbaka 
till ett förindustriellt sätt att leva. 
Det är fullkomligt orealistiskt. 
Sätter man ett pris på utsläppen, då 
pekar det mesta på att problemet går 
att lösa – utan stora ekonomiska uppoff-
ringar, säger han.

JOHN H A SSLER TILL ÄG GER att ekonomin är 
flexibel om man tittar på lite längre sikt och 
att klimatneutralitet kan ske utan att det blir 
negativa konsekvenser för BNP-tillväxten. 

− Det går att göra! G7-länderna har kommit 
överens om att införa en global miniminivå för 
bolagsbeskattning. Det är kontroversiellt och 
komplicerat. Vi kommer att nå klimatmålen, 

men vi måste skippa den märkliga lagstift-
ningen i Sverige och låta marknaden sköta det 
hela, säger han. 

Även Annika Winsth, 
chefsekonom på Nordea, 
tycker att vi måste blicka 
bortom landets gränser. 

− Störst nytta gör Sverige 
genom att bidra till forskning 
och utveckling som tar fram 
teknik som gör att hela världen kan ställa om 
till en mer hållbar utveckling, säger hon.

Nordeas chefsekonom pekar på att det ställs 
allt högre krav på företagen med de regelverk 
som nu implementeras. 

HUR SK A DÅ rådgivare – som både ska guida 
företag i ekonomiska spörsmål så väl som 

i hållbar omställning – tänka? Annika 
Winsth svarar att företag som inte kan 
leva upp till hållbarhetskriterier får 

svårt att konkurrera.
− Det är klokt att som företag ta med det i 

beräkningarna oavsett hur hårt granskad man 
är i dag då trenden tydligt går åt det hållet.

− Jag har länge sagt att kapitalet kan bli 
klimatets bästa vän. Hur vi investerar och vem 
vi lånar ut till påverkar företagens möjligheter 
att driva sin verksamhet och i slutändan om de 
kan överleva, säger Annika Winsth.   

Sofia Hadjipetri Glantz

Fotnot: En längre version av artikeln finns på Balans 

webb.

”Kapitalet kan bli  
klimatets bästa vän”
Är ekonomisk tillväxt  
klimatfrågans fundamentala 
problem? Eller dess lösning? 
Balans intervjuar Annika 
Winsth, chefsekonom på 
Nordea, och John Hassler,  
professor i makroekonomi.
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Kraven på företagen ökar.

Balans får 
ny webb
Du har väl inte missat att 
Balans webb har fått en 
uppfräschning? 

Balans har funnits på nätet 
sedan 2013 och i mitten av 
oktober lanserade vi vår nya 
sajt. Där kan du bland annat 
sortera innehåll utifrån din yr-
kesroll och på ett enkelt sätt 
hitta nyheter relevanta just 
för dig.

− Balans uppdrag är att 
stärka medlemmarna i sina 
yrkesroller. Vår nya webb ger 
oss bättre förutsättningar att 
jobba för FAR:s medlemmar 
och ger läsaren inspiration, 
kunskap och bättre möjlig-
heter till långläsning, säger 
Charlotta Marténg, chefre-
daktör för tidningarna Balans 
och Resultat. 

Webbprojektet har pågått 
under sommaren tillsammans 
med Kate designstudio som 
från årsskiftet också tar 
över layouten av den fysiska 
tidningen.

− Jag är stolt över FAR:s 
medlemstidning Balans och 
nu jobbar vi vidare för att 
våra läsare ska känna att en 
stund med Balans är välin-
vesterad tid, säger Charlotta 
Marténg.

Satsningen på Balans 
nya webb är en del i FAR:s 
förändringar i nyhetsrap-
porteringen. Vid årsskiftet 
försvinner tidningen Resultat 
och Resultats nyhetstjänst 
och i stället flyttar innehållet 
in på tidningenbalans.se och 
far.se.

− Resultat har varit en 
värdefull kanal i vår breda 
nyhetsrapportering, och upp-
skattad av medlemmarna 
och deras kunder. Men nu är 
det dags att ta nästa steg 
och utveckla andra former 
för att tillgodose medlem-
marnas önskemål att få rele-
vant och aktuell information, 
säger Charlotta Marténg.

Håll utkik efter mer in-
formation under hösten på 
tidningenbalans.se, i med-
lemsbrev och på far.se.
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Jobba var du vill - när du vill
Xledger - ett digitalt och flexibelt affärssystem med 

smarta och effektiva funktioner

Allt fler större bolag med komplexa verksamheter väljer molnbaserade 
affärssystem med automatiserade lösningar.

Med affärssystemet Xledger får du:

• Ett komplett affärssystem i molnet

• Effektiv och snabb implementation 

• Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder 

• Automatiserade kärnprocesser som sparar tid

• Möjlighet att outsourca delar av eller hela er ekonomiprocess

Vi tror på ett öppet och nära samarbete där vi tillsammans hittar 
en lösning efter dina behov. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på

www.primeq.se

®

®
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äntligen!  
Allt i samma 
plattform.

Från 1 september kan du och hela byrån sköta 
alla delar av redovisningen i samma plattform. 
Från löpande bokföring, avstämning, bokslut, 
månadsbrev till årsredovisning och skatt.  
Jobba smartare – samla allt i Fortnox.

fortnox.se
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Nu kan redovisningsbyråer samla allt i samma plattform. Den 1 september 
lanserades äntligen Fortnox Bokslut & Skatt.
 
Utöver den löpande redovisningen kan byråkonsulter göra avstämningar med 
transaktionsanalys, period- och årsbokslut, årsredovisningar (med stöd för 
både K2 och K3), inkomstdeklaration och lämna in till Skatteverket samt  
skicka rapporter och kommunicera med kunderna direkt i Fortnox.     

Modernt samarbete mellan byrå  
och företag redan från start med  

Fortnox  
Bokslut & Skatt

Mjukvaran i Fortnox Bokslut & Skatt heter Agoy 
och utvecklas av konsulter som kan branschen  
och vet hur byråerna vill jobba. Det behövs inga 
mellanhänder, mjukvaran är sömlöst integrerad 
med både Fortnox och myndigheter som Bolags-
verket och Skatteverket. 

– Konsulter som jobbar med Bokslut & Skatt och 
Fortnox övriga tjänster kan ge rådgivning i realtid 
redan från start. Precis som det ska vara i ett  
modernt samarbete mellan företag och byråer,  
berättar Jessica Nyström, produktägare för  
Fortnox Bokslut & Skatt.

Målsättningen med Agoy och Fortnox Bokslut & 
Skatt är att det ska vara enkelt att använda. 

Cleant och modernt – utan onödiga klick och 
menyer. Med smart funktionalitet, gränssnitt som 
ligger i tiden och användarvänligheten i centrum.

– Att kunna samla allt hos oss har varit ett önskemål 
bland våra kunder länge. Vi är många som har slitit 
i kulisserna med att göra Fortnox Bokslut & Skatt 
till marknadens smartaste lösning. Och för alla  
som är nyfikna, vill utmana sitt arbetssätt eller 
ligga i framkant – testa, det är superenkelt att 
komma igång och roligt att använda, avslutar 
Jessica Nyström.  

Vill du veta mer om Fortnox Bokslut & Skatt
fortnox.se/byrapartner/bokslut-skatt/Jessica Nyström är produktägare för Fortnox Bokslut & Skatt

Konsulten kan  
ge rådgivning  
i realtid

”

Detta är en annons från Fortnox
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bland våra kunder länge. Vi är många som har slitit 
i kulisserna med att göra Fortnox Bokslut & Skatt 
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Anders Bäckström har varit  
auktoriserad revisor i 26 år.
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ETIK
Ä R  B R A N S C H E N S 

RYGGRAD
Omvärldens förväntningar på revisorn är stora och 

de synpunkter som finns på branschen handlar ofta 
i grunden om etik. Det menar Anders Bäckström, 

ordförande i FAR:s Strategigrupp Etik. 
text: Rakel Lennartsson   

foto: Saerun Norén
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om ordförande i FAR:s 
Strategigrupp Etik vill 
Anders Bäckström ta etik-
frågorna ett steg längre. 
Regelefterlevnad är en 
självklarhet, men när vi 
kommunicerar med om-
världen kan vi inte refere-
ra till regler, menar han. 

Tvärtom måste revisionens syfte vara i fokus och 
branschens jobb är att fråga sig om det man gör är re-
levant utifrån uppdragets syfte – och omvärldens för-
väntningar. 

