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ABSTRACT 

Titel: Efterlevnad av IAS 36 p 134 – en jämförelse mellan svenska och brittiska bolag 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Linda Löfdahl 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2007-06-17  

Syfte:Från den 1 januari 2005 ska samtliga noterade bolag i EU upprätta sina 

koncernredovisningar i enlighet med IASB:s internationella redovisningsstandarder, vilket 

i teorin ska bidra till ökad jämförbarhet mellan bolagen. Syftet med uppsatsen var därför 

att genom att granska årsredovisningar se hur väl noterade bolag i Sverige och 

Storbritannien följt upplysningskraven i IAS 36 p 134 samt jämföra de två ländernas 

efterlevnad gällande nedskrivningstestet av goodwill som är en förändring i de 

internationella standarderna jämfört med tidigare 

Metod: Den deduktiva forskningsansatsen användes, och den befintliga teori som låg till 

grund för att undersöka verkligheten var IAS 36 p 134. Resultatet av undersökningen har 

sedan presenterats utifrån den kvantitativa metoden för att ge en bra översikt av 

resultatet. I en litteraturundersökning presentedes de kvalitativa egenskaper som 

redovisningen ska ha, tidigare reglering av goodwill i Sverige och Storbritannien samt de 

redovisningsbegrepp som haft stor betydelse för de båda ländernas redovisning. En 

genomgång av upplysningskraven i IAS 36 p 134 gjordes också. 

Resultat & slutsats: Skillnaderna i bolagens efterlevnad och den mäng information som 

de gav skiljde sig mycket åt. Det svenska och brittiska urvalet hade inte lyckats uppfylla 

samtliga upplysningskrav, och vid en jämförelse mellan ländernas efterlevnadsgrad visade 

det sig att de svenska bolagen var lite bättre än de brittiska på att lämna information. De 

upplysningskrav som länderna var bäst respektive sämst på att lämna information var lika 

för länderna. Orsakerna till detta kan vara många, bl.a. olika redovisningstradition eller att 

ingen praxis om detta har utvecklats. Men på grund av att bolagen inte följer 

upplysningskraven blir årsredovisningarna inte jämförbara. 

Förslag till fortsatt forskning: Jag har två förslag på fortsatt forskning att försöka ta reda 

på vad avvikelsen från upplysningskraven beror på , samt vad skillnaderna mellan svenska 

och brittiska bolags efterlevnad beror på. Ett annat förslag är att granska samma urval av 

bolag över flera år för att se om efterlevnaden över tiden blir bättre, ch jämförbarheten 

mellan länderna förbättras. Denna forskning skulle även visa om förändringar i 

konjunkturen påverkar efterlevnaden. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger en fingervisning i den skillnad som finns mellan teorin 

som lagstiftare fastställt gentemot den praktiska tillämpningen hos noterade bolag. 

Nyckelord: goodwill, nedskrivningstest, IAS 36, kvalitativa egenskaper, upplysningskrav  



ABSTRACT   

Title: Compliance with IAS 36 p 134 – a comparison between Swedish and British listed 

companies 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 

Author: Linda Lofdahl  

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: June 15th 2007 

Aim: Since January 1st 2005 all listed companies within the European Union have to 

disclose their Group Report in accordance with IASBs international accounting standards 

which in theory would lead to a better comparability between the listed companies. The 

purpose of this final assignment was to determine if and how Swedish and British limited 

companies did comply with the disclosure requirements in IAS 36 paragraph 134 

regarding the impairment test of goodwill. 

Method: The method used was deduction, and the already existent theory used was the 

disclosure requirements in IAS 36 paragraph 134. The result of the study was presented 

on basis of the quantitative methodology since it shows the result of the study better. In a 

literature review the qualitative characteristics of accounting, the goodwill regulation 

Swedish and British listed companies used before January 1st 2005 and the important 

accounting concept were presented as well as a review of the disclosure requirements in 

IAS 36 paragraph 134. The presentation of the survey’s result consisted of both a review 

of the countries individual compliance and a comparison between the countries. 

Result & Conclusions: There were huge differences between the listed companies 

concerning both the amount of information, and how well the companies managed to 

meet the requirements. Neither the Swedish nor British listed companies had succeeded 

to meet the requirements, but the Swedish companies were slightly better. Both 

countries had the same requirements they succeeded best and least to comply with. The 

reasons to the difference in compliance between the countries may be many. One reason 

might be that the accounting tradition is different and that the companies have neither 

experience nor praxis that they could use. But since the listed companies didn’t succeed in 

meeting the disclosure requirement there can be no comparability either. 

Suggestions for future research: There are two suggestions to future research. One is to 

figure out why there are differences between the countries. The other is to follow the 

same listed companies in this assignment over a few years to see if any progress in the 

compliance is made.  

Contribution of the thesis:  This thesis gives a pointer concerning the differences there is 

between the people deciding the laws and the use of the law in the companies 

Key words: goodwill, impairment test, IAS 36, qualitative characteristics, disclosure 

requirements  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till uppsatsen. Bakgrunden som ligger till grund 

för problemformuleringen presentas samt syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med en 

disposition över uppsatsen fotsatta upplägg. 

