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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att ta reda om det finns någon skillnad mellan företags och icke-

företags inställning i frågan om en återföring av tidigare nedskrivet värde i posten goodwill 

ska tillåtas. Bakgrunden är ett exposure draft som IASB skickat ut och vi utgår från de svar 

IASB erhållit genom comment letters för att uppnå vårt syfte. Tillvägagångssättet är 

positivistiskt i den mening att vi utgår från redan befintlig teori när vi bygger vår hypotes om 

hur vi tror utfallet kommer att bli. Datan vi använder oss av är kvalitativ sekundärdata och vi 

använder oss utav både empiri och logik när våra slutsatser dras. Detta kännetecknar den 

hypotetiskt-deduktiva angreppsvinkeln.

Den teori vi studerade för att kunna bygga vår hypotes var till största del positive accounting 

theory som bygger på agentteorin och teorin om nyttomaximerande individer. Men vi har 

även studerat gällande lagstiftning och redovisningsprinciper samt den speciella tillgången 

goodwills natur för att på ett bättre sätt skapa en förståelse för hur de olika 

respondentgrupperna skulle kunna tänkas svara.

Resultatet av vår undersökning visade att fler icke-företag var för IASBs förslag än företag, 

men skillnaden var inte tillräckligt stor för att resultatet skulle kunna generaliseras och det 

gick inte att statistiskt säkerställa några samband med hjälp av vårt Chi2 test. Resultatet att 

företag i stor utsträckning skulle vara för förslaget talar framförallt mot de teorier om positive 

accounting theory, nyttomaximerande individer och principal-agent som vi studerat och 

väcker en del intressanta frågor. T ex om inte företagsledare är så själviska som klassisk 

ekonomisk teori vill mena? En annan teori som skulle kunna besvara frågan är den om 

stewardship.

Den slutsats vi drog efter att ha analyserat och diskuterat vårt resultat var att det trots allt finns 

en skillnad mellan grupperna företag och icke-företags inställning i IASBs fråga om

återföring av tidigare nedskrivet värde av goodwill, även om skillnaden var mindre än 

förväntat.



Summary

The purpose of this paper is to examine whether there is a difference between the respondent 

groups preparers and non-preparers position in IASBs question if a reversal of previously

impaired goodwill should be prohibited. The background is an exposure draft sent out by the 

IASB and we examine the answers, in form of comment letters, sent in by the respondents to 

reach our purpose. Our method is positivistic in the sense that we study already existing 

theories when we create our hypothesis which gives our assumption about how the result of 

the respondent’s answers will be. Our data, which we have collected from the comment 

letters, is qualitative secondary data. When we draw our conclusions we’re using both 

empirics and logics, this method characterises the hypothetic-deductive method.

The theory we studied to reach our hypothesis mainly consisted of positive accounting theory, 

the agency theory and utility maximising theory. But we also studied existing laws, 

accounting standards and the special nature of goodwill as an asset to create a better 

understanding of how the different respondent groups would answer the question.

The result of our research showed us that more non-preparers than preparers supported IASBs 

proposition, but the difference between the groups was not large enough to generalize our 

result and we could not statistically establish any relation with help from our Chi2 test. The 

result that preparers to a large extent agreed with IASB is interesting because it doesn’t 

correspond with the theories about positive accounting theory, agency theory and the theory 

about utilising individuals that we have studied. From the result a few questions arise. Could 

it be that preparers aren’t as utilising as the theory says? Another theory that could answer this 

question is the stewardship theory.

Our conclusion after studying and analysing our theory and research results is that there in 

fact is a difference between the respondent groups preparers and non-preparers attitude 

towards IASBs proposal, even if the difference is smaller than we first thought.
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1 Inledning

I inledningen redogörs först för en allmän bakgrund inom området för uppsatsen och hur 

frågan som detta arbete behandlar uppkommit. Sedan redogörs för arbetets syfte och hur vi 

valt att avgränsa det. Vi redogör också kortfattat för tidigare forskning som är av intresse för 

denna uppsats. 

1.1 Bakgrund

Sedan januari 2005 ska alla noterade företag inom EU upprätta sina koncernredovisningar 

enligt internationella redovisningsstandards – IAS/IFRS. Bakgrunden till detta är den ökande 

globaliseringen bland företag och den framväxande världsstandarden för finansiell 

rapportering. Syftet är att säkerställa finansiell information av hög kvalitet och att 

informationen är jämförbar oavsett var företagen är belägna.1 En av de största nyheterna i 

IFRS 3 och IAS 36 Impairment of Assets handlar om hur goodwill ska behandlas i 

koncernredovisningen.2

Goodwill är en koncernmässig tillgång som uppkommer vid ett rörelseförvärv. Denna ska i 

koncernbalansräkningen värderas som skillnaden mellan anskaffningsvärdet på de förvärvade 

nettotillgångarna och dess verkliga värde.3 Posten goodwill syftar till att visa de framtida 

förväntade ekonomiska fördelarna från tillgångar som det inte är möjligt att individuellt 

identifiera och redovisa.4

Tidigare reglering av goodwill skedde i redovisningsrådets rekommendationer (RR 1:00, RR 

17) och IAS 22. Enligt dessa skulle goodwill, precis som andra tillgångar, skrivas av linjärt 

utefter den beräknade ekonomiska livslängden. Det normala var att man skrev av goodwillen 

på 20 år men en längre avskrivningstid kunde tillåtas på vissa villkor. Ett av dessa villkor var 

att företagen skulle göra ett årligt nedskrivningstest av goodwill genom att återvinningsvärdet 

                                                
1 Den nya koncernredovisningen s 1, P Thorell
2 Ibid. s 89
3 IFRS 3, p 51
4 Den nya koncernredovisningen s 90, P Thorell
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på tillgången beräknades. Detta nedskrivningstest kunde även göras vid kortare 

avskrivningstid än 20 år vid misstanke om värdeminskning av goodwillen.5

Enligt de nya standarderna så ses goodwill fortfarande som en tillgång, men i motsats till 

tidigare standarder så ska den goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv inte skrivas av. 

Förvärvaren ska istället minst en gång per år pröva om nedskrivningsbehov föreligger. 

Prövning ska göras oftare om händelser eller omständigheter tyder på att ett 

nedskrivningsbehov kan föreligga, i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar.6 Man har genom 

detta gått ifrån ett synsätt som grundas på fördelning av kostnader mot ett värderingssynsätt. 

Istället för att genom vissa antagen beräkna hur anskaffningsutgiften ska fördelas som kostnad 

under en viss period ska företagen nu endast se till tillgångens värde beräknat på antaganden 

och uppskattningar om framtida ekonomiskt värde. Uppskattningen av goodwillens framtida 

värde sker genom ett nedskrivningstest där man försöker beräkna om det redovisade värdet 

kan återvinnas genom en försäljning eller användning av tillgången.7

Om en nedskrivning av en tillgång baserats på antaganden och förutsättningar som sedan 

ändrats så ska det nedskrivna värdet enligt såväl ÅRL som RR 17 återföras. Tidigare reglering 

(IAS 36, RR 17) tillät också i dessa fall en återföring av goodwill.8 Återföring av goodwill 

förbjöds av IASB från och med 2005. Anledningen till detta är att det numer enligt IAS 38 

Intangible Assets är förbjudet att ta upp internt upparbetad goodwill i balansräkningen. Vid en 

återföring av en tidigare nedskriven goodwillpost kan inte företag visa om värdeökningen 

härrörs till den förvärvade eller internt upparbetade goodwillen. IASB vill därför förbjuda all 

återföring av tidigare nedskrivet värde i posten goodwill.9

Upprinnelsen till de förändringar som redovisats ovan är olika så kallade exposure drafts som 

IASB lägger fram. Ett Exposure Draft är ett förslag från IASB om förändringar i gällande 

standards. De förändringar som föreslås i ett sådant kan sedan kommenteras av allt från 

privatpersoner till företag. Detta görs i så kallade comment letters som skickas in till IASB. 

                                                
5 Den nya koncernredovisningen s 89, 93, P Thorell
6 IFRS 3, p 55
7 Den nya koncernredovisningen s 91, P Thorell
8 Ibid. s 94
9 IAS 36 Impairment of Assets
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ED 36 Impairment of Assets föreslog i december 2002 bl a en ändring av bestämmelserna i 

IAS 36 angående återföring av nedskrivet värde på goodwill. ”The Exposure Draft proposes 

that reversals of impairment losses recognised for goodwill should be prohibited”. IASB ville 

alltså förbjuda återföring av tidigare nedskriven goodwill.10

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns någon skillnad mellan grupperna företag 

och icke-företags inställning till IASBs förslag om att förbjuda återföring av tidigare 

nedskriven goodwill. 

1.3 Avgränsning

Vi kommer att avgränsa vårt arbete till att endast undersöka en specifik fråga (fråga 6) från 

IASBs exposure draft IAS 36 Impairment of Assets och de comment letters som hör till den 

utvalda frågan.

1.4 Tidigare forskning

Tidigare studier som behandlar exposure drafts och de comment letters som inkommer till 

dessa handlar till största del om hur respondenterna lobbar för att deras förslag ska få gehör 

hos den standardsättande instansen.11

F Hartwig undersökte 2007 hur olika respondentgrupper använde sig av olika typer av 

lobbying i comment letters för att få igenom sin vilja i en specifik fråga från IASBs exposure 

draft ED3. Hartwig räknade även comment letters som var för eller emot IASBs förslag och 

visade genom Chi2 tester att det går att få fram statistiskt hållbara samband mellan hur olika 

respondentgrupper svarar på specifika frågor.12 Det senare är något som även vi försöker 

påvisa i denna undersökning.