Till vardags arbetar Anders Bäckström på KPMG där 
han också är partner. Han har varit auktoriserad revi-
sor i 26 år och främst arbetat i den finansiella sektorn, 
som nu påverkas starkt av krav på hållbara investe-
ringar. Rätt hanterad kan revision faktiskt betraktas 
som en hållbarhetstjänst. Det är en av många spän-
nande synpunkter som Anders Bäckström framför när 
han intervjuas av Balans. 

Vad är din relation till yrkesetiken? Ett nödvändigt 
ont, eller det som gör yrket intressant?

– Det har nog förändrats över tid. I början av karriä-
ren är man mer fokuserad på att skaffa sig erfarenhet, 
kundrelationen och sakfrågorna är i fokus. Med sti-
gande erfarenhet inser man att yrkesetiken verkligen 
är en förutsättning för uppdragets relevans. Det här är 
kanske inte frågor som revisorer tänker på dagligen, 
men om man tar ett steg tillbaka och funderar inser 
man att etiken är superviktig. Om vi inte landar rätt 
när det gäller etikfrågorna riskerar revisionens rele-
vans att ifrågasättas. Mycket av det som politikerna 
tycker är problemet med revision har i grunden med 
integritet och etik att göra.

Hur är det att vara ordförande för FAR:s etik-
grupp?

– Eftersom jag anser att etikfrågorna är avgörande 

tycker jag att det är en viktig roll. Jag skulle vilja att vi 
blir lite mer framåtlutade, att vi inte nöjer oss med att 
översätta IESBA:s etikkod och skriva etik-vägledning-
ar, utan att vi funderar kring hur vi kan hjälpa våra 
medlemmar att möta de förväntningar som finns på 
oss som yrkeskår. De externa förväntningarna är så 
mycket större i dag. Därför tror jag att vi som bransch 
måste tänka om. Det går inte att tänka att vi ska lösa 
förväntningsgapet genom att försöka förklara vårt 
uppdrag för allmänheten, och peka på att ISA säger si 
eller så. Det bygger ingen relevans. Vi måste bejaka 
förväntningsgapet, fylla det och ta den plats som om-
världen förväntar sig. 

Nu är det stort fokus på penningtvätt, vilken roll 
har revisorerna?

– Revisionsberättelsen legitimerar företag, vilket be-
tyder att revisorn indirekt och omedvetet kan uppfat-
tas som en facilitator av kriminell verksamhet. Sedan 
har revisorer en skyldighet, enligt penning tvättslagen, 
att rapportera misstänkta transaktioner. Ett tiotal rap-
porter om misstänkt penningtvätt på ett år, duger inte. 
Däremot har det visat sig att de rapporter som revisorer 
lämnat in till Finanspolisen berör väldigt höga belopp, 
vilket visar att revisorn kan göra stor skillnad. 

Det är väl samtidigt så att revisorer, liksom advo-
kater, ogärna vill ta på sig den polisiära rollen?

– Det stämmer att våra yrkeskårer traditionellt inte 
har velat ta den rollen. Men tidigare har det inte hand-
lat om frågor som varit så här genomgripande i samhäl-
let. Penningtvätten är ett så stort samhällsproblem. 
Människor dör som en konsekvens av brottsligheten 
som möjliggörs av penningtvätt, och Sverige sticker 
ut med skjutningarna som blivit ett stort samhällspro-
blem. Politikerna tar det här på stort allvar och deras 
sätt att hantera frågorna är att utveckla regelverken, 
både internationellt i EU och i Sverige. 

En konsekvens är att Revisorsinspektionen (RI) har 
kommit med särskilda föreskrifter, vad tycker FAR 
om dem?

– Från FAR:s håll är vi positiva, vi har en del syn-
punkter på detaljer i förslaget och där finns några sa-
ker som kan tydliggöras, men vi stödjer att RI går fram 
med särskilda föreskrifter. Vi sitter i samma båt. Ef-
tersom omvärlden förväntar sig mer från revisorerna 
som inte rapporterar till Finanspolisen så ifrågasätts 
RI som får kritik för sin tillsyn. Samtidigt har RI be-
gränsade resurser så jag har stor förståelse för deras 
prioriteringar. Men om inte myndigheterna skärper 
tillsynen över att penningtvättslagen faktiskt efter-
levs kommer politikerna att tvinga fram tuffare lag-
stiftning. Om vi som yrkeskår och bransch inte visar 
handlingskraft här, kommer RI att få mer resurser och 
vi kommer att få lika tuff tillsyn som bankerna. Vi har i 
praktiken redan ett lika tufft regelverk. 

S

PORTR ÄT T / A NDER S BÄCK STRÖM

Ett tiotal rapporter om 
misstänkt penningtvätt 
om året duger inte men-

ar Anders Bäckström. 

När Anders Bäckström började i 
branschen fanns varken mejl eller 
mobiler.
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Etik och integritet är två ord som 
hänger tätt samman för Anders 
Bäckström. 
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Hur står sig det svenska arbetet mot penningtvätt 
i en internationell jämförelse?

– Vid norska Finanstilsynet, som är tillsynsmyn-
dighet för både finanssektorn och revisorerna, finns 
särskilda resurser för fokuserad penningtvättstill-
syn för både finanssektorn och revisorerna. Där har 
också några av de stora revisionsbyråerna blivit böt-
fällda. Även i Danmark är tillsynen tuffare. I Sverige 
finns ingen separat penningtvättstillsyn, utan pen-
ningtvättsfrågorna ingår som en del i den allmänna 
kvalitetskontrollen eller vid en anmälan till Revisor-
sinspektionen. I förslaget till förändrad lagstiftning 
konstateras att den svenska modellen inte är det mest 
effektiva sättet att hantera frågan. Därför skärps nu 
kraven på ett antal svenska myndigheter som har 
tillsynsansvar i penningtvättsfrågan. När det gäller 
EU-nivån är problemet att tillämpningen av reglerna 
varierar mellan olika länder och ambitionen är att göra 
det mer enhetligt. 

Du har drygt 30 år i yrket varav 26 som auktorise-
rad revisor, hur har etikfrågorna utvecklats under 
den tiden?

– De utvecklas hela tiden och inte minst med den 
tekniska utvecklingen. 

Nu diskuterar vi exempelvis behovet av en vägled-
ning om hur FAR:s medlemmar bör, eller inte bör, age-
ra i sociala medier, eftersom vi ser att det förekommer 
övertramp ibland när det gäller hur man associerar 
sig med sina kunder. Övertramp som kommer att leda 
till tillsynsärenden hos Revisorsinspektionen – det är 
bara en tidsfråga. 

– När jag började i yrket, i september 1990 var vi tre 
personer som delade på en släpbar Macintosh. Det 
fanns inte mejl eller mobiler. Digitaliseringen har för-
ändrat otroligt mycket på bara några få år och med AI 
(artificiell intelligens) och maskininlärning kommer 
nya etiska utmaningar, kopplat till att man baserar 
slutsatser i revisionen på resultat som tagits fram au-
tomatiskt av verktyg. Där kan finnas behov av ny väg-
ledning och både RI och IESBA arbetar med det. Sam-
tidigt har det blivit ett tuffare klimat för revisorerna, 
med hårdare regler och kännbara sanktioner om man 
bryter mot dem. 

Oberoende "in fact" räcker inte längre för revisorn.

” När man är revisor följer att 
man inte kan bli kompis med 
sina kunder.”

 Ja.Koncernredovisning med förvärvsregister och automatiserat kassaflöde?        

Likviditetsplanering?          Javisst!

IFRS 16-leasehantering?          Givetvis.

Egna konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö?          Självklart!

Över 300 koncerner som använder AARO?          Ja, minst.

Har vi välkomnat 45 nya kunder de senaste 12 månaderna?          Det stämmer!

www.aaro.com
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Vad kan vara ett typiskt etiskt dilemma för en 
revisor?

– Det är lite svårt att svara på frågan, för arbetet 
innebär att man löser etiska dilemman, det är bland 
annat det vi har de yrkesetiska reglerna till. Vi ut-
värderar vårt oberoende och vidtar åtgärder för att 
säkra det. Exempelvis säljer vi eventuella aktier i 
ett bolag innan vi tar på oss ett uppdrag för bolaget. 
Som revisor har man olika roller. När man träffar 
företagets ledning måste man kommunicera alla 
synpunkter man kan ha. Men när man avger en ren 
revisionsberättelse och får frågor på bolagsstäm-
man måste man stå för den. I grunden handlar det 
om att ha integritet.

Vad innebär den professionella integriteten i 
praktiken?

