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Bakgrund och motivering
Innovativa och växande företag anses vara viktiga då
de skapar sysselsättning och välfärd i vårt samhälle.
Trots detta har vi lite kunskap om hur redovisning
utformas och används i dessa företag. Det är därför
angeläget att få fram kunskap om hur dessa företags
finansiella rapporter används vid beslutsfattande
som berör innovativa idéer och i synnerhet hur
information som kommuniceras av revisorn
påverkar.
Forskningsproblem och metod
- Vilken roll spelar verbal information från revisorn
för entreprenören i det innovativa företaget?
- Intervjuer med revisorer och entreprenörer i sex
snabbväxande innovativa företag
Mål
Projektet syftar till att bidra med kunskap och ökad
förståelse för redovisningens roll i kontexten
entreprenörskap och innovation som kan spridas
genom vetenskapliga publiceringar och genom
utbildning på universitet och högskolor. Vidare
syftar projektet till att bidra med kunskap till
deltagande revisorer och revisionsbyråer som dessa
kan använda som mervärde till revision.
Resultat hittills
- Revisorn bidrar med användbar verbal information
när entreprenören saknar kompetens inom
redovisning och när det innovativa företaget saknar
eller har begränsade formella interna
redovisningssystem.
-Kunskapen hjälper entreprenören att förstå
risktagande och möjligheter i beslutsfattande som
relaterar till investeringsbeslut och finansiering
- Kunskapen bidrar till ökad legitimitet i möten
med styrelse, aktieägare, finansiärer, men också i
möten med potentiella kunder och media..
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