                                                
10 IAS 36 Impairment of Assets, s 12
11 Respondent Lobbying in the Australian Accounting Standard-setting Process: ED49. A case Study, I Tutticci, 
K Dunstan
12 Respondent lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 “Business Combinations”, 
F Hartwig 2007
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Vi vill poängtera att vi har haft relativt svårt att hitta tidigare forskning som stämmer väl 

överens med vår egen studie. De flesta studier som ligger nära vår egen utgår från att 

företagen har vissa ekonomiska incitament i deras lobbying medan denna undersökning 

försöker utreda om dessa incitament gör att olika respondentgruppers inställning skiljer sig åt

i en specifik fråga.
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2 Metod

I metodavsnittet kommer vi att redogöra för de grundläggande vetenskapliga 

undersökningsmetoderna, sedan presenterar vi den metod vi har valt att använda oss av samt 

hur vi gick till väga när vi samlade in och sammanställde vårt undersökningsmaterial. 

Avslutningsvis redovisar och diskuterar vi hur rimligt vårt arbete är med avseende på källor, 

validitet och reliabilitet.

2.1 Metodologisk diskussion

”Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på”13. Det handlar om hur man går 

till väga för att komma fram till nya kunskaper. Metoden är ett hjälpmedel för att uppnå målet 

och inte ett mål i sig. All vetenskap har det gemensamt att den ställer sig frågande inför 

tillvaron och att den använder vetenskapliga metoder för att studera verkligheten.14

2.1.1 Positivism och hermeneutik

Vetenskap brukar ses utifrån två huvudinriktningar, positivismen och hermeneutiken. Dessa 

två synsätt angriper vetenskapliga problem på två helt olika sätt. Positivister vill helst utgå 

ifrån absolut kunskap medan hermeneutiker oftast har en större förståelse för relativistiska 

infallsvinklar.15 Hermeneutiker ser verkligheten utifrån ett subjektivt perspektiv, att man 

måste sätta sig in i observationerna av verkligheten och att de måste tolkas och förstås för att 

skapa en sann bild. Positivister ser verkligheten ur ett objektivt perspektiv. Endast det som 

kan mätas med hjälp av våra fem sinnen anses vara den sanna bilden av verkligheten. 

Slutsatserna som dessa två synsätt kommer fram till behöver inte skilja sig, men vägen fram 

till slutsatsen är som sagt vitt skiljda.16

                                                
13 Samhällsvetenskaplig metod, s 13, K Halvorsen
14 Ibid. s 13, 15
15 Vetenskapsteori för nybörjare, s 14, T Thurén
16 Att utreda, forska och rapportera, s 81, L T Ericsson
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2.1.2 Deduktiv och induktiv ansats

De två ovan nämnda vetenskapliga huvudinriktningarna använder sig som sagt av olika 

metoder för att angripa problemet som ska undersökas. Hermeneutikerna använder sig oftast 

av en så kallad induktiv ansats medan positivisterna oftast använder sig av en deduktiv ansats. 

I den induktiva ansatsen så används ett empiriskt material som underlag i arbetet, en deduktiv 

ansats utgår däremot från logik och redan befintliga begrepp och teorier.17

2.1.3 Kvantitativ och Kvalitativ data

Vilken typ av data som används som underlag i ett forskningsprojekt kan delas in i kvantitativ 

och kvalitativ data. Kvantitativa data, som oftast används av positivister, är mätbar data som 

kan uttryckas i siffror eller andra mängdtermer. Den samlas enklast in genom enkäter eller 

arkiv och kan redovisas i tabeller, grafer och diagram. Kvalitativ data består oftast av icke 

mätbar data, t ex beskrivningar och värderingar. Denna typ av data är vanlig inom 

hermeneutiken och redovisas oftast genom fallbeskrivningar och berättelser.18

2.2 Metodval

Eftersom vi ställer upp en hypotes som baseras på redan befintligt teoretiskt material kommer 

vår utgångspunkt att vara positivistisk. Det dataunderlag vi använder oss av för att undersöka 

hur väl vår hypotes stämmer är i grunden kvalitativt men för att uppnå arbetets syfte 

kvantifierar vi vår data och det ger oss en blandning av deduktiv och induktiv angreppsvinkel. 

Vi använder oss alltså av både empiri och logik när vi drar våra slutsatser, metoden kallas 

hypotetiskt-deduktiv19. 

2.3 Tillvägagångssätt

Vi inledde arbetet med uppsatsen genom att studera IASBs exposure draft ED3 och IAS 36 

Impairment of Assets. Det förslag i deras exposure draft som vi valde att titta närmare på var 

förslaget om att förbjuda återföring av tidigare nedskriven goodwill. Genom att studera redan 

befintlig, relevant teori, ställer vi en hypotes. Hypotesen beskriver hur vi tror att de olika 

grupperna av respondenter har svarat på förslaget. Vidare studerade vi de så kallade comment 
                                                
17 Att utreda, forska och rapportera, s 83, L T Ericsson 
18 Ibid, s 120
19 Vetenskapsteori för nybörjare, s 18, T Thurén
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letters, där respondenter ger sin syn på förslaget om att förbjuda återföring av goodwill. För 

att hjälpa oss uppnå syftet med uppsatsen sammanställer och analyserar vi respondenternas 

svar för att sedan ställa dessa mot vår hypotes.

Figur 1.1 nedan visar hur uppdelningen av de comment letters vi studerat gjordes. Första 

steget i vår uppdelning av respondenternas svar var att dela in dem i de som hade en åsikt 

angående förslaget om att förbjuda återföring av tidigare nedskriven goodwill, och de som 

inte hade någon åsikt. Vidare delade vi in de som hade svarat på frågan i de respondenter som 

var för förslaget om att förbjuda återföring av tidigare nedskriven goodwill och de 

respondenter som var emot förslaget. I nästa steg delade vi in svaren i de respondenter som 

stödde sitt ställningstagande med hjälp av argument och de respondenter som endast hade 

gjort ett ställningstagande men inte stödde det med hjälp av argumentation. Slutligen delades 

respondenterna in i två grupper bestående av företag och icke-företag.

Gruppen företag består av företag eller organisationer som företräder ett eller flera företag. 

Gruppen icke-företag består till största del av standardsättande organisationer, privatpersoner 

och organisationer som inte företräder företag. Ett undantag är de revisionsföretag som 

förekommer bland respondenterna, dessa har vi valt att sortera under gruppen icke-företag. 

Anledningen till detta är att vi utgår ifrån att revisionsföretagen ser frågan ur en revisors 

synpunkt snarare än ur ett företagsperspektiv. Det är mer värt för en revisionsbyrå att kunna 

utföra en enkel och korrekt redovisning och därigenom minska riskerna för dem själva än att 

revisionsbyrån som företag ska kunna återföra värde på deras egen goodwillpost. De allra 

flesta respondenterna gav ett tydligt svar på deras ståndpunkt i frågan, men i några fall var vi 

tvungna att studera respondentens allmänna diskussion för att kunna fastställa dess position.
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Figur 1.1. Uppdelningen av respondenterna. Källa: egen figur.

När kodningen av våra comment letters var klar så analyserade vi resultaten för att se hur väl 

de stämde överens med vår hypotes. Analysen görs med hjälp av bl a ett Chi2 test. Detta test 

visar om vi statistiskt kan säkerställa vårt resultat.

Ett Chi2 test prövar förhållandet mellan två variabler. De observerade frekvenserna jämförs 

med de förväntade frekvenserna. Den förväntade frekvensen är den fördelning man kan 

förvänta sig om variablerna saknar samband. Eftersom vi har att göra med ett slumpmässigt 

urval ur en population och detta kan generera skillnader i ett test, utan att de finns i 

populationen. Av den anledningen räcker det inte med att det finns en skillnad utan skillnaden 

måste överstiga ett kritiskt värde för att slumpen ska kunna uteslutas.20

Utefter den analyserade datan förs sedan en diskussion om varför vår undersökning gav det 

resultatutfall den gjorde. I diskussionsdelen tas ett antal aspekter upp som kan ha påverkat 

resultatet.

                                                
20 Statistisk verktygslåda, s 225-226, Djurfeldt m fl
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Avslutningsvis dras våra slutsatser och vi återkopplar till uppsatsens syfte för att se om vi 

uppnått detta. Vidare ger vi under denna del läsaren förslag till vidare forskning inom området 

baserat på det vi kommit fram till när vi analyserade och diskuterade resultatet.

2.4 Metodproblem

2.4.1 Källkritik

Källkritik är en urvalsmetod. Det material som samlats in bedöms och sedan sorteras det som 

inte håller måttet ut och det material som åtminstone är acceptabelt behålls. Syftet med 

källkritik är att bestämma om källan som används mäter det den utger sig för att mäta (är den 

valid), om källan är väsentlig för frågeställningen (har den relevans) och om den är fri från 

systematiska felvariationer (är den reliabel). Denna värdering av källor bör göras för att ge en 

fingervisning om hur säkert ett arbetes resultat och slutsatser är. Förutom detta så finns det 

olika källkritiska kriterier som man kan bedöma källorna utefter;21

 Samtidskravet

 Tendenskritik

 Beroendekritik

Samtidskravet handlar om att de källor och den information man använder sig av ska vara 

uppdaterad och aktuell.22 I uppsatsen har vi använts oss av såväl vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av de mest aktuella 

artiklar vi hittat och de senaste upplagorna av den litteratur vi studerat. Trots att viss litteratur 

är äldre så anser vi att samtidskravet är uppfyllt i denna uppsats då de böcker som är äldre 

innehåller teorier som än idag är accepterade.