– När man är revisor följer att man inte kan bli 
kompis med sina kunder. Man jobbar ibland väldigt 
tätt med kunderna och lär känna dem, men måste 
hålla det på ett professionellt plan. Det här accen-
tuerades efter finanskrisen för snart 15 år sedan. 
Jag träffade på en representant för ett ratinginsti-
tut på ett seminarium som inte ens kunde ta emot 
kaffe. Oberoende ”in fact” räcker inte längre utan 
det krävs oberoende ”in appearance”, vi måste klara 
kvällstidningstestet. Med sociala medier finns hel-
ler inga slutna rum längre, man kan alltid riskera 
att bli filmad och ”publicerad”, så man måste alltid 
vara oantastlig i sitt uppträdande.

På vilket sätt påverkar hållbarhetsdiskussionen 
etikfrågorna?

– Om vi kan hantera revisionen på ett bra sätt blir den 
ett kitt i samhällsekonomin och kapitalmarknaden, 
som bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling. Jag 
skulle vilja säga att revision är en hållbarhetstjänst. 
Men då måste vi vara relevanta. Perspektivet att revi-
sonen ska vara i ”det allmännas intresse” (public inte-
rest) har stärkts över tid. Revisonen är ett uppdrag som 
vi har fått av samhället. Det kan jämföras med privata 
skolor eller privata vårdinrättningar. Om uppdragen 
missköts kommer regleringen att tillta och det kan slu-
ta med att vi blir statstjänstemän. Det är inget fel i att 
vara statstjänsteman men jag tror inte det skulle vara 
bra för någon om revisorn blir statstjänsteman. 

Hur kan branschen arbeta med etik för att slippa 
mer lagstiftning, eller rentav ett förstatligande?

– Det är viktigt att inte se etiken som en compliance-
aktivitet. Vi måste ta ett steg tillbaka och se det större 
perspektivet och vi måste ha ett utifrån och in-per-
spektiv. Det handlar om vad som är syftet med vår 
verksamhet och hur vi uppfyller det.   

ANDERS  
BÄCKSTRÖM

Född: 
1966 i Sandviken.

Bor: 
Tyresö sydost om Stockholm. 

Utbildning: 
Civilekonom Uppsala univer-

sitet 1990, Ekonomie licen-
tiat Linköpings universitet 

1998 samt ledarskapsutbild-
ningar på IMD, INSEAD och 

IFL/Handelshögskolan.

Familj: 
Gift med Åse som arbetar 
med hållbarhetsfrågor på 
Hallvarsson & Halvarsson 

och tidigare varit ordföran-
de i FAR:s hållbarhetsgrupp, 
två idrottande söner på 17 

respektive 19 år.

Fritid: 
Hus i Tyresö och sommarhus 
i Fjällbacka som kräver tid. 

Ett stort fotbollsintresse som 
får ta tid. Motionslöpning, 
golf och utförsåkning som 

borde få mer tid.

 Ja.Koncernredovisning med förvärvsregister och automatiserat kassaflöde?        

Likviditetsplanering?          Javisst!

IFRS 16-leasehantering?          Givetvis.

Egna konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö?          Självklart!

Över 300 koncerner som använder AARO?          Ja, minst.

Har vi välkomnat 45 nya kunder de senaste 12 månaderna?          Det stämmer!

www.aaro.com

1990 
Börjar på KPMG.

1998-2008 
Chef för KPMG:s av-
delning för Financial 

Services.
2006 

Huvudrevisor i Folksam.

2010-2019 
10 år som ungdomsträna-
re i Tyresö FF – min bästa 

ledarskapsutbildning.

2015 
Huvudrevisor i Handels-

banken.

1997-1998 
Manager vid KPMG 

GlobeRisk Financial Servi-
ces Consulting i New York.

2002 
Huvudrevisor i  
AP-fonderna.

2010-2012 
FAR-ordförande.

2013-2017 
Chef för KPMG:s  

revisionsverksamhet.

2020 
Ethics & Independence 

Partner och Risk Manage-
ment Partner på KPMG.

  K A R R I Ä R EN I KORT HET  
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Unik helhetslösning för redovisningsbyråer • Rådgivarverktyg med AI-stöd • Fasta priser till byrån 
Inga integrationsavgifter • Byrån äger kundrelationen • Digital byrå-kundsamverkan i webb och app

bjornlunden.se/stora-onlinekurspaketet

Med Stora Onlinekurspaketet får du som redovisningskonsult 
tillgång till 77 onlinekurser inom skatt, personal och redovisning. Till en 
låg månatlig kostnad har du tillgång till den utbildning du behöver för 
såväl din fortbildning som ditt behov av att bli uppdaterad på nyheter. 

Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla din kompetens 
och din auktorisation kan på ett tids- och kostnadseffektivt sätt uppfylla 
utbildningskraven. 

Kurserna hålls av några av landets bästa föreläsare inom skatt, 
 redovisning och personal.

Stora Onlinekurspaketet
– säkra din fortbildning och 

dina utbildningstimmar!

Läs mer och beställ med 30 % rabatt på:

ERBJUDANDE

30%
RABATT

t o m 31 oktober
2021
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Namn: Merab Samuel.
Ålder: 29.
Byrå och yrke: Mazars, 
Auktoriserad Redovisnings-
konsult FAR. 
Utbildning: Företagseko-
nomisk linje på gymnasiet 
Malmö latinskola.
Familj: Storebror, mamma 
och pappa.
Tre viktiga år i min karriär: 
2013: Börjar på Mazars i 
Stockholm. 
2018: Jobb på Mazars i 
Prag, Tjeckien, i ett år. 
2020: Blir Auktoriserad  
Redovisningskonsult FAR.
Bor: Norsborg, Stockholm.
Fritid: Älskar att vara i 
naturen, lyssna på fåglarna 
och känna lugnet. Reser 
gärna. Tillbringar mycket 
tid med familj och vänner. 

Bildtext xxx.

Från Pakistan, till Sverige, till 
Tjeckien och sedan tillbaka till 
Sverige. Auktoriserade redovis-
ningskonsulten Merab Samuel tar 
för sig och brinner för att hjälpa 
kunderna.

− Det bästa med redovisning är 
att kunna hjälpa kunderna och kän-

na sig uppskattad!
Hennes familj lämnade 
Pakistan för Sverige när hon 

var 13 år. Även om hon lärde 
sig språket snabbt, tog det 
ytterligare ett par år innan 
grammatiken verkligen 

satt. I dag pratar hon svens-
ka obehindrat. På gymnasiet 

läste Merab företagsekonomisk 
linje i Malmö och visade sig ha 

talang för ämnet. Till sin förvåning 
utnämndes hon till Årets Ekonom och 
fick stipendium. 

– Det var en total överraskning. 
När jag gick ut gymnasiet fick jag 
jobb på en liten redovisningsbyrå i 
Stockholm.

Där fick hon en mentor och lärde 
sig grunderna i bokföring och redo-
visning. När hon efter ett år började 
fundera på att söka sig till större 
byrå, köptes hennes dåvarande ar-
betsplats upp av Mazars, och Merab 
följde med. 

– Jag älskar att vara på en stor 
byrå! Men det var också svårt i 
början.  

Snart formade sig idén att jobba 
utomlands. Ingen från Mazars re-

dovisningsavdelning hade tidigare 
tillfälligt bytt kontor över landsgrän-
serna. Men Merab gav sig inte – och 
året därpå gick flyttlasset till Mazars 
i Prag.

– Det var otroligt lärorikt och jag 
fick ett brett nätverk. Än i dag har 
jag kontakt med alla jag jobbade 
med i Tjeckien, jätteroligt! 

Därefter uppfyllde hon nästa mål: 
Att bli Auktoriserad Redovisnings-
konsult FAR.

–  Jag brinner fortfarande för 
redovisning, men det är också roligt 
med marknadsföring och sälj. Vi 
ska göra det vi är bra på, bygga rela-
tioner med kunderna och prata med 
dem på ett sätt de förstår.  

Sofia Hadjipetri Glantz

”Prata så kunderna förstår”

Karriärtips!
Bli expert på det du 
gör. Skapa nätverk.  

Ta smarta risker.

MIN K A R R IÄ R
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Nordens låga 

trösklar för 

revisionsplikt

– så skiljer vi oss från resten av EU
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FOKUS  |   R EV ISIONSPLIKTEN

R 2 010 INFÖR DE Sverige frivillig re-
vison för de allra minsta företagen. 
Nu vill många gå vidare och låta fler 
företag välja om de ska ha revisor, 
eller inte. Utredningen om enklare 
regler för mikroföretag förespråkar 
en höjning av gränsvärdena för re-
visionsplikt i nivå med definitionen 
för ett mikroföretag: Max tio an-
ställda, och max 20 miljoner kronor 

i nettoomsättning respektive balansomslutning. 