 

1.1. Bakgrund 

Sedan 1 januari 2005 ska samtliga noterade bolag i EU upprätta sina koncernredovisningar 

enligt internationella redovisningsstandarder.(Thorell 2004) Det innebär att de noterade 

bolagen är skyldiga att tillämpa de internationella redovisningsrekommendationerna IAS och 

IFRS. Dessa rekommendationer är fastställda och utgivna av IASB.(FAR 2006) 

Övergången till att använda internationella redovisningsstandarder har inneburit en del 

nyheter för de noterade bolagen. Bland annat publicerade IASB år 2004 en ny 

redovisningsstandard, IFRS 3, som behandlade redovisning vid företagsförvärv. Som en följd 

av denna publicering reviderades och uppdaterades reglerna i IAS 36 om nedskrivningar 

samt IAS 38 om immateriella tillgångar.(Ernst & Young 2004) 

En stor skillnad jämfört med tidigare svensk redovisning är att goodwill inte längre ska vara 

föremål för en planenlig avskrivning utan ska istället genomgå en årlig 

nedskrivningsprövning. (Ernst & Young 2004) Genom att ha ett obligatoriskt krav på en årlig 

nedskrivningsprövning har IASB vidtagit åtgärder för att försöka säkerställa att 

goodwillvärdet inte blir för högt.(Thorell 2004) 

Anledningen till att den externa finansiella rapporteringen utvecklats är att 

kapitalmarknaden globaliserats. Det innebär att den finansiella informationen, i detta fall 

koncernredovisningarna, ska ha hög kvalitet och den ska dessutom vara jämförbar med 

andra noterade bolag oberoende av vart dessa är benägna. (Thorell 2004). Orsaken till att 

redovisningen är så viktig är att den utgör underlag för ekonomiska beslut. I och med det har 

den en central roll i ett lands ekonomi, och en väl fungerande ekonomi kräver i sin tur ett väl 

fungerande redovisningssystem.(Johansson 2006) 

1.2. Problem 

I IASB: s föreställningsram står det att läsa att företag världen över upprättar och utformar 

sina finansiella rapporter för olika användare. Användarna är investerare, anställda, 

långivare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och samhället i övrigt. Dessa använder 

de finansiella rapporterna till att tillgodose delar av sina skilda informationsbehov som 

underlag till beslut i ekonomiska frågor.(FAR 2006)  

Det innebär att informationen i de finansiella rapporterna ska ha ett par kvalitativa 

egenskaper som är fastställda av IASB. De fyra viktigaste egenskaperna är begriplighet, 
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relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Informationen ska vara lättförståelig, under 

förutsättning att användaren har rimlig kunskap inom området, samt att den inte ska 

innehålla väsenliga felaktigheter eller vara vinklad. Dessutom ska informationen mellan 

företag och över tidsperioder vara jämförbar vilket innebär att likartade transaktioner och 

värderingsprinciper ska redovisas på ett likformigt sätt.(FAR 2006) 

I och med att IAS infördes 2005 finns det krav på att goodwill inte längre ska skrivas av utan 

utsättas för en årlig nedskrivningsprövning. Att göra nedskrivningsprövningen är både 

besvärligare och mer tidskrävande än en avskrivning då de noterade bolagen måste ha ett 

bättre underlag för att rättfärdiga värdet på goodwillposten. De stränga upplysningskrav 

som återfinns i IAS 36 skulle rent teoretiskt kunna bidra till en bättre jämförbarhet då 

bolagen måste kunna redovisa och motivera informationen på ett mer utförligt sätt. Men för 

att kunna uppnå detta måste upplysningskraven uppfyllas.(Deloitte 2005) 

Men när det gäller redovisning skiljer sig den information som återfinns i den interna 

redovisningen märkbart åt mot den information som de finansiella rapporterna innehåller. 

Två av de skäl som företag återkommer till gällande dessa begränsningar och 

detaljrikedomen hos den externa redovisningens mäng av information är att villkoren för 

konkurrens skulle förändras och att företagshemligheter kanske skulle läcka ut om den 

externa redovisningen innehåller för mycket information.(Johansson 2006) 

De skäl som anges för att harmonisera redovisningen är som tidigare nämnt att de globala 

kapitalmarknaderna kräver att redovisningarna ska vara jämförbara.(Thorell 2004) Men det 

finns alltid en risk vid harmonisering att det uppstår en konflikt mellan jämförbarheten av 

informationen och hur rättvis informationen är.(Falkman 2004) 

Det har nu gått två år sedan de nya redovisningsreglerna infördes, vilket innebär att de 

noterade bolagen ska ha hunnit med att använda IASB: s redovisningsstandarder i 

åtminstone ett års årsredovisning. Årsredovisningarna för 2006 håller i skrivande stund på 

att skickas in för att bli en offentlig handling. 