Tendenskritik besvarar frågor som vilka egna intressen källan har i frågan. Det syftar också 

till vikten av att tolka och återge den information som sökts på ett neutralt och objektivt sätt.23

                                                
21 Att utreda, forska och rapportera, s 167, L T Ericsson 
22 Ibid. s 168
23 Ibid. s 168
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Vi anser att detta kriterium uppnåtts i uppsatsen då vi hela tiden har haft ett kritiskt tänkande 

med oss när vi valt och tolkat information. Vi har dessutom inget eget intresse i att vår 

undersökning ska peka åt något speciellt håll vilket hjälper oss att vara objektiva och neutrala.

Beroendekritik innebär att man kontrollerar att de använda källorna inte är beroende av 

varandra och om källorna är vad de utger sig för att vara. Det kan vara ett stort problem vid 

användning digital information, t ex från Internet.24 Vi har därför begränsat vår digitala 

information till vetenskapliga artiklar där äktheten kan antas vara hög.

2.4.2 Validitet och reliabilitet

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och stabil den insamlade datan är. Om hög reliabilitet 

föreligger så betyder det att om någon annan upprepat försöket vid ett annat tillfälle och på ett 

annat urval så skulle han ha kommit fram till samma resultat. Metoden eller angreppssättet 

bör alltså ha en hög grad av reliabilitet oavsett vem det är som använder sig av det eller, 

beroende på vilken grad av generalisering man eftersträvar, vem det riktar sig till. Hög grad 

av reliabilitet kan vara svårt att uppnå i kvalitativa undersökningar.25

Begreppet validitet, som kan översättas med giltighet eller relevans, kan definieras som ett 

mätinstruments förmåga att mäta det man avser mäta. Validitet kan lämpligen delas in i två 

delar, inre och yttre validitet. Den inre validiteten avser hur väl de teoretiska och operationella 

(mätbara) begreppen stämmer överens.26 Problemet med att samla in relevant data ligger i att 

en teoretisk definition av ett begrepp kan vara svår att göra empiriskt mätbar (operationell 

definition).27 Yttre validitet syftar till hur väl det uppmätta resultatet stämmer överens med 

verkligheten, en god yttre validitet ger således en högre grad av generaliserbarhet. Ett hot mot 

den yttre validiteten är t ex ett stort bortfall mellan brutto- och nettopopulationen i 

undersökningen.28 Ett annat hot mot validiteten är om man använder sig av sekundärdata som 

kanske är insamlad för ett annat syfte.29

                                                
24 Att utreda, forska och rapportera, s 168, L T Ericsson
25 Ibid. s 61
26 Att utreda, forska och rapportera, s 61, L T Ericsson
27 Samhällsvetenskaplig metod, s 41, K Halvorsen
28 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 240, A Johannesen, P A Tufte
29 Samhällsvetenskaplig metod, s 42, K Halvorsen
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Eftersom vi i denna undersökning till viss del har kvalitativa svar som måste tolkas innan en 

ståndpunkt hos respondenten kan utläsas så finns risken att validiteten blir lidande. Dessutom 

finns risken att vår operationalisering av de teoretiska begreppen företag och icke-företag är 

felaktig. Vi tror dock att kodningen av våra comment letters är riktig och att våra operationella 

definitioner stämmer väl. Vi inser också problematiken med att vi använt oss av kvalitativ 

sekundärdata i vår undersökning men anser att IASBs syfte med deras fråga är tillräckligt 

närliggande vårt eget syfte för att inte skada vår validitet.
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3 Teori

I detta kapitel kommer vi på en grundläggande nivå förklara vad en tillgång är och hur den 

redovisas. Vidare kommer goodwill och problematiken med goodwill att diskuteras. De 

rådande redovisningsprinciperna kommer att redogöras för samt olika teoretiska 

infallsvinklar som är av relevans för vår fråga och hypotes.

3.1 Vad är goodwill

Goodwill klassificeras och redovisas enligt gällande standarder som en immateriell 

anläggningstillgång. Den uppkommer antingen vid företagsförvärv eller upparbetas internt 

inom ett företag och kan i princip definieras som framtida förväntade höga vinster.

3.1.1 Tillgångar

En tillgång är en resurs som finns inom ett företag. Det går dock ej att räkna in alla dessa 

resurser under begreppet tillgångar, resursen måste uppfylla tre grundläggande krav för att 

kunna tas upp i balansräkningen.30

De tre kriterierna som enligt IASC ska vara uppfyllda är att resursen ska ge upphov till 

framtida ekonomiska fördelar, företaget ska ha kontroll över resursen och den ska ha 

uppkommit som en följd av inträffade händelser. Med framtida ekonomiska fördelar menas att 

resursen ska ge upphov till framtida kassaflöden när den omsätts eller på annat sätt används i 

företaget. För att ett företag ska ha kontroll över en tillgång ska de kunna säkerställa att de 

framtida ekonomiska fördelarna tillkommer företaget och även att andras möjligheter att ta 

del av dessa begränsas. Det sista kriteriet, inträffad händelse, kan låta som ett vitt begrepp 

men i detta fall måste händelsen innebära ett nutida eller framtida in- och utflöde av resurser 

för att den ska kunna ge upphov till en tillgång.31

                                                
30 Redovisningens språk, s 101, D Smith
31 Redovisningens språk, s 101-106, D Smith
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Tillgångar delas in i två huvudtyper, omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Uppdelningen har att göra med hur snabbt det går att omvandla tillgångarna till likvida medel. 

Vidare delas anläggningstillgångarna in i finansiella, materiella och immateriella tillgångar. 

Det bakomliggande problemet till vår uppsats är hur tillgången goodwill ska hanteras. Denna 

typ av tillgång klassificeras som en immateriell anläggningstillgång. 

3.1.2 Immateriella Tillgångar

Immateriella tillgångar definieras i IAS 38 som en "identifierbar icke-monetär tillgång utan 

fysisk form"32. Företag har ofta utgifter för att utveckla eller skapa kunskap, teknik, 

varumärken, patent, upphovsrätter, programvaror mm. Förutom de allmänna kriterierna för en 

tillgång så tillkommer enligt definitionen att en immateriell tillgång ska vara identifierbar. En 

tillräcklig, om än inte nödvändig, förutsättning för att tillgången ska anses vara identifierbar är 

att den är avskiljbar. Rättigheter som patent, copyrights och licenser är exempel på 

immateriella tillgångar som ofta går att avskilja och omsätta separat.33 Utöver detta 

tillkommer att det ska vara troligt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla 

företaget och att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.34

Till immateriella tillgångar räknas förvärvad goodwill, den i företaget upparbetade goodwillen 

ska däremot inte redovisas som en tillgång i balansräkningen. Problemet med den internt 

upparbetade är att den inte är identifierbar, man kan alltså inte avskilja den, och det är svårt att 

beräkna anskaffningsvärdet på den internt upparbetade goodwillen.35

3.1.3 Goodwill

Goodwill uppstår vanligtvis vid företagsförvärv. ÅRL definierar goodwill som skillnaden 

mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade aktierna och värdet på identifierbara tillgångar 

och skulder.36 IFRS säger att goodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv kan ses som en 

betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller 

                                                
32 IAS 38 Intangible Assets, p 8
33 Redovisningens språk, s 205-207, D Smith
34 IAS 38 Intangible Assets, p 18
35 Ibid. p 48-49
36 ÅRL 4:2, 8:26
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att redovisa separat.37 Just att tillgången ska vara identifierbar är ett nyckelbegrepp i 

definitionen, det innebär att det i princip bara är synergier mellan bolag och övervinster som 

ej går att fördela som blir goodwill.

Figur 3.1. Källa: Jepsson, K. m fl. Nedskrivningstest av Goodwill –följs upplysningskraven enligt IAS36?.

Den goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv ska inte, som tidigare reglering sa, skrivas 

av. Förvärvaren ska istället minst en gång per år pröva om ett nedskrivningsbehov föreligger 

genom ett så kallat impairment test. Prövningen görs oftare om händelser eller omständigheter 

tyder på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga.38

Man kan beskriva nedskrivningstestet som en tvåstegsprocess. Det första steget är att 

bestämma det verkliga värdet på alla kassagenererande enheter och sedan jämför man detta 

med det bokförda värdet, inklusive goodwill. Det verkliga värdet hänförs till det värde 

enheten har på marknaden om den skulle omsättas. Värderingen av enheten görs helst med 

hjälp av aktievärden, men om inte sådana finns tillgängliga försöker man på bästa sätt värdera 

enheten med hjälp av antagande grundade på värden på liknande tillgångar, intäkter, vinst osv. 

Nedskrivning av goodwill föreligger om det visar sig att det bokförda värdet av enheten, 

inklusive goodwill, är större än enhetens verkliga värde.39

Om det i steg ett finns indikationer på en minskning av goodwill går man in i steg två i 

nedskrivningstestet.  För att veta hur mycket goodwill ska skrivas ned med så måste man 

räkna fram ett återvinningsvärde som kan jämföras med det redovisade värdet. 