MEN FR ÅGA N Ä R kontroversiell och när utredningen 
lämnades till regeringen hade dess egna experter radikalt 
motsatta ståndpunkter. Pernilla Lundqvist, redovisnings-
specialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp 
Redovisning, anser att förslaget hastats fram: ”Detta är ett 
viktigt och omfattande område som kräver långt mer om-
fattande analys än vad som skett i utredningen”, har hon 
tidigare sagt till Balans. Utredaren ger henne också rätt så 
till vida att förslaget hänvisats till en ny utredning. 

Experterna från Sveriges näringslivs- och företa-
garorganisationer, anser att utredaren fegat ur. ”De 

Revisionsplikten är på tapeten 
igen i Sverige. Men hur ser det 
ut i omvärlden? Balans kart-
läggning visar att Norden kan 
beskrivas som ett undantag 
där staterna VÄ R N A R  om  
revisionen som ett sätt att  
behålla den höga tilliten i  
samhället.

Å
text: Rakel Lennartsson  

Fokus på  
revisions-

plikten

Bildtext xxx.
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FOKUS  |    R EV ISIONSPLIKTEN

svenska gränsvärdena för revision 
är en kraftig överimplementering 
av EU-rätten”, skriver de i ett särskilt 
yttrande i utredningen. De menar 
att situationen innebär en väsentlig 
konkurrensnackdel för svenska 
företag och vänder sig även mot 
argumenten att revision förhindrar 
skatteundandragande och ekonomisk 
brottslighet.

ENLIGT DE T S V ENSK A näringslivets 
synsätt är revisionen i första hand 
till för aktieägarna. En rundringning 
till de nordiska grannländerna visar 
emellertid att synen på revision som 
en kontrollfunktion för hela samhäl-
let, och inte enbart för aktieägarna, 
tycks vara utbredd. Danmark, håller 
successivt på att backa tillbaka från 
en maximi-implementering av EU-di-
rektivet. I Finland, som varit ännu 
försiktigare än Sverige, har försöken 
att höja gränsvärdena hittills miss-
lyckats. Norge har valt en mellanväg.

– För fyra till fem år sedan föreslog 
en utredning att de finska gränsvär-
dena för revisionsplikt skulle bli 
betydligt högre. Frågan diskuterades 
under cirka ett års tid, berättar Lauri 
Mäki, auktoriserad revisor och deläg-

are i Hill Audit, med bas i Finland. 
– Slutsatsen från remissrundan 

och samhällsdebatten var att man 
inte skulle ändra på någonting och se-
dan dess har frågan inte diskuterats 
mer, säger Lauri Mäki.

H A N BER ÄT TA R OCK SÅ att den finska 
skattemyndighetens röst vägde tungt 
i debatten, myndigheten menade att 
revision minskar problemet med 
aktiviteter i gråzonen.

Finland kommer alltså, under 
överskådlig framtid, fortsätta att ha 
EU:s lägsta trösklar för revisionsplikt. 
Bara Malta ligger lägre och Cypern 
har inte frivillig revision över huvud 
taget. De låga gränsvärdena innebär 
samtidigt att nästan 100 procent av 
de finska företagen som omfattas av 
frivillig revision också har valt bort 
revisionen. 

I DA NM A R K H A R revisionsplikten 
lättats tre gånger under de senaste 15 
åren. Men det är inte helt korrekt att 
Danmark tillämpar revisionsplikts-
reglerna upp till EU-gränsen, säger 
Lars Storr-Hansen, administrativ 
direktör på den danska revisorsorga-
nisationen FSR.

”En betydande andel 
som kan välja bort 

sin revisor, väljer 
alltså att behålla  

revision.”

Revision för aktieägare eller en kontrollfunktion för hela samhället?

Sverige
Den aktuella utredningen: 
Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen

Förslaget: 
Utreda och förbereda ett beslut 
om att höja de svenska gränsvär-
dena till max 20 miljoner kronor 
i omsättning – max 20 miljoner 
kronor i balansomslutning – max  
9 anställda.

Nuläget: 
Max 3 miljoner kronor i omsättning 
– max 1,5 miljoner kronor i balans-
omslutning – max 3 anställda. 
Cirka 175 000 företag faller under 
gränsvärdena. Av dessa har 60–70 
procent valt bort revisionen.
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– 2012 ändrades reglerna så att 
företag med en omsättning på 8–89 
miljoner danska kronor kan välja 
om de vill ha revision eller ”utvidgad 
genomgång”, säger han.

Utvidgad genomgång (review) är ett 
slags förenklad revision som inte har 
någon motsvarighet i de övriga nord-
iska länderna. I Danmark görs även 
skillnad mellan revisionsplikt och 
revisorsplikt. Omkring 60 procent 
av alla danska företag har valt bort 
revision, samtidigt som 80 procent 
av alla danska företag fortsätter att ta 
hjälp av revisor. 

– PÅ SENA R E tid har diskussionen i 
Danmark dock handlat mer om att 
strama åt kraven när det gäller att 
företagen ska anlita en revisor, säger 
Lars Storr-Hansen.

Sedan i juni finns en bred majoritet 
i det danska Folketinget för att höja 
den så kallade revisorsplikten. 
Företag med en omsättning på 5–8 
miljoner danska kronor i elva olika 
riskbranscher kommer framöver att 
ha krav på något revisorsuttalande på 
räkenskaperna. 

Därtill kommer företag med en 
balansomslutning över 50 miljoner 
danska kronor att behöva ha full 
revision, även om de inte når upp till 
något av de övriga två gränsvärdena. 

Norge har valt en mellanväg när det 
gäller avregleringen av revisionsplik-
ten. Sedan 2011 gäller frivillig revision 
för små företag. Trösklarna justeras 
kontinuerligt upp med inflationen.

MED DAGENS GR Ä NS VÄ R DEN – om-
sättning på max sex miljoner norska 
kronor, balansomslutning på max 
23 miljoner norska kronor och max 
tio anställda – kan 76 procent av de 
norska företagen välja bort revisor. 
60 procent har valt att göra det, vilket 
innebär att 16 procent har frivillig 
revision. 

– En betydande andel som kan 
välja bort sin revisor, väljer alltså att 
behålla revision. Det är vi glada för, 
säger Karen Kvalevåg, administrativ 
direktör på den norska revisorsfören-
ingen DnR. 

Från revisorsföreningens håll ser 
man det däremot som ett misslyck-
ande att politikerna valt att avskaffa 
revisionsplikten för företag under 
gränsvärdena.

– Det är ett bevis på att branschen 
inte klarat i tillräcklig grad att visa 
sitt viktiga samhällsbidrag. I så fall 
hade myndigheterna inte tagit det här 
beslutet, säger Karen Kvalevåg.   

60 procent av de norska bolagen 
har valt bort revision. För den norska 
revisorsföreningen, DnR, närmar 
man sig en smärtgräns. Inte 
så att det går dåligt för re-
visionsbyråerna, tvärtom. 
Under alla år med frivillig 
revision har de fortsatt att 
växa både omsättnings-
mässigt och sett till antalet 
anställda. Men revisorsföreningens 
administrativa direktör Karen Kvale-
våg är orolig för samhällskonse-
kvenserna om regeringen skulle vilja 
fortsätta att höja gränsvärdena för 
revisionsplikten. 

– Ju mer man höjer trösklarna 
desto mindre blir tilliten i samhället 
och det blir svårare och svårare att ta 
den tillbaka.

För Balans berättar hon att beva-
randet av revisionsplikten är en priori-
terad fråga för FAR:s norska systeror-
ganisation. Att de norska politikerna 
valt att gå längre än de svenska och 
finska ser hon som ett misslyckande 
för branschen i Norge. 

– Vi pratar inte tillräckligt mycket om 
samhällsbidraget, om syftet. Man pra-

tar om vad man gör, men inte varför 
man gör det. Vi vill arbeta med att få 

fram revisionens bidrag till samhället, 
och i en globaliserad värld blir det 

allt viktigare, säger hon. 
För Karen Kvalevåg råder det 

ingen tvekan om att revision 
inte är ett aktieägarintresse 

utan ett samhällsintresse.
– Revision bygger tillit och för ett 

samhälle har det ett betydligt värde. 
Försök att uppskatta det värdet har 
kommit fram till att tilliten är mer värd 
än den norska oljefonden. säger hon.