                                                
37 IFRS 3, p 52
38 IFRS 3, p 55
39 Valuation for Financial Reporting, s 80-81, M Mard, J Hitchner m fl
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Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet (marknadsvärdet) och 

nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är en beräkning av tillgångens värde baserat på diskontering 

av framtida inbetalningar med hjälp av en lämplig diskonteringsfaktor vid fortsatt användande 

av tillgången.40

Ett problem med ovanstående sätt att räkna ut nedskrivningsbehovet av goodwill på är att det i 

praktiken ges utrymme för företagen att påverka värderingen åt olika håll genom att 

exempelvis påverka diskonteringsräntan. Vidare så har det framförts kritik mot att företag i 

viss mån tidsmässigt kan passa in nedskrivningstesterna tills när det är mest gynnsamt med 

tanke på deras ekonomiska situation.41

Det gavs av IASB tidigare visst utrymme för en återföring av tidigare nedskriven goodwill, 

kraven för att få göra detta var dock ganska hårda. Det krävdes att nedskrivningen berodde på 

en extern extraordinär händelse som sannolikt ej kommer upprepas, samt att andra händelser 

har inträffat efteråt vilka motverkade händelsen som föranledde nedskrivningen av goodwill. 

IASB föreslog dock i IAS 36 Impairment of Assets att återföring av tidigare nedskriven 

goodwill ska förbjudas.42 Detta illustreras genom den föreslagna ändringen i IAS 36 p109;

"109 123. As an exception to the requirement in paragraph 99, an An impairment loss
                recognized for goodwill should shall not be reversed in a subsequent period 
                unless.
                 (a) the impairment loss was caused by a specific external event of an 
                      exceptional nature that is not expected to recur; and
                 (b) subsequent external events have occured that reverse the effect of that 
                      event."43

Bakgrunden till detta var att IAS 38 Intangible Assets förbjöd erkännandet av internt 

upparbetad goodwill som en tillgång. Detta innebär att om ett företag önskar återföra värdet 

på tidigare nedskriven goodwill så skulle företaget vara tvunget att skilja på den internt 

upparbetade och den förvärvade goodwillen, något som IASB anser vara praktiskt taget 

omöjligt.44 När värdet på goodwill en gång skrivits ned så kan företagen alltså aldrig återställa 

posten till dess ursprungsvärde igen, oavsett vilka förändringar som skett i omvärlden.

                                                
40 Nedskrivning och redovisning av goodwill enligt IAS/IFRS, s 22-23, J Nyström, L Lundberg
41 The amount and timing of goodwill write-offs and revaluations: Evidence from U.S. and U.K. firms, S L    
Henning m fl
42 IAS 36 Impairment of Assets, s 19
43 Ibid. p 123
44 Ibid. C16 s 134, C63-65 s 149
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När en nedskrivning av goodwill görs ska koncernen samma år visa en tillgångsminskning 

och en kostnad i resultaträkningen. I ett enskilt bolag redovisas inte goodwill som en tillgång 

och därför redovisas heller ingen nedskrivning i det enskilda bolaget. Detta leder till att 

koncernens resultat kommer att bli lägre än det totala resultatet från de enskilda bolagen.45

3.2 Redovisningsprinciper

I detta avsnitt behandlas de rådande redovisningsprinciper som är av intresse för detta arbete. 

Till att börja med behandlas begreppen rättvisande bild och god redovisningssed, sedan följer 

en redogörelse för försiktighetsprincipen.

3.2.1 Rättvisande bild och god redovisningssed

Ett av syftena med redovisning är att ge en sann och rättvis bild av hur ett företags 

ekonomiska situation ser ut. Detta är inte minst viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

för att kreditgivare, aktieägare och andra externa intressenter ska kunna ta korrekta 

ekonomiska beslut. Det är praktiskt taget omöjligt att i lagstiftning reglera alla de 

frågeställningar och förutse alla de anpassningar olika företag kan behöva göra i sin 

redovisning. Därför är de lagar som finns så kallade ”ramlagar” med ett mer generellt 

innehåll, ett viktigt begrepp i dessa lagar är god redovisningssed.46

I takt med att internationaliseringen av företag och utbytet mellan länder ökar så behövs också 

internationella standarder i högre utsträckning. Som en följd av detta har begreppet 

rättvisande bild, som härstammar från det engelska uttrycket ”true and fair view”, införts i 

redovisningen.47

Rättvisande bild är dock inget enkelt begrepp att definiera och en del av problematiken ligger 

i att det just är en internationell princip. Olika länder har olika tradition inom redovisning och 

därför tolkas också begreppet på olika sätt. I England (anglosaxisk redovisningstradition)48

anser man t ex att begreppet är ett så kallat ”overriding”-begrepp, dvs om det anses att 

                                                
45 Årsredovisning i koncerner, s 36, R Lönnqvist
46 Den nya affärsredovisningen, s 101-102, J Thomasson m fl
47 Ibid. s 109
48 Redovisningens språk, s 73-77, D Smith



17

tillämpningen av redovisningsnormerna i det enskilda fallet inte ger en rättvisande bild får 

avsteg göras från normerna för att uppnå detta. I länder som Tyskland och Sverige där den 

kontinentala redovisningstraditionen49 råder så har man däremot valt att inte se begreppet som 

”overriding” då det anses som otänkbart att göra avsteg från tvingande lagregler eller att det 

helt enkelt ska ge en rättvisande bild om man följer lagens regler.50

God redovisningssed är ett begrepp som traditionellt ses ur företagets perspektiv. Att företaget 

ska redovisa sin ekonomiska information på ett korrekt sätt. Rättvisande bild sätter istället 

användaren i fokus, det handlar om att intressenten som läser företagets redovisning inte ska

vilseledas. Därigenom bör en god redovisningssed också ge en rättvisande bild av företagets 

ekonomi.51

3.2.2 Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att ett företag redovisar sina tillgångar till det lägsta av t ex 

anskaffningsvärdet och avyttringsvärdet samt att man hellre tar upp sina skulder till ett för 

högt än för lågt värde. Hur företag ser på försiktighetsprincipen skiljer sig något beroende på 

om man tillämpar den anglosaxiska eller den kontinentala redovisningstraditionen. I Sverige, 

som använder sig av den kontinentala traditionen, ges detta uttryck för i ÅRL 2:4§, 3p där det 

står att värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet.52

En konsekvens av försiktighetsprincipen blir en form av asymmetriskt risktagande då man 

väljer att inte redovisa orealiserade vinster pga den ovisshet som alltid är förknippad med 

framtida händelser. Däremot väljer att redovisa orealiserade förluster trots att samma 

osäkerhet finns runt dessa. Det förefaller alltså vara ok med subjektiva bedömningar inom 

redovisning så länge de görs på pessimistiska grunder.53

Avslutningsvis kan man säga att syftet med försiktighetsprincipen är densamma oavsett 

redovisningstradition; nämligen att inte ge kreditgivare, aktieägare och andra intressenter en 

alltför positiv bild av företagets resultat.54

                                                
49 Redovisningens språk, s 73-77, D Smith
50 Redovisningsteori –policy och praxis, s 155-157, K Artsberg
51 Ibid. s 157
52 Den nya affärsredovisningen, s 112, J Thomasson m fl
53 Redovisningens språk, s 91-92, D Smith
54 Den nya affärsredovisningen, s 112, J Thomasson m fl
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3.3 Nyttomaximerande individer

Vad som driver en individ när den tar beslut kan förklaras utifrån biologi och darwinism. 

Nyttofunktion, som är ett begrepp ekonomer använder sig av, innebär att något maximeras. 

Vad som maximeras kan vara vitt skiljt, alltifrån personliga relationer till materialistisk 

rikedom. Därför kan det ibland vara ganska svårt att se vad företaget eller personen ifråga 

försöker maximera, men det man lugnt kan anta är att alla försöker maximera någonting. 

Anledningen till detta är, enligt darwinismen, att människan är en starkt ändamålsstyrd 

djurart.55

Beteendet att försöka uppnå största möjliga samhällsnytta kallas utilitarism men begreppet 

låter bättre än det egentligen är, utilitaristen utgår trots allt från sina egna preferenser och kan 

ge högre eller lägre prioritet åt t ex kortsiktig lycka på bekostnad av långsiktig stabilitet.56

Darwinisterna nöjer sig dock inte med att enbart konstatera att människan är starkt 

ändamålsstyrd som förklaring till dess starka nyttomaximerande beteende. Det finns många 

exempel från både djur och växtvärlden som påvisar fenomenet. Ett illustrerande exempel är 

hur träd beter sig, varför växer de sig så höga? Varför konstruerar de gigantiska 

stödkonstruktioner, stammar, för att få sina blad så högt upp som möjligt? Helt enkelt för att 

nå högre än trädet bredvid så att de kan maximera sin egen nytta. Detta är knappast en 

ekonomiskt förnuftig nyttofunktion då stora resurser slösas bort på att bygga stammar istället 

för att användas på bättre sätt. Det mest logiska för att maximera den totala samhällsnyttan i 

trädpopulationen vore naturligtvis att alla träd blev lika korta, då skulle alla få lika mycket 

solljus och kostnaderna för stödkonstruktioner skulle minimeras. Ett annat tydligt exempel är 

cocktailpartyt där ljudnivån hela tiden höjs för att folk ska göra sig hörda. Om alla istället 

kom överrens om en låg ljudnivå skulle energislöseriet minimeras och alla skulle ändå få fram 

det de vill säga. Problemet, liksom med träden, är att någon alltid kommer att höja sin röst en 

aning vilket får till följd att resten följer efter. Detta självnyttomaximerande beteende förklarar 

darwinisterna med att gener agerar för att maximera sin egen nytta och överlevnad.57

Människor har en benägenhet att utgå från att välfärd utgår från gruppens, populationens eller 

samhällets välfärd. Den genetiska nyttofunktionen visar sig tråkigt nog stämma sorgligt illa 

                                                
55 Livets Flod: en modern darwinists syn på utvecklingen, s 96-97, R Dawkins
56 Ibid. s 96
57 Ibid. s 110
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med sådana utopiska visioner. Gruppens välfärd är alltid en slumpmässig konsekvens av 

individens agerande, det primära är alltid den egna individens välstånd. Det är innebörden i 

uttrycket den själviska genen.58

3.4 Positive Accounting Theory

3.4.1 Agentteorin

Agentteorin tar upp de problem som uppkommer när två parter har olika uppfattning om t ex 

vilka mål som finns och hur arbetsfördelningen ska se ut. I ett företag som styrs av en 

företagsledare men som ägs av aktieägare, anses företagsledaren arbeta på uppdrag av 

aktieägarna. Han ska arbeta och ta beslut för ägarnas intresse och inte sitt eget. 