Om man inte kan lita på varandra 
ökar transaktionskostnaderna, det 
blir dyrare att ta lån och dyrare att 
göra due diligences, exemplifierar 
Karen Kvalevåg. Alla har någonting 
att tjäna på revisionen, menar hon.

– Revisorerna sitter på mycket vär-
defull kompetens och kunskap som 
kommer tillbaka till aktieägarna. De 
sitter också på mycket information 
som det är värdefull att berätta för 
näringsliv och samhälle. Allt detta 
handlar om syftet med revisionen 
och det måste komma fram i högre 
grad.  

”Tilliten är mer värd än 
den norska oljefonden”
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Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för 
den norska branschorganisationen. 
– Vi har inte varit tillräckligt bra på att visa på revisionens 
syfte, säger Karen Kvalevåg.

Sverige 3 150 000 300 000

Danmark* 12 537 000 1 075 000

Danmark* 50 6 000 000 12 000 000

Finland 3 100 000 200 000

Norge 10 2 500 000 625 000

Frankrike 50 4 000 000 8 000 000

Storbritannien 50 6 541 000 13 082 000

Tyskland 50 6 000 000 12 000 000

Land Antal  
anställda

Balansomslutning 
(euro)

Nettoomsättning 
(euro)

Gränsvärden revisionsplikt

Huvudregel: Revisionsplikt inträder när ett av tre gränsvärden är uppfyllda. I vissa länder gäller att två 
av tre gränsvärden ska vara uppfyllda.

* Danmark har olika gränsvärden. De högsta trösklarna gäller för revision och de lägre för utvidgad 
genomgång (review). De lägre håller dessutom på att sänkas ytterligare, se text.

Fotnot: Uppgifterna i tabellen är hämtade från 
Accountancy Europes webbsida.
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Skatteträff 21/22

Stora Momsdagen

Vi reser genom det nyhetstäta skattelandskapet
Var med oss på årets mest spännande 
upptäcksfärd och ta del av nyheter, 
analyser och heta diskussioner. 

Packa väskan och häng med!

Ta fram popcornen till årets stora event

Biljetterna är släppta!

Läs mer och boka in dig på
learn.simployer.se

Det kommer bli en riktig rysare med 
nagelbitande rättsfall, dramatik med 
aktuella frågor och lite sci-fi när vi 
tittar på momsens framtid.
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Nya dimensioner  
i kundmötet

Camilla Eriksson, Jonas
Ekman och Annica
Medberg upplever en
förbättrad stämning på
kontoret.

På LR Revision & Redovisning i Strängnäs kan personalen 
snart komplettera sina yrkestitlar med ytterligare en titel: 
diplomerad coach. Utbildningen har lett till ett förändrat 
tankesätt och förbättrade kundmöten.

text: Charlotta Marténg  
foto: Anders Nilsson

VÅ R BY R Å
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OS L R R E V ISION & R ED OV ISNING i 
Strängnäs börjar livet att återgå till 
det normala, och arbetsdagarna på-
minner om hur de såg ut före pande-
min. Men inte helt. Några saker har 
ändrats – inte bara har kunderna 
blivit mer positivt inställda till di-
gitaliseringen, dessutom har kund-
mötena fått en annan dimension. 

Hemligheten? Byråledningen och personalen har, och 
håller på att, utbilda sig till diplomerade coacher.

Först ut var Jonas Ekman, auktoriserad revisor och 
en av delägarna på byrån.

− Det var så roligt för du berättade inget för oss på 
kontoret först. Men vi märkte att något var annorlun-
da, vi tyckte du började ställa frågor på andra sätt och 
var mer närvarande i samtalen, säger Annica Medberg, 
auktoriserad redovisningskonsult, med ett skratt.

Jonas Ekman nickar eftertänksamt och undrar om 
det verkligen stämmer att han inte berättade vilken 
typ av utbildning han gick. Oavsett så gav den ju resul-
tat. Och har lett till en förändrad och förbättrad stäm-
ning på kontoret.

− Vi har märkt att mötena mellan oss på byrån, men 
också hur vi nu lyssnar mer aktivt på kundernas, blivit 
helt annorlunda, konstaterar han.

VÅ R EN 2 0 2 0 KOM H A N I kontakt med utbildningen 
till coach och då han hellre säger ja än nej slumpade 
det sig så att han kom att gå kursen. Första reaktionen 
från kursledaren var förvåning över att en revisor var 
intresserad av att bli coach men det skulle visa sig att 
de båda rollerna går alldeles utmärkt att kombinera. 
Känslomässigt och mentalt utmanande, intressant 
och lärorikt sammanfattar Jonas Ekman resan.

− En sak jag tyckte om var att gruppen bestod av 
människor från alla möjliga branscher. Inte bara revi-
sorer. Vi är ju väldigt lösningsorienterade och kanske 
lite fyrkantiga i vårt tänk ibland, så det var givande att 
sitta med människor som ser saker på ett annat sätt, 
säger han.

UNDER NÅGR A M Å NA DER FICK H A N lära sig konsten 
att coacha. Resultatet blev ett förändrat ledarskap på 
byrån. Något som personalen som sagt märkte ganska 
snart. Men det stannade inte där. Jonas Ekman och de 

H
Personalen på LR Revision &
Redovisning i Strängnäs märkte
att något hände när ledningen
började utbilda sig till coacher.

BYRÅN  
I SIFFROR
Grundades år:

1998.
Antal anställda:

15.
Antal delägare:

3.
Omsättning 2020:

17 mkr.
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andra delägarna tyckte att även övrig personal borde få 
chansen att utbilda sig.

− Jag svarade ja när jag fick frågan men tyckte det var 
jätteläskigt. Så här i efterhand är det däremot bland det 
bästa jag har gjort, säger Camilla Eriksson, auktoriserad 
redovisningskonsult, och får medhåll av Annica Medberg.

Personalen som är klara med sin utbildning upplever 
att de arbetar tillsammans på ett nytt sätt, och att det 
lyfter teamet. Genom att ställa rätt frågor och lyssna på 
svaren, utvecklar de relationerna och får ut mer av ar-
betet. Men även kundmötet har förändrats. Något som 
ligger helt rätt i tid med tanke på digitalisering, automa-
tisering och att revisorerna och redovisningskonsulter-
nas roller förändras och går mer mot en rådgivande roll.

− T IDIGA R E H A NDL A DE DE T BA R A om siffror och det 
var inte ovanligt att ett möte slutade med att kunden 
sa: Jaha, jag förstår inte vad du har sagt men var skriver 
jag på och hur mycket skatt ska jag betala? Nu är det en 
helt annan energi i rummet efter kundmötet. Vi pratar 
om vad kunden vill med sitt företag och har mer fokus 
framåt. Det blir så mycket roligare, både för oss och för 
kunderna, säger Camilla Eriksson.   

Ovan: Mötena har blivit inlyssnande.

Mitten: Humor på jobbet.

Till vänster: Jonas Ekman har blivit en mer närvarande 
ledare.

Nedan: Gemensamma fikastunder 
ersattes av digitala under pandemin.

Så löser vi 
ekvationen

Affärerna
Har under ett par års tid 
jobbat med att utbilda 

rådgivare, redovisnings-
konsulter och revisorer 
till att bli diplomerade 

coacher. Syftet med 
utbildningarna har varit 

utveckling av ledarskapet 
på byrån, men även 

medarbetarnas roller som 
revisorer, redovisningskon-

sulter och rådgivare.

Medarbetarna
Under hela pandemin har 

medarbetarna arbetat 
delvis hemma, delvis från 
kontoret. Gemenskapen 
och kontorskulturen har 
de hållit uppe med hjälp 

av digitala aktiviteter som 
matlagningskväll och ”här 

är ditt kylskåp”.

Kunderna
Ett tvärsnitt av företagen 

i Strängnäs kommun. 
Majoriteten baserade i 

kommunen med omnejd. 
Ingen speciell inriktning 

utan en blandning av små- 
och medelstora företag.

Nätverket 
LR Revison och Redovis-
ning finns på ett 70-tal 

platser i landet, med 
lokalt ägda kontor som 
tillsammans driver ett 

gemensamt servicebolag. 
Är dessutom medlemmar i 
internationella nätverket 
Russel Bedford Interna-

tional.

Lyssna aktivt 
på var kunden 
säger men 
även vad de 
inte säger.

Var när-
varande i 
samtalet.

Arbeta med 
tystnaden i mötet. 
Tystnad i sam-
band med frågor 
innebär oftast att 
kunden reflekte-
rar och funderar 
innan de svarar.