Företagsledaren kallas i denna teori för Agent och ägarna kallas för Principaler.59 Aktörer 

anses vanligen i ekonomisk teori vara rationella och nyttomaximerande, så även i agentteorin. 

Relationen mellan agenten och principalen blir därför konfliktartad, agenten vill maximera sin 

egen nytta och detta kommer då att ske på bekostnad av principalernas. För att motverka att 

agenten handlar för sin egen vinning och inte ser till ägarnas intresse, kan principalerna anlita

en revisor som ser till att deras intressen bejakas. För att förhindra en konflikt mellan agenten 

och principalerna kan de ingå kontrakt eller avtala om förmåner, som baseras på att agenten 

får någon form av ersättning (t ex en bonus) om principalernas mål uppfylls.60

Det finns olika redovisningsmetoder för företagsledare att välja mellan. Detta förklarar 

agentteorin med att olika aktörer har försökt minska sina risker. Med andra ord kan det 

beskrivas som kostnader för att reducera risken. Olika intressenter jobbar för att få stöd av 

redovisningsregleraren för redovisningsregler och redovisningsprinciper som gynnar just 

deras egenintresse. För att få stöd hos beslutsfattarna kan de inte lägga fram sina förslag på så 

sätt att det är uppenbart att de endast vill maximera sin egen nytta. Det de måste göra är att 

lobba på ett sådant sätt att det de stödjer och vill få igenom framstår som något som är 

allmännyttigt.61  

                                                
58 Livets Flod: en modern darwinists syn på utvecklingen, s 110, R Dawkins
59 Accounting theory and development, s 68, M R Mathews, M H B Perera
60 Redovisningsteori –policy och praxis, s 83-85, K Artsberg
61 Ibid. S 83-85
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3.4.2 Positive accounting theory 

Positive accounting theory (PAT) är en teori som går ut på att förutsäga vilka 

redovisningsmetoder ett företags chefer väljer. PAT går även ut på att förutse hur cheferna tar 

till sig nya redovisningsrekommendationer. Positive accounting theory är en förlängning av 

agentteorin. Teorin är en beskrivande teori snarare än normativ. De normativa teorierna 

baseras på premissen att företagsledare vill maximera vinsten eller allmännyttan i företagen. 

Positiv accounting theory däremot, baseras på premissen att människor alltid tar beslut för att 

maximera sin egen personliga vinning.62

Ett företag kan beskrivas som en organisation, uppbyggd av olika kontrakt mellan olika 

individer, och alla dessa individer har ett egenintresse. Varje individ vill handla på ett sätt som 

gagnar dem själva och då oftast på företagets bekostnad. Detta trots att individen är medveten 

om att företagets existens är ett måste för individen själv.63

Positive accounting theory förklarar, som tidigare sagts, vilka redovisningsmetoder ett 

företags chefer väljer. Ett annat av huvudmålen med PAT är att utforma en teori som beskriver 

varför företag väljer att lägga resurser på att försöka påverka besluten (lobbying) om nya 

redovisningsstandarder. Baserat på påståendena att ledningen inom företag (1) har en viktig 

roll i beslutandet om nya standarder och (2) att företag engagerar sig i att lobba för vissa 

förslag till standards eftersom redovisningsstandarder har betydelse för företags kassaflöden, 

antas att dessa två påståenden påverkar företagsledningens ställningstaganden till olika förslag 

till nya standarder64

Företagsledare och chefer på företag kan och ska ha olika typer av redovisningsmöjligheter att 

välja mellan för att kunna möta t ex oförutsedda händelser.65 Skulle lagstiftningen försöka 

reglera alla olika frågeställningar som kan uppkomma inom redovisning skulle lagarna bli 

alldeles för omfattande. Det är näst intill omöjligt att förutse företags behov av att anpassa 

redovisningen allt eftersom världen förändras.66 I och med ledningens valmöjligheter gällande 

redovisningsmetoder uppstår problemet att ledningen kan välja den metod som de kommer att 

tjäna mest på själva. De kommer med andra ord att välja den metod som uppfyller deras egna 

                                                
62 Accounting theory and development, s 66, M R Mathews, M H B Perera
63 Positive Accounting Theory, s 200-201 , R Watts, J Zimmerman
64 Accounting theory and development, s 66, M R Mathews, M H B Perera
65 Ibid. S 66
66Den nya affärsredovisningen, s 103, J Thomasson m fl
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syften, så kallat opportunistiskt beteende. Detta innebär inte att valet av redovisningsmetod 

alltid kommer att vara till nackdel för företaget, utan att företagens vinst endast kommer 

maximeras om företagsledaren eller chefen samtidigt kan maximera sin egen vinning med 

hjälp av den valda metoden.67

Positive accounting theory är uppbyggd kring tre huvudhypoteser. Hypoteserna utgår ifrån att 

alla val görs utifrån ett opportunistiskt beteende. De tre hypoteserna kallas; hypotesen om 

bonusplaner, hypotesen om lån och hypotesen om storlek.68

 Hypotesen om bonusplaner säger att företagsledare med bonusavtal med större 

sannolikhet väljer redovisningsmetoder som förflyttar framtida vinster till den 

nuvarande perioden.69

 Hypotesen om lån säger att ju större ett företags skuldsättningsgrad är desto större är 

sannolikheten att företagsledaren förflyttar framtida vinster till nuvarande period.70

 Hypotesen om storlek säger att ju större ett företag är desto större är sannolikheten att 

företagsledaren väljer en redovisningsmetod som skjuter nuvarande vinster till 

framtida perioder.71       

Hypotesen om bonusplaner

Om en företagsledares bonus helt eller delvis beror på hur stor vinst som företaget gör, 

kommer företagsledaren att välja den redovisningsmetod som ger den högsta vinsten för att på 

så sätt öka sin egen bonus. Företagsledare har alltså anledning att göra val utifrån ett 

opportunistiskt beteende, speciellt om bonusen blir högre ju högre företagets vinst är. Oftast 

finns det en förutbestämd nivå som företagets vinst måste uppgå till för att bonus 

överhuvudtaget ska komma på tal. Därav viljan från företagsledarna att manipulera 

redovisningen för att visa högre vinster. Skulle det däremot visa sig att det inte kommer att 

vara möjligt att komma över den nivå som krävs för att bonusavtalet ska börja gälla, säger 

hypotesen om bonusplaner att företagsledarna kommer att föröka manipulera redovisningen 

                                                
67 Financial accounting theory, s 275, W Scott
68 Positive Accounting Theory, s 244, R Watts, J Zimmerman
69 Ibid. S 208
70 Ibid. S 216
71 Ibid. S 235
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på så sätt att vinsten kommer att bli ännu lägre. Anledningen till att vinsterna kommer bli 

ännu lägre är att företagsledarna då försöker öka chanserna till högre bonus senare år. Detta 

görs genom att t ex göra så stora avskrivningar som möjligt för året för att på så sätt kunna 

göra mindre avskrivningar kommande år och på andra sätt inkludera kommande års förluster i 

årets resultat.72

Att företagsledarna vill, som tidigare nämnts, flytta så mycket som möjligt av framtida vinster 

till nuvarande period har även att göra med att värdet på bonusen som skulle ha betalats ut 

senare perioder, ökar om den flyttas till nuvarande period.73

Hypotesen om lån

Företag sluter olika typer av redovisningsbaserade avtal med olika parter. I dessa avtal finns 

bestämmelser om att företaget måste hålla sig till vissa nyckeltal och inte understiga/överstiga 

vissa bestämda nivåer. Ett förekommande nyckeltal är skuldsättningsgrad. Ett avtal kan 

innehålla bestämmelser om att ett företag inte får överstiga en viss skuldsättningsgrad.74

Ju närmare ett företag är att överskrida/underskrida en avtalad nivå, desto mer benägna är 

företagsledarna att välja redovisningsmetoder som påverkar vinsten för att på så sätt hålla sig 

till den avtalade nivån. De kommer att handla opportunistiskt för att öka sin egen vinning, 

som kan yttra sig genom t ex utdelningar.75

Hypotesen om storlek

Det antas att större företag är mer känsliga för politiska beslut än vad mindre företag är. På 

grund av deras större känslighet för politik kommer större företag basera sina val av 

redovisningsmetoder på andra saker än vad mindre företag gör. Om ett stort, etablerat och 

välkänt företag skulle öka sin vinst med 200 procent skulle det få betydligt mer 

uppmärksamhet i t ex media än vad ett litet företag, som också ökat sin vinst med 200 

procent, skulle få. Att stora företag uppmärksammas mer vid sådana händelser kan leda till att 

politiker mm undersöker orsaken till den ökande vinsten. Skulle det visa sig bero på 

exempelvis att företaget har en monopolistisk position på marknaden, kommer politiker och 

beslutsfattare att åtgärda detta på något sätt och därmed sjunker företagets vinst. Det nyss 

                                                
72 Positive Accounting Theory, s 208-209, R Watts, J Zimmerman
73 Financial accounting theory, s 277, W Scott
74 Positive Accounting Theory, s 216-217, R Watts, J Zimmerman
75 Financial accounting theory, s 277, W Scott
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nämnda underbygger hypotesen att ju större ett företag är desto mer benäget är företaget att 

skjuta nuvarande vinst till senare perioder, för att på så sätt inte riskera att bli 

uppmärksammade.76

3.5 Kritik mot agentteorin

Även om agentteorin är den mest använda och accepterade teorin på området så finns det 

andra teorier som motsätter sig denna. En utav dessa är den så kallade Stewardship teorin. Där 

agentteoretikerna säger att företagsledare är opportunistiska endast ser till sitt egenintresse 

menar stewardshipteoretikerna att företagsledarna är goda anställda, stewards, till företaget. 