1
2

3

Tre tips för ett lyckat 
kundmöte

VÅ R BY R Å
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Debatt

den klassiska bolags-
styrningen med fokus på 
aktieägarnas vinstintresse 
betraktas skatt som en kost-
nad i företaget. Men i den nya 
holistiska bolagsstyrningen, 

där företagets alla intressenter inkluderas, blir 
skatt en förutsättning för företagets långsiktiga 
framgång. Det skriver forskare och företagare 
som samarbetar inom CSR Sweden. 

Under många decennier har företagens bo-
lagsstyrning tydligt fokuserat på aktieägarnas 
intressen. På senare tid har dock investerare, 
men även andra aktörer i samhället, ställt allt 
tydligare krav på en bolagsstyrning där även 
andra intressenter, såsom miljö, samhälle och 
medarbetare tydligt inkluderas. Skiftet från en 
avgränsad bolagsstyrning till en mer holistisk 
dito, har givit upphov till nya begrepp, såsom ex-
empelvis stakeholder capitalism och ESG, som 
signalerar att ett företag uppfyller hållbarhets-

krav inom Environment, Social och Governan-
ce. EU:s taxonomi, samt uppdatering av kraven 
på företagens hållbarhetsredovisning, är exem-
pel på reglering som signalerar att företagens 
stakeholders, och deras krav på hållbarhet, blir 
allt viktigare i framtidens företagande.

DET TA SK IF T E INOM bolagsstyrning påverkar 
företagets hela verksamhet, inklusive skatte-
funktionen. I ett avgränsat perspektiv, med 
tydligt fokus på aktieägarnas vinstintresse, 
är det naturligt att klassificera skatt som en 
kostnad i företaget. I en mer holistisk bolags-
styrning, där företagets alla intressenter tydligt 
ska inkluderas är situationen dock annorlunda. 
I det avseendet är bolagsskatten en central håll-
barhetsfråga. Nu vill vi förklara varför:

Alla bolagets intressenter är beroende av 
ett framgångsrikt, globalt hållbarhetsarbete. 
Detta kan förstås på så sätt att företagande 
inte är möjligt utan ett hyfsat välfungerande 

Skiftet inom bolagsstyrning påverkar hela företagets
verksamhet, inklusive skattefunktionen.

  SK AT T O CH H Å LLBA R HET  
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Skatten är en central del i  
företagens hållbarhetsarbete
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samhälle, och att ett samhälle inte kan existera 
utan en fungerande biosfär. Således krävs att 
en tillräckligt stor del av det värde som skapas 
i företag investeras i framför allt biosfären och 
samhället, innan det kanaliseras till ny ekono-
misk verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
är alltså utdelning till aktieägare någonting 
som kan ske först då biosfär och samhälle har 
tilldelats tillräckliga medel för att säkra att 
möjligheten att bedriva ekonomisk verksamhet 
inte försämras över tid. 

FÖR ETAG BIDR A R TILL hållbarhetsarbetet 
på många sätt, men det viktigaste är att betala 
skatt. OECD har uttalat att det krävs en skatte-
kvot om minst 15 procent för att ett samhälle 
ska kunna fungera. I många utvecklingsländer 
ligger dock kvoten en bra bit under 15 procent, 
vilket väsentligen begränsar dessa staters möj-
ligheter att bidra till uppfyllandet av de globala 
hållbarhetsmålen. I detta sammanhang blir det 
tydligt att skattekonkurrens mellan stater, och 
aggressiv skatteplanering bland företag är di-
rekt skadligt för det globala hållbarhetsarbetet.

Globala utmaningar kräver glo-
bala lösningar och finansiering. 
Här är respektive lands suverä-
nitet när det gäller skatteuttag 
och skattebas, och avsaknad av 
en global beskattning och gemen-
samma regelverk, en utmaning. 
Att beskattning ska ske utifrån 
ett rättviseperspektiv där värde-
skapandet sker är en rimlig vision 
men svår att implementera i 
praktiken, inte minst på grund av 
nya affärsmodeller som följer av 
den digitala ekonomin. Här pågår 
dock internationella initiativ. 
Ett transparent sätt att redovisa internationell 
företagsbeskattning publikt, samt införande av 
internationella standarder inom skatteområdet 
innebär att företagets intressenter ges möjlighet 
att ställa krav på företag att bidra till hållbar-
hetsarbetet där man har sin verksamhet. 

Vi välkomnar därför GRI:s standard 207 för 
hållbarhetsredovisning av skatter, och ser EU:s 

nya direktiv om offentlig skatterapportering 
som ett nödvändigt, men otillräckligt, steg på 
vägen mot vad som krävs, nämligen en global 
standard för offentlig redovisning av skatter. 
Men att presentera skatt som en hållbarhetsfrå-
ga handlar inte bara om finansiell rapportering, 
det handlar framförallt om kunskapsutveckling 
utanför de traditionella skatt- och redovis-
ningssammanhangen. Det handlar om att 
skapa strukturer och processer där skatt blir 
en naturlig del av hållbarhetsredovisningen, 
och där styrdokument och policyer inom såväl 
hållbarhetsavdelningen som skatteavdelningen 
vilar på samma grund – att bidra till uppfyllan-
det av de 17 globala målen. Mot bakgrund av allt 
tydligare krav på stakeholder-engagemang är 
det inte osannolikt att en tydlig positionering 
av skatt som hållbarhetsfråga, och transparens 
inom skatteområdet på sikt kommer att vara en 
konkurrensfördel för företag.

MO T BA KGRUND AV att skatt under lång tid 
ansetts, eller anses, vara en kostnad som ska 
hållas så låg som möjligt, snarare än bidrag 

till nödvändiga investeringar i 
samhället, krävs ett förändrat 
synsätt hos många företag. Ett 
nytt synsätt innebär att beslut 
kring ett företags skattepositio-
ner inte enbart kan fattas utifrån 
gällande lagtext och aktieägarnas 
vinstintresse. Beslut kring skatt 
måste även vila på kunskap om 
förväntade konsekvenser inom 
ramen för det globala hållbar-
hetsarbetet, exempelvis huruvida 
företaget betalar en rimlig andel 
skatt – fair share – mot bakgrund 
av förväntade kostnader för de 

globala hållbarhetsutmaningarna. Att bortse 
från en sådan konsekvensanalys synes högst 
oansvarigt i ett längre perspektiv, och mot bak-
grund av de hållbarhetsutmaningar Sverige och 
övriga världen står inför.   

A NDER S T EGELBERG ,  
skattechef, Vattenfall 

A NNIK A R A MSKÖLD ,  
hållbarhetschef, Vattenfall 

M A R I A NNE B O GLE ,  
VD, CSR Sweden

A X EL HILLING , docent i  
handelsrätt, Ekonomihög
skolan vid Lunds universitet

Delta i 
 debatten!
Ring 08-506 112 49 eller mejla 
till charlotta.marteng@far.se

” Vi välkomnar 
därför GRI:s 
standard 207 
för hållbar-
hetsredovis-
ning av skat-
ter... ”

Läs artikeln  
i sin helhet på

tidningenbalans.se

Hängslen och liv-
rem vid underskott
Hans Peter Larsson:

Klarar vi ökad komplexitet 
i reglerna om avdrag för 
underskott, tidigare års för-
luster? Nej, FAR tror inte det 
skriver Hans Peter Larsson, 
Auktoriserad Skatterådgi-
vare FAR och skatteansvarig 
FAR i en debattartikel. 
Debatten har tidigare publi
cerats i Dagens Juridik,  
14 september 2021.

Klarar vi ökad komplexitet 
i reglerna om avdrag för 
underskott, tidigare års 
förluster? Nej, FAR tror 
inte det. Därför avstyrker 
organisationen förslaget 
från finansdepartementet 
om en begränsning av av-
dragsrätten för underskott 
från tidigare år. Förslaget 
innebär att en särskild 
missbruksregel införs som 
stoppar avdrag där under-
skotten kan antas utgöra 
det övervägande skälet till 
en ägarförändring. I så fall 
införs en subjektiv regel vid 
sidan av dagens objektiva 
regler som innehåller både 
en beloppsspärr och en kon-
cernbidragsspärr i vissa si-
tuationer. Sammantaget blir 
reglerna än mer komplexa 
och svårare att tillämpa.

Bakgrunden är kort ett 
mål som avgjordes i Högsta 
förvaltningsdomstolen i 
början av juni i år. I målet ar-
gumenterade Skatteverket 
att ett visst förfarande stred 
mot skatteflyktslagen. Det 
ansåg inte HFD. En vecka 
senare kom det 
förslag som 
nu varit ute 
på remiss. 
Kritiken 
mot 
förslaget 
inom nä-
ringslivet 
är massiv, 
men även 
delar av akademin 
har rest invändningar. I 
övrigt har många avstått 
från att yttra sig. Frågan har 
länge varit politiskt känslig.