De är motiverade snarare av sina principalers nytta än sin egen.77 Denna teori är dock relativt 

ny och vi kommer att använda oss av den mer etablerade agentteorin och dess förgreningar i 

arbetet.

                                                
76 Positive Accounting Theory, s 234-235, R Watts, J Zimmerman
77 Towards a Stewardship theory of management, s 20-21, J H Davis, F D Schoorman 
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4 Hypotesuppbyggnad

I detta kapitel presenterar vi vår hypotes. Detta gör vi genom att ställa den teori vi 

presenterat ovan mot den fråga i IASBs exposure draft som vi valt att undersöka för att 

komma fram till en hypotes om hur de olika grupperna av respondenter kommer att svara.

För att kunna bygga en relevant hypotes om hur utfallet i vår undersökning kommer att se ut 

så analyserar vi den teori vi framfört ovan och ställer det mot IASBs fråga om företag ska få 

återföra värde i tidigare nedskriven goodwill eller inte.

Till att börja med så måste man förstå vad som händer i ett företags redovisning när goodwill 

skrivs ned. Som vi nämnt ovan påverkar nedskriven goodwill balansräkningen genom att 

tillgångarna minskar, men den får även konsekvenser i resultaträkningen i form av en kostnad 

och ett lägre resultat. Motsatt så kan man alltså säga att om företag hade möjligheten att 

återföra värde i goodwillposten så har de även ett verktyg för att till viss del manipulera 

resultatet uppåt för ett givet år, speciellt eftersom värdet på goodwill baseras på subjektiva 

antaganden om hur framtida ekonomiska förutsättningar kommer att se ut. Det är med andra 

ord ganska svårt att argumentera emot en värdering av goodwill, vem vet hur framtiden 

kommer att se ut?

Men vad är det då som påverkar respondentens inställning i frågan? Till att börja med så finns 

det lagar, regler och principer som ska följas. De viktigaste redovisningsprinciperna för just 

vår fråga är god redovisningssed och rättvisande bild, samt försiktighetsprincipen.

Om vi utgår från försiktighetsprincipen, som säger att tillgångar (t ex goodwill) ska redovisas 

till lägsta möjliga värde samtidigt som skulder tas upp till det högsta tänkbara värdet, så 

förefaller det som att ett förbud mot en återföring av goodwill är att föredra. Syftet med 

försiktighetsprincipen är som sagt att ge de externa intressenterna en bild av företaget som 

inte är alltför positiv, vilket kan vara viktigt när de tar ekonomiska beslut som berör företaget i 

fråga. Försiktighetsprincipen kan alltså sägas tjäna allmänhetens bästa, det är en till viss del 
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utilitaristisk princip då den bidrar till att höja den allmänna samhällsnyttan. Den här principen 

är med andra ord mest användbar för att få en fingervisning om hur inställningen till frågan är 

i vår respondentgrupp icke-företag.

God redovisningssed och rättvisande bild delar i princip syftet med försiktighetsprincipen, 

men kan ses mer ur företagens perspektiv. Företagen har skyldighet att utifrån god 

redovisningssed ge en rättvisande bild av företagets ekonomi. Enligt denna princip skulle våra 

företag antagligen välja att stödja förslaget om förbud mot återföring av goodwill. Men är 

dessa principer i sig själva tillräckligt starka incitament för att respondenterna ska hålla med 

IASBs förslag eller finns det andra aspekter?

Enligt teorier om hur människan fungerar och vad som driver henne när hon tar beslut så 

handlar hon enbart i sitt eget intresse. Denna teori kan kallas den nyttomaximerande individen

och kommer ursprungligen från darwinistisk vetenskap men används som grund i vissa 

ekonomiska teorier såsom Positive Accounting Theory och Agentteorin.

Enligt teorin om nyttomaximerande individer så styrs varje individ, genom sina gener, till att 

handla utefter det alternativ som den gynnas mest av, utan hänsyn till allmänhetens bästa. 

Skulle sådana utilitaristiska effekter uppstå så handlar det endast om lyckosamma bieffekter. 

Med detta resonemang skulle respondenterna i undersökningen svara på IASBs förslag enbart 

utefter sina egna intressen. Det är då troligt att gruppen företag skulle ogilla IASBs förslag till 

förbud mot återföring av goodwill eftersom detta eliminerar en metod att skriva upp resultatet, 

vilket kan vara gynnsamt för företag. Men nytta kan mätas på många olika sätt och behöver 

inte vara enbart materialistiskt ekonomiska. Därför går det inte heller att säga enbart utifrån 

denna teori hur respondenterna kommer att svara på IASBs förslag.

Liksom andra individer är företagsledare nytttomaximerande individer och kommer därför 

agera opportunistiskt och vilja maximera sin egen vinning. Då företagsledare ofta vill höja 

resultatet i företaget kan vi utgå ifrån att de som vill att deras företag ska få ett högre resultat 

och de som vill ha ett ytterligare sätt att kunna manipulera resultatet till det högre, kommer att 

vara mot förslaget om att förbjuda återföring av tidigare nedskriven goodwill. Anledningen till 

att de skulle vara mot förslaget är att en återföring av goodwill skulle öka resultatet. Enligt 

Positive accounting theory kommer företagsledarna för de företag som erbjuder sina ledare 

och chefer ett bonusavtal att vilja öka resultatet för att få ut så mycket bonus som möjligt. 
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Detta talar för att större delen av svaren i de comment letters som kommer från företag 

kommer att vara mot ett förbud av återföring av goodwill, då vi antar att de flesta företag har 

någon typ av bonusavtal för sina högre chefer och ledare. Positive accounting theory hävdar 

också att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har desto mer benägna är företagsledarna att 

öka årets resultat. Detta tyder också på att företag som svarat på förslaget kommer att vara 

mot ett förbud mot återföring av goodwill.

Som sagts tidigare så kommer individer och då även ledare för företag att agera i sitt eget 

intresse, även om företagsledare (agenten) ska agera i ägarnas (principalernas) intresse. Detta 

tyder på att företag i allmänhet är mot ett förbud av återföring av goodwill eftersom en 

återföring av goodwill är ett verktyg för att manipulera ett företags resultat. Eftersom 

företagsledaren är den som har slutgiltiga ordet angående vad ett företag ska tycka i vissa 

frågor, kommer det framstå som om företaget har samma inställning som företagsledaren. 

Den teori vi studerat beskriver att alla individer är nyttomaximerande och kommer att agera 

på ett sådant sätt att de själva får ut så mycket som möjligt, de kommer endast att se till sitt 

eget intresse. I frågan om att förbjuda återföring av tidigare nedskriven goodwill innebär detta 

sammanfattningsvis att den grupp av icke-företag (revisorer, organisationer, privatpersoner 

mm) som är en av grupperna i vår undersökning, kommer att vara till största del för förslaget. 

Anledningen till det är att de får ut mest nytta som privatperson av att det ges en rättvisande 

bild av företag, utan risk att upparbetad goodwill redovisas som en tillgång i företag och att 

företag inte visar ett högre resultat än vad det egentligen är. Svaren från gruppen av företag 

kommer sammanfattningsvis att vara till största delen mot förslaget. Detta därför att besluten 

tas av företagsledare som på lättast sätt maximerar sin egen nytta genom att öka företagens 

vinst och på så sätt erhålla t ex bonusar.

Sammanfattningsvis så bygger vi med hjälp av vad som ovan nämnts vår hypotes;

 Hypotes: icke-företag kommer att stödja IASBs förslag om ett förbud mot återföring av 

tidigare nedskriven goodwill i större utsträckning än företag
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5 Resultat

Här redovisas resultatet av vår undersökning. Vi redogör för uppdelningen av 

respondenternas svar i såväl tabeller som löpande text för att öka överskådligheten. Även 

resultatet av vårat Chi2test redovisas här.

Antalet comment letters som vi använt oss av från börjar var 126 stycken. Det var alltså 126 

stycken som svarat på ED3 Business Combinations. Av dessa 126 var det 75 stycken som tagit 

ställning till fråga 6 i IAS 36 Impairment of Assets om att förbjuda återföring av tidigare 

nedskriven av goodwill. 126 – 75 = 51 stycken av de studerade comment letters hade inte 

tagit ställning till den aktuella frågan. Av de 75 respondenter som tog ställning i frågan var det 

75 – 21 = 54 respondenter som argumenterade för sin sak.

Totalt antal studerade comment letters. 128

Antal respondenter som (utefter våra kriterier) tog ställning i frågan. 128 – 51 = 75

Antal respondenter som (utefter våra kriterier) tog ställning i frågan 

och dessutom stödde dessa med en argumentation.

75 – 21 = 54

Tabell 5.1. Antal respondenter som tagit ställning.

Av de 75 respondenter som tog ställning i frågan så var det 62 stycken som stödde förslaget 

om att förbjuda nedskrivning av goodwill och 13 stycken som ej stödde förslaget. Av de 62 

respondenter som stödde förslaget var det 42 stycken som argumenterade för sitt 

ställningstagande och 20 stycken som inte argumenterade för sitt ställningstagande. Av de 13 

respondenter som inte stödde förslaget var det 12 stycken som argumenterade för sitt 

ställningstagande och endast 1 som inte argumenterade för sitt ställningstagande. De 75 

respondenterna var fördelade på 32 företag och 43 icke-företag.
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Företag Icke-företag Totalt

Stödjer förslaget 25 (78,1%) 37 (86%) 62 (82,7%)

Stödjer ej förslaget 7 (21,9%) 6 (14%) 13 (17,3%)

Totalt 32 (100%) 43 (100%) 75

Tabell 5.2. Respondenternas inställning till IASBs förslag.  

Figur 5.1. Uppdelning av respondenternas svar. Källa: egen bild.

Som synes i figuren ovan var det 17 företag som stödde förslaget som argumenterade för sitt 

ställningstagande och 25 icke-företag som stödde förslaget som argumenterade för sitt 

ställningstagande. 8 företag stödde förslaget utan att argumentera för sitt ställningstagande 

och 12 icke-företag stödde förslaget utan argumentation. 6 företag stödde ej förslaget och 

argumenterade för sitt ställningstagande och 6 icke-företag stödde ej förslaget och 

argumenterade för sitt ställningstagande. 1 företag stödde ej förslaget men argumenterade inte 

för sitt ställningstagande. Fördelningen av företag och icke-företag var 32 stycken företag 

(42,7%) och 43 stycken icke-företag (57,3%).
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Ett Chi2test gjordes för att testa vår hypotes. Beräkningen gjordes enligt tabellen nedan. 

Oi Ei (Oi-Ei) (Oi-Ei)
2 (Oi-Ei)

2/Ei

a 25 26,5 -1,5 2,25 0,084906

b 37 35,5 1,5 2,25 0,063380

c 7 5,5 1,5 2,25 0,409090

d 6 7,5 -1,5 2,25 0,3

Totalt X2=0,803

Tabell 5.3. Beräkning av Chi2-test.             p= 0.3700

För att skillnaden ska vara signifikant på en 5 % -nivå, ska X2 vara större eller lika med 3,84. 

Då p > 0,05 (0,3700) kan vi inte säkerställa någon statistisk skillnad mellan hur grupperna har 

svarat. Vi kan alltså inte säkerställa någon skillnad mellan grupperna företag och icke-företag.     

Då utfallet i undersökningen till viss del inte stämde överens med vår teori och hypotes valde 

vi att undersöka den grupp av respondenter som avvek från teorierna och deras argumentation 

närmare. Den grupp som vi undersökte ytterligare var företag som stödde förslaget, för att ta 

reda på vilka argument som företagen använde sig av.  Av de 25 företag som stödde IASBs 

förslag om att förbjuda en återföring av tidigare nedskriven goodwill så var det 17 som 

argumenterade för sin sak.

Alla företag som argumenterat för sin ställning och var för förslaget använde sig av IASBs 

egna argument i ED3 för att stödja sin position. De anser alltså att goodwill som tillgång och 

värderingen av denna är alltför osäker och godtycklig samt att det omöjligt att skilja på den 

internt upparbetade och den förvärvade goodwillen. 
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6 Diskussion och analys av resultatet

I detta kapitel kommer vår teori att ställas mot det resultat vår undersökning gav. Vi 

analyserar och diskuterar eventuella anledningar till att utfallet av undersökningen avvek 

från det vi förväntade oss.

Den hypotes vi presenterat, att icke-företagen i större utsträckning än företagen ska stödja 

IASBs förslag stämmer enligt resultatet. Om man endast studerar uppdelningen av antalet 

företag och icke-företag som stödjer förslaget kan man se att det faktiskt är procentuellt fler 

icke-företag som stödjer förslaget (87%) än företag som stödjer förslaget (78,1%), men 

skillnaden är inte signifikant.

Enligt det Chi2 test vi gjorde på vår insamlade och avkodade data, som var uppdelad i de 

företag och icke-företag som stödjer eller inte stödjer förslaget om återföring av tidigare 

nedskriven goodwill, går det inte att statistiskt säkerställa att det finns någon skillnad mellan 

hur respondentgrupperna har svarat på frågan. 

Att skillnaden inte är stor och att den inte går att statistiskt säkerställa kan bero på att urvalet i 

vår undersökning är för litet. Slumpen kan ha gjort att resultatet blivit som det blivit, att det 

inte går att statistiskt säkerställa någon skillnad. Hade antalet respondenter som svarat på 

frågan varit betydligt större hade möjligtvis skillnaden varit mer signifikant. För att få svar på 

om så är fallet hade vi varit tvungna att genomföra en egen underökning med egna 

respondenter eftersom den enda undersökningen som finns angående just frågan om förbud av 

återföring av nedskriven goodwill är den som vi använt oss av, där det endast var 75 stycken 

respondenter som svarat på den frågan. Anledningen till att vi inte genomförde en egen 

undersökning var att vi trodde att det urval av respondenter som vi hade i och med de 

comment letters som inkommit till IASB, skulle räcka för att stödja vår hypotes. Tidigare 

undersökningar kring comment letters, av t ex F Hartwig, har visat sig kunna användas för att 

statistiskt säkerställa beroende mellan hur en specifik grupp svarar på en specifik fråga.
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Andra statistiska faktorer som kan ha påverkat resultatet är att den avkodning av de comment 

letters vi gjort inte stämmer och att de operationella definitionerna av företag och icke-företag 

är felaktiga. Vi tror dock att dessa fallgropar undvikits genom att vi baserat dessa definitioner 

och bedömningar dels på den tidigare forskning i området comment letters som vi studerat 

samt på diskussioner med vår handledare.

Eftersom den teori vi har presenterat i arbetet antyder att företag vill använda sig av och är 

positiva till redovisningsmetoder som kan användas till att manipulera redovisningen i 

företaget (i detta fall kan en återföring användas för att öka resultatet), trodde vi att 

majoriteten av företagen skulle motsätta sig IASBs förslag. Icke-företag å andra sidan borde 

enligt den teori vi framlagt stödja IASBs förslag i stor utsträckning.

Icke-företag 

Resultatet av undersökningen visade att icke-företagen till största del stödde IASBs förslag 

om ett förbud av återföring av tidigare nedskriven goodwill, vilket vi också antog vid 

uppbyggnaden av hypotesen. Den teori som stödjer detta antagande är framförallt den om 

nyttomaximerande individer. Nyttan för icke-företagen blir mycket högre om företagens 

redovisning ger en rättvisande bild av deras ekonomiska situation. Detta har att göra med att 

privatpersoner och andra intressenter ska kunna lita på årsredovisningar osv när ekonomiska 

beslut om t ex investeringar ska tas.

Efter att ha studerat icke-företagens argumentation så ser vi att de stödjer IASBs resonemang 

om att förvärvad goodwill inte går att skilja från internt upparbetad goodwill. En annan 

anledning till inställningen hos denna grupp av respondenter antar vi vara problematiken hos 

just goodwill som tillgång och osäkerheten vid värderingen av denna. Som vi tidigare skrivit 

om i teoriavsnittet så är värderingen av goodwill relativt godtycklig och den baseras på 

subjektiva antaganden om framtiden. Det förefaller som att icke-företagen inte riktigt litar på 

företagens objektivitet alternativt pålitligheten i metoderna vid bedömningen av värdet på 

tillgången och därigenom hellre ser ett förbud mot återföring av tidigare nedskrivet värde på 

denna. Detta resonemang kan också kopplas till teoriavsnittet om de rådande 

redovisningsprinciper som finns för att ge en rättvisande bild av företagens ekonomiska 

situation.
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Sammanfattningsvis kan vi säga att icke-företagens inställning stämmer mycket väl med hur 

vi trodde att de skulle svara samt hur den teori vi studerat antydde att de skulle svara.

Företag

Resultaten av respondentgruppen företag visade sig inte stämma överens med den teori vi 

tidigare presenterat. Tvärtemot vad vi trodde så höll företagen med IASB i ganska stor 

utsträckning. Våra antaganden om hur företagen skulle svara på IASBs förslag baserades till 

största del på positive accounting theory, som är en teori för att förklara och förutse 

företagsledares val av redovisningsmetoder. Även agentteorin som är en grundteori inom 

positive accounting theory och teorin om nyttomaximerande individer stödde våra antaganden 

om företagen.  

Vid en genomgång av den argumentation som företagen använt sig av framgår det tydligt att 

de håller med IASBs resonemang om varför återföring av tidigare nedskriven goodwill ska 

förbjudas. Detta talar emot våra teorier då företagen förlorar ett instrument, och därigenom 

även möjligheten, att påverka resultatet med hjälp av storleken på goodwillposten. Att 

företagens svar inte stämmer överens med teorin kan ha en mängd olika orsaker, varpå de vi 

anser mest relevanta och viktiga följer nedan.

Frågan om just goodwill är som tidigare nämnts väldigt komplicerad. Goodwillens natur gör 

den väldigt svår att hantera i redovisningen. Det kan vara så att företagen helt enkelt inser det 

och därför väljer bort möjligheten att kunna, till viss del, manipulera sitt resultat med hjälp av 

posten av rädsla för att få kritik i deras hanterande av denna. Detta skulle tala för att företagen 

ändå är nyttomaximerande, men på ett annat sätt än det vi antagit i vår hypotes. 

Det kan också vara så att vårt urval av företag är av sådant slag att vi tolkat deras motiv till 

hur de svarat felaktigt. Är det t ex så att de företag som svarat på frågan har relativt små 

goodwillposter så kan detta motivera att de stödjer ett förbud mot återföring ur 

konkurrenssynpunkt. Detta skulle i så fall ändå vara ett nyttomaximerande beteende.