Debatt  
på webben
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1 Vad är XBRL och 
”Standardiserad 

Verksamhetsrapportering” 
(SBR)? 
Svar: BR: − XBRL är ett inter-
nationellt dataformat som 
är inriktat mot att kunna 
innehålla finansiell och annan 
verksamhetsdata som till 
exempel hållbarhetsinforma-
tion. Standarden är öppen för 
alla och gratis att använda. 
Standardiserad Verksamhets-
rapportering (Standard Busi-
ness Reporting – SBR) är ett 
koncept där öppna standards, 
exempelvis XBRL, används för 
digitaliserad verksamhetsin-
formation. Målsättning är att 
uppnå hög kvalitet, effektivitet 
och att öka tillgängligheten av 
information.

2 XBRL kan upplevas som 
tekniskt. Hur ska jag 

tänka? 
Svar: BR: − XBRL är en av dessa 
omöjliga bokstavsförkortning-
ar. Men du som användare 
behöver inte bry dig särskilt 
mycket om själva formatet. 
Det finns programvaror som 
stöd för att kunna skapa och 
läsa XBRL-filerna. I takt med 
att det skapas fler och fler 
rapporteringsströmmar som 
använder XBRL-teknik, både 
internationellt och nationellt, 

ser vi successivt en väldigt 
positiv utveckling av program-
varor med innovation och ökad 
konkurrens. Detta är bra för 
användare i alla led.

3 Varför krångla till det, 
varför kan vi inte 

använda till exempel pdf för 
vår rapportering? 
Svar: BR: − Egentligen är det 
inte krångligt. Den variant 
som används i bland annat 
den digitala inlämningen till 
Bolagsverket, iXBRL (inlineX-
BRL), är smart genom att den 
kombinerar presentation med 
en maskinläsbar del. Vi får med 
allt som pdf:en har i form av 
grafisk formgivning, samt gör 
data lättare att stämma av, 
jämföra och återanvända. Det 
är en mer framåtriktad och 
modern digitalisering för än-
damålet. Sedan är det klart att 
än så länge är det lättare att 
skapa en pdf, och vi kommer 
att ha nytta av pdf-formatet 
också framåt.

4 Mitt program gör inte en 
komplett årsredovisning 

i XBRL-format. Det blir 
skillnad mot det 
undertecknade exemplaret. 
Är det okej?
Svar: NB: − På Bolagsver-
kets webb kan du se om din 
programvara stödjer digital 
inlämning av årsredovisning. 
Det spelar ingen roll hur 
årsredovisningen ser ut, bara 
innehållet är samma som i 
originalet. Det beror på att det 
är en avskrift som du skickar till 
Bolagsverket.

5 Jag får göra om 
årsredovisningen då den 

ska lämnas in till 
Bolagsverket, vissa fält är 
låsta. Varför går det inte att 
få som det underskrivna origi-
nalet? 
Svar: NB: − Vissa programvaru-
leverantörer har låsta fält i 
sina bokslutsprogram. Du kan 
kolla detta med din program-
varuleverantör. Bolagsverket 
vill ha en avskrift. Det betyder 
att det räcker att innehållet är 
detsamma, det behöver inte se 
likadant ut.

6 Revisionsberättelsen 
kommer in till det egna 

utrymmet efter att 
årsredovisningen laddats 
upp. Kan jag skriva under 
fastställelseintyget innan 
revisionsberättelsen är 
uppladdad?
Svar: NB: − Ja, det är möjligt, 
men företagaren får ett före-
läggande om att revisionsbe-
rättelsen saknas. Möjligheten 
finns för de företagare som 
är ute i sista minuten, för att 
slippa förseningsavgift.

7 Jag laddar upp till eget 
utrymme innan 

underskrifterna finns. Dagen 
för fastställelse blir då satt till 
den dagen. Kan inte dagen för 
fastställelse i stället bli den 
dag som vi faktiskt skriver på 
fastställelseintyget? 
Svar: NB: − Bolagsverket vill ha 
en avskrift av den årsredovis-
ning och revisionsberättelse 
som stämman har fastställt. 
Styrelsen ska ha skrivit under 
årsredovisningen som lagts 
fram på stämman och proble-
met ska då inte kunna uppstå. 
Däremot kan du ladda upp 
årsredovisningen samma dag 
som stämman har hållits och 
då får du inte problemet som 
beskrivs ovan. Dagen för fast-
ställelse är dagen då årsstäm-
man hölls – det datumet väljer 
du själv och det ändras inte vid 
uppladdning av filen.

8 Vad händer om min kund 
inte skriver under 

fastställelseintyget efter att 
jag laddat upp 
årsredovisningen i eget 
utrymme? Hur länge ligger 
filen kvar där?
Svar: NB: − Företrädaren för 
företaget som ska skriva under 
fastställelseintyget har 21 
dagar på sig. Det går ut två 
mejl med en påminnelse till 
företagaren att skriva under. 
En påminnelse kommer efter 
tre dagar och den andra på-
minnelsen efter 18 dagar. Efter 
21 dagar tas årsredovisningen 
automatiskt bort och måste 
då laddas upp på nytt.

Digital inlämning av årsredovisning 
och revisionsberättelse, samt XBRL 
väcker många frågor. Nina Brede, 
Bolagsverket, och Björn Rydberg, 
XBRL-föreningen, reder ut begreppen.

Digital  
inlämning

NINA BREDE 
verksamhetsutvecklare på 

enheten för tjänsteutveckling 
på Bolagsverket.

BJÖRN RYDBERG 
ordförande i den ideella 

föreningen XBRL Sweden, 
stiftad av FAR och Srf konsul-

terna.

text: Charlotta Marténg  
illustration: Rebecca Elfast

Ställ en fråga!
Som medlem kan du kostnadsfritt 
ställa frågor till FAR:s rådgivare. 
Frågorna kan gälla redovisning, 
revision och juridik. Det kan också 
vara frågor som rör din yrkesroll. 
Logga in på far.se och läs mer!

E X PERTFR ÅGA N
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E X PERTFR ÅGA N

Deltag 4 – betala för 3
wolterskluwer.se/skatt-ekonomi 

Vi berättar om årets skattenyheter 
live  streamat i din dator eller 
telefon. Eller så träffas vi på någon 
av de fysiska skattedagarna. 

Wolters Kluwer Skattedagar 

Alla årets nyheter
på en dag. 

DEC 2021
2/12  . . . Göteborg
3/12  . . . Livestreamad
7/12  . . . Malmö
8/12  . . . Uddevalla
9/12  . . . Livestreamad
14/12  . . Stockholm
15/12  . . Livestreamad

JA N/FEB 2022
11/1  . . . Malmö
14/1  . . . Livestreamad
18/1  . . . Skövde
19/1  . . . Göteborg
20/1  . . . Livestreamad
25/1  . . . Stockholm
26/1  . . . Livestreamad
2/2  . . . . Livestreamad
9/2  . . . . Stockholm

9 Går det att lämna in 
årsredovisningen 

digitalt, men 
revisionsberättelsen på 
papper? 
Svar: NB: − Ja, men det är inget 
Bolagsverket rekommenderar. 
Då går det inte att följa års-
redovisningen i den "digitala 
gången". Det krävs även att 
det finns en digital revisorspå-
teckning (avskrift) på den digi-
tala årsredovisningen. Man kan 
alltså inte göra något manuellt 
tillägg eller underskrift i den 
digitala årsredovisningen. Års-
redovisningen kan heller inte 
registreras maskinellt, vilket 
är en nackdel för företagaren 
som ofta vill få sin årsredovis-
ning registrerad direkt.

10 Är det så att 
Bolagsverket godtar 

kopia av styrelsens 
underskrifter när de skickas in 
på papper, men måste ha 
original när de skickas in 
digitalt? 
Svar: NB: − Det är samma krav. 
En årsredovisning inskickad 

som en XBRL-fil är en avskrift 
av originalet. Fastställelseinty-
get däremot ska undertecknas 
i original – digitalt via Bolags-
verkets e-tjänst. Samma krav 
gäller när årsredovisningen 
skickas in på papper. Även då 
ska fastställelseintyget vara i 
original. Bolagsverket godtar 
avskrifter även av pappersårs-
redovisningar. Den som skriver 
under fastställelseintyget på 
papper intygar på samma sätt 
som i en digital handling att 
avskriften (inklusive styrelsens 
underskrifter) stämmer över-
ens med originalet.

11 Kan jag se exempel på 
digitalt inlämnade 

årsredovisningar? 
Svar: NB: − På taxonomier.
se finns exempel på digitalt 
inlämnad årsredovisning, med 
eller utan revisionsberättelse, 
och fastställelseintyg, base-
rade på de svenska taxono-
mierna.

Kan företag som är i 
likvidation skicka in 

digitalt?
NB: − Ja, sedan 6 februari 2021 
kan företag som är i likvidation 
skicka in sin årsredovisning 
digitalt.

13 Svenska XBRL 
föreningen har nyligen 

publicerat ett öppet brev till 
regeringen. Vad går det ut 
på? 
Svar: BR: − För att få bättre 
förutsättningar för offentlig 
och privat sektor att lyckas 
med SBR-projekt, har fören-
ingen XBRL Sweden genomfört 
ett samarbetsprojekt med 
syfte att beskriva hur offent-
liga digitaliseringsprojekt bör 
bedrivas. Vi sätter fingret på 
att myndigheter inte enbart 
kan använda sig av egen 
kunskap från utveckling av 
traditionella e-tjänster. Det 
krävs nya modeller för sam-
verkan. Fler intressenter bör 
involveras tidigt och under 
hela utvecklingsprocessen, ett 
samskapande av tjänster i ett 
ekosystem mellan offentlig och 
privat sektor. 

Fotnot: Rapporten och det öppna 
brevet finns på www.xbrl.se.

12
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Äntligen här! Nu är första färdiga versionen av Agoy Bokslut & Skatt släppt.  
Skapa konto på agoy.se redan i dag och prova Agoy kostnadsfritt hela hösten 2021. 

➔	 Agoy underlättar arbetet för både redovisningsbyråer och 
ekonomiavdelningar ute på företag.

➔	 Fungerar ihop med alla redovisningsprogram. Exportera bara 
en SIE-fil och importera den till Agoy. Direktintegration med 
Fortnox finns inbyggd.

➔	 Helt molnbaserat. Ingen installation behövs på din dator. 
Alltid tillgängligt, alltid uppdaterat.

➔	 Spara ned färdiga filer som du skickar digitalt till Skatte-
verket. Med Agoy blir hela kedjan digital.

➔	 Automatisk koppling mellan Agoy och skattekontot. Agoy 
 filtrerar sedan transaktionerna på skattekontot till relevanta 
konton i avstämningsvyn.

➔	 Utvecklat i Sverige av branschen, för branschen. Agoys 
grundare Carl-Magnus Falk är själv auktoriserad revisor med egna byrån Falköga i 
Stockholm och Växjö.

➔	 Agoy är ett fristående program. Det finns även inbyggt i Fortnox Digital Byrå, då 
under namnet Fortnox Bokslut & Skatt. 

➔	 Med Agoy slipper du hemmasnickrade Excel-ark och speciallösningar när du ska 
skapa periodbokslut.

Agoy Bokslut & Skatt gör dig digital på riktigt
Agoy är en modern, molnbaserad lösning som gör jobbet med avstämning, period- 

och årsbokslut, årsredovisning, skatt och rapportering oändligt mycket smidigare!

Carl-Magnus Falk är 
grundare av Agoy och 
själv auktoriserad 
revisor.

Med Agoy Bokslut & Skatt kan både redovisningsbyråer och ekonomiavdelningar jobba smartare och få mer gjort på kortare tid! Agoy är ett helt nytt, molnbaserat program 
för periodbokslut, årsredovisning, skatteberäkning, skatt och ekonomisk rapportering. Skapa konto på agoy.se redan i dag och prova kostnadsfritt hela hösten 2021. 

PROVA AGOY UTAN KOSTNAD!
Skapa konto på agoy.se och var igång på 30 sek!

Agoy Bokslut & Skatt 
– allt detta ingår

✓	 Smart översiktsvy 

✓	 Avstämning med kontrollfunktioner 

✓	 Transaktionsanalys

✓	 Periodbokslut

✓	 Bokslut

✓	 Årsredovisning

✓	 Skatteprogram

✓	 Integration med Skatteverket

✓	 Rapport

Läs mer på agoy.se där du även kan skapa konto 
och prova Agoy kostnadsfritt hela hösten 2021.
Pris från 1 januari 2022: 299:- per konsult och 
månad (obegränsat antal klienter ingår). 
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I
bland hörs budskapet från investerare att redo-
visning inte är intressant eftersom den enbart 
är historisk och det som vi vill veta något om är 
framtiden. Problemet med det uttalandet är att 

det inte är sant. Varje post i balansräkningen – med 
undantag av likvida medel och eget kapital – är bero-
ende av prognoser om framtiden. IASB:s konceptuella 
ramverk (tidigare benämnt föreställningsram) defi-
nierar tillgångar som rättigheter som ger ekonomiska 
resurser i framtiden och skulder som förpliktelser 
som innebär att man ger upp ekonomiska resurser 
i framtiden. Den framtida ekonomiska resurs det 
vanligtvis handlar om är likvida medel.

När flöden av likvida medel förväntas ske långt 
fram i tiden behöver hänsyn tas till pengars tidsvär-
de, det vill säga man behöver diskontera de framtida 
flödena. Diskontering används även som underlag 
för värdering till verkligt värde eller i samband med 
nedskrivningsprövning.

Regler för diskontering förekommer följaktligen i 
flera standarder inom IFRS. Samtidigt finns betydan-
de variation med avseende på hur diskontering utförs. 
I vissa fall lämnas stor möjlighet till företagen själva 
att välja metod, vilket kan försvåra jämförbarhet.

V ID DISKON T ER ING ER H Å LLS ET T VÄ R DE genom 
prognosticerade framtida kassaflöden och en 
diskonteringsfaktor. Jag fokuserar här på diskonte-
ringsfaktorn. I enlighet med finansiell teori utgörs 
faktorn av riskfri ränta (i praktiken statens låneränta) 
och en riskpremie. Frågan om diskonteringsfaktorns 
storlek har fått extra aktualitet genom en lång period 
av låga riskfria räntor, som ytterligare pressats ner 
av centralbankernas agerande under pandemin. De i 
vissa fall extremt låga räntorna pressar i sin tur upp 
både tillgångs- och skuldvärden i ekonomin.

En grundläggande fråga är huruvida diskonterings-
faktorn ska avspegla en företagsextern eller -intern 

riskpremie. Extern premie används explicit för be-
räkning av pensionsskulder i IAS 19 Ersättningar till 
anställda och IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Det 
är logiskt eftersom pensioner kopplas till ekonomin 
i stort och IFRS 13 definierar verkligt värde som ett 
företagsexternt marknadsvärde. En företagsintern 
premie används i enlighet med IAS 36 Nedskrivning-
ar. Det är också logiskt eftersom nyttjandevärde i 
IAS 36 är det enskilda företagets tillgångsvärde vid 
användning av tillgången. I IAS 37 Avsättningar, even-
tualförpliktelser och eventualtillgångar specificeras 
inte hur diskonteringsfaktorn ska bestämmas, så 
vid redovisning av avsättningar krävs en bedömning 
huruvida den ska representera en extern eller intern 
riskpremie.

ÄV EN K R AV PÅ UPPLYSNINGA R OM diskonterings-
ränta skiljer sig mellan standarder. Både IAS 19 och 
IFRS 13 har explicita krav på upplysning, inklusive 
känslighetsanalys för gjorda antaganden. För IFRS 
13 gäller detta särskilt för värderingar med indata 
på nivå 3, det vill säga där det inte finns tillgänglig 
observerbar marknadsdata. IAS 36 har lägre krav 
på upplysning om diskonteringsfaktorn, utom i 
de fall det kopplar till nedskrivningsprövning av 
goodwill. Med avseende på avsättningar är kraven 
på upplysningar generellt låga i IAS 37. Givet diskon-
teringsfaktorns betydelse vid värdering är det ändå 
lämpligt att lämna upplysning om dess storlek och 
beräkningsgrund.

Avslutningsvis kan konstateras att vissa saker 
faktiskt har blivit enklare. Möjligheten att i Sverige 
bestämma långfristig riskfri ränta ökade tidigare i år 
när Riksgälden gav ut 50-åriga obligationer. Tidigare 
har det inte funnits statsobligationer med så lång 
löptid. Det ger ett bättre underlag för att bestämma 
diskonteringsfaktor på mycket långfristiga poster, 
exempelvis vid diskontering av pensionsskulder.   

Diskontering i balansräkningen
”Avslutnings-
vis kan kon-
stateras att 
vissa saker 
faktiskt har 
blivit enkla-

re.”
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