En annan möjlig misstolkning av företagens motiv vi kan ha gjort är att de värderar frågan i 

ED3 om man ska skriva av eller skriva ner goodwill högre än vår specifika fråga. Att 

företagen till stor del hellre ville ha ett nedskrivningstest istället för tvingande avskrivningar 
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stöds av tidigare forskning som behandlar den frågan i ED3.78 Med detta i åtanke kan det 

tänkas vara så att företagen bland respondenterna lobbar för nedskrivningen på så sätt att de 

inser att en nedskrivning istället för avskrivning inte är möjligt om det samtidigt blir tillåtet att 

återföra sådant som tidigare skrivits ner. Tidigare forskning stödjer att respondenter agerar på 

detta sätt om de uppnådda fördelarna genom lobbyingen överstiger kostnaden för 

lobbyingen.79 I detta fall är då kostnaden den uteblivna möjligheten att återföra tidigare 

nedskrivning av goodwill medan fördelen är att få utföra nedskrivningstest istället för en 

tvingande avskrivning. Företagen tror alltså att IASB är mer benägna att gå med på att 

förbjuda avskrivning om de även håller med IASB om att en återföring inte är rimlig.        

Ytterligare ett tänkbart skäl till att vårt resultat inte stämmer helt överens med vår teori är 

naturligtvis att vår teori inte stämmer med verkligheten. Kan det vara så att agenterna 

(företagsledarna) inte är så egoistiska som positive accounting theory säger, att de inte endast 

ser till deras egen nytta. En nyare och mindre etablerad teori än principal-agent är 

stewardshipteorin. Denna talar för att agenterna (stewards i detta fall) ser mer till 

principalernas intressen och försöker harmonisera dessa med sina egna intressen. Det skulle 

på ett mycket bättre sätt förklara varför företagsgruppen svarar på det sätt som de gör då ett 

förbud mot återföring ligger mer i principalernas intresse med tanke på att den ekonomiska 

bild företaget ger sin omvärld genom att redovisningen blir säkrare.

Sammanfattningsvis kan sägas att vårt resultat inte motsvarade de förväntningar vi hade efter 

att vi studerat litteraturen på området. Visserligen så stämmer den hypotes vi ställt i den grad 

att icke-företagen faktiskt i större utsträckning stödjer förslaget än företagen. Det går dock ej 

att statistiskt säkerställa att detta resultat är representativt för hela populationen, vilket talar 

mot vår hypotes som säger att; icke-företag kommer att stödja IASBs förslag om ett förbud 

mot återföring av tidigare nedskriven goodwill i större utsträckning än företag. 

                                                
78 Respondent lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 “Business Combinations”, 
F Hartwig 2007
79 Positive Accounting Theory, R Watts, J Zimmerman
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7 Slutsats och förslag till framtida forskning

Nedan redovisas slutsatser vi kommit fram till med hjälp av diskussionen. Vi redogör även för 

förslag till vidare forskning som vi anser vara intressanta 

7.1 Slutsats

Vårt syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan hur de olika grupperna i vår 

undersökning svarade på IASBs fråga om ett förbud av återföring av tidigare nedskriven 

goodwill. Syftet med vår uppsats är uppnått genom det resultat vi kommit fram till. Där 

framkom att det faktiskt fanns en skillnad mellan grupperna, men inte så signifikant att den 

gick att statistiskt säkerställa med hjälp av vårt Chi2 test. Vi kan därmed inte fastställa att 

någon skillnad mellan gruppernas inställning i den aktuella frågan finns och vi kan heller ej 

generalisera vårt resultat.

Den slutsats vi kan dra om gruppen icke-företag, utefter vår undersökning, är att deras 

inställning i IASBs fråga stämmer mycket väl med den teori vi tagit upp i teoriavsnittet (den 

teori som berör icke-företag). Med andra ord kan vi dra slutsatsen att respondentgruppen icke-

företag har svarat utefter sin egen nyttomaximering.     

Resultatet av gruppen företags svar på IASBs fråga avviker från de teorier vi studerat. Därför 

drar vi slutsatsen att man inte endast utefter positive accounting theory, agentteorin och 

nyttomaximering kan förutspå ett företags beslut i redovisningsfrågor utan att först studera det 

enskilda företagets särart.

Avslutningsvis så vill vi sammanfatta ovanstående i slutsatsen att; Det finns en skillnad 

mellan företags och icke-företags inställning i IASBs fråga, men den är ej så signifikant som 

vi först trodde.
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7.2 Förslag till vidare forskning

Som vi tidigare beskrivit så stämmer inte företagens svar helt överens med det vår teori 

antyder att de borde svara. Detta väcker några intressanta frågeställningar som vi diskuterade i 

föregående kapitel. Vi anser framförallt att stewardshipteorin kan vara ett intressant område 

för fortsatta studier av liknande slag, kanske skulle man utefter denna teori bättre kunna 

förklara företagens inställning i den aktuella frågan eller redovisningsfrågor i allmänhet.

Vidare så föreslår vi att om nya undersökningar av samma slag som denna görs så kan ett 

förslag vara att man på ett djupare sätt analysera vilken typ av företag som ingår bland 

respondenterna samt eventuellt försöka göra en egen kompletterande undersökning för att få 

ett större urval av respondenter.

En annan intressant infallsvinkel till en liknande undersökning kan vara att ställa respondenter 

med anglosaxisk redovisningstradition mot de med kontinental tradition för att undersöka om 

det finns någon skillnad mellan dessa gruppers inställning.
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Bilagor
Bilaga 1: Företags inställning till fråga 6 i IAS 36 Impairment of assets

För eller mot 
ett förbud av 
återföring av 
tidigare 
nedskriven 
goodwill.

CL 06. National Association of Insurance Commissioners (NAIC) För
Cl 08. Southcorp Limited Mot
Cl 10. Fosters Group Mot
CL 022. Nokia Corporation För
CL 025. Wesfarmers Limited För
Cl 29. Svenska Bankföreningen För
Cl 31. UNICE För
CL 037. Mayne Group Limited För
CL 047. Holcim Group Support Limtied Mot
CL 052. Syngenta AG Mot
Cl 62. ASSICURAZIONI GENERALI För
CL 067. Australian Bankers' Association För
CL 070. GlaxoSmithKline För
CL 073. Confederation of British Industry (CBI) (UK) För
Cl 75. ABI För
CL 077. Association pour la participation des entreprises françaises à 
l'harmonisation comptable internationale (ACTEO)

För

CL 078. European Round Table of Industrialists (ERT) För
CL 079. Nestlé Mot
CL 083. UBS För
CL 085. 100 Group of Finance Directors För
CL 088. BP Plc För
CL 089 AstraZeneca Plc För
CL 091. Epic Energy Corporate Mot
CL 093. Allianz För
CL 095. AWG Plc För
CL 096. Group of 100 För
CL 097. J P Morgan Chase & Co. För
CL 099. Bundesverband deutscher Banken För
CL 115. Association of British Insurers (ABI) För
CL 119. Commonwealth Bank of Australia För
Cl 125. Old Mutal Mot
CL 127. HSBC Holding Plc För
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Bilaga 2: Icke-företags inställning till fråga 6 i IAS 36 Impairment of assets
För eller mot 
ett förbud av 
återföring av 
tidigare 
nedskriven 
goodwill.

CL 004. Maria & Carlos Subelet För
CL 009. Organismo Italiano di Contabilita (OIC) För
Cl 15. Monash Univerity För
CL 017. Foreningen Auktoriserade Revisorer FAR För
CL 021. Canadian Acccounting Standards Board För
CL 023. Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) Mot
CL 024. Institute of Chartered Accountants of Scotland För
CL 030. Raad voor de Jaarverslaggeving (Council for Annual Reporting) Mot
Cl 34. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE)

Mot

CL 036. Swedish Financial Accounting Standards Council Mot
CL 038. Instiute of Chartered Accountants of Pakistan För
CL 040. International Accounting Standards Review Committee of the Korean 
Accounting Standards Board (KASB)

För

CL 041. CPA Australia För
Cl 42. F. Oudéa Mot
CL 044. Deloitte Touche Tohmatsu För
CL 045. South African Institute of Chartered Accountants För
Cl 50. Intangible Business För
CL 051. Norsk RegnskapsStiftelse - Norwegian Accounting Standards Board För
CL 054. Conseil National de la Comptabilité (CNC) För
CL 055. Grant Thornton Chartered Accountants För
CL 057. Treuhand-Kammer För
CL 059. Pitcher Partners För
CL 060. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) För
CL 063. KPMG International För
CL 064. French Society of Financial Analysts För
CL 065. Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe (ICAZ) För
CL 080. Institute of Chartered Accountants of New Zealand (ICANZ) För
CL 082. Chartered Institute of Management Accountants För
CL 084. PricewaterhouseCoopers För
CL 086. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) För
CL 087. German Accounting Standards Committee För
CL 090. Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) För
CL 100. Hong Kong Society of Accountants För
CL 101. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) För
CL 102. Council on Corporate Disclosure and Governance (The) (CCDG) För
CL 108. Institute of Chartered Acccountants in Ireland För
CL 111. Mazars & Guerrard För
CL 112. Accounting Standards Executive Committee (The) (AcSEC) of the 
American Institute of Certified Public Accountants

För

CL 113. Malaysian Accounting Standards Board För
CL 114. Australian Accounting Standards Board (AASB) För
CL 118. Institute of Certified Public Accountants in Ireland För
Cl 123. The International Actuarial Association Mot
CL 124. Ernst & Young Global För
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