Som jag tidigare nämnt är årsredovisningarna bara jämförbara mellan bolagen och över en 

tidsperiod om bolagen efterlevt de lagstadgade standarderna. I och med att alla noterade 

bolag ska använda sig av IASB: s krav om tilläggsinformation om nedskrivningsprövningen av 

goodwill undrar jag nu hur väl noterade bolag har följt upplysningskraven och om det finns 

någon skillnad i efterlevnadsgraden mellan EU-länder. Jag kommer i denna uppsats jämföra 

noterade bolag i Sverige och Storbritannien. 
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1.3. Problemformulering 

Mot bakgrund mot ovanstående vill jag i denna uppsats besvara två frågor. 

 Vilka tilläggsupplysningar brister bolagen i Sverige och Storbritannien i, om det nu 

förekommer en brist i efterlevnaden? 

 Skiljer sig efterlevnaden åt mellan länderna? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom dokumentstudier se hur väl noterade bolag i Sverige 

och Storbritannien följt upplysningskraven i IAS 36 p 134, samt jämföra de två ländernas 

efterlevnad. 

1.5. Fortsatt disposition 

    

  

Undersökning 

Litteraturgenomgång 

Metod 

Analys 

Slutdiskussion 

I metodavsnittet beskrivs den metod som använts, samt hur 

urvalet görs. Dessutom beskrivs hur undersökningen går till 

väga. Tidigare forskning tas upp och kapitlet avslutas med 

en metoddiskussion 

I detta kapitel beskrivs goodwill och en genomgång av 

redovisningens kvalitativa egenskaper sker. Tidigare regler 

för goodwill i Sverige och Storbritannien gås igenom, samt 

de redovisningsbegrepp som haft betydelse för 

redovisningen i de båda länderna. Avslutningsvis tas IASB:s 

redovisningskrav om nedskrivningstestet upp. 

Detta kapitel inleds med en noggrannare beskrivning 

av hur undersökningen gått till. Därefter beskrivs 

resultatet av undersökningen först för vardera land 

och sedan sker en jämförelse av ländernas resultat. 

I detta kapitel besvaras först forskningsfrågorna. 

Därefter analyseras resultatet av undersökningen 

genom en återkoppling till litteraturgenomgången. 

Slutligen presenteras en slutsats 

I det avslutande kapitlet diskuteras slutsatsen av 

uppsatsen samt arbetets gång mer fritt. I kapitlet 

ges även förslag på fortsatt forskning inom området. 
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2. Metod 

I metodavsnittet beskrivs de metoder som använts vid genomförandet av undersökningen 

samt grunden till de valda metoderna. Därefter beskrivs hur urvalet data till undersökningen 

gått till samt själva genomförandet av undersökningen. Vidare sker en genomgång av 

tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas med en diskussion om de eventuella 

bristerna hos de valda metoderna. 

 

2.1. Metodval 

I metodbeskrivningen gäller det för författaren att redogöra för hur det valda ämnet hänger 

ihop med valet av metod.(Bjurwill 2001) För att uppnå syftet med denna uppsats kommer 

jag att dela upp undersökningen i två delar. Den första delen består i att jämföra ett urval av 

årsredovisningar från Sverige respektive Storbritannien mot de upplysningskrav som är 

fastställda i IAS 36 p 134 som behandlar nedskrivningsprövningen. Den andra delen består i 

att jämföra resultatet från de två ländernas individuella undersökning. På så sätt vill jag dels 

se vilka upplysningskrav som bolagen brister i särskiljt mycket länderna för sig och om det är 

något upplysningskrav som efterlevs bättre i det ena landet än i det andra. I den första delen 

av undersökningen kommer jag även att jämföra efterlevnaden av upplysningskraven 

baserat på ett antal nyckeltal som jag tycker är relevanta. De valda nyckeltalen samt orsaken 

till att jag valt dem kommer att presenteras längre in i detta kapitel. 

2.2. Deduktiv ansats. 

Innan jag kan undersöka om och hur de noterade bolagen briser i efterlevnaden av 

upplysningskraven behöver jag först ta reda på vilka dessa upplysningskrav är. Det är alltså 

upplysningskraven i IAS 36 p 134 som utgör grunden för undersökningen. Detta 

tillvägagångssätt brukar i forskningssammanhang kallas den deduktiva metoden. Arbeta man 

efter denna metod utgår man från en redan befintlig teori, i detta fall IAS 36 p 134, med 

avsikt att se hur teorin motsvara verkligheten.(Andersen 1994) 

2.3. Kvantitativ metod 

Det som jag sett brukar vara förekommande i uppsatser är en diskussion om huruvida 

författarna till uppsatsen använt sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod. Att kunna 

motivera valen av kvalitativ respektive kvantitativ metod är ett av de främsta uttrycken för 

metodmedvetenhet.(Bjurwill 2001) 

Jag använder mig av en kvantitativ metod när jag ska presentera resultatet av 

undersökningen för att besvara mina två forskningsfrågor. Att använda sig av en kvantitativ 

metod inom forskning innebär att man använder sig av statistiskt material.(Andersen 1998) 

Anledningen till att jag använder denna metod är för att jag vill ge läsaren en bättre översikt 

över efterlevnaden av upplysningskraven, Jag tror att jag får svårt att uppnå samma översikt 

samt förståelse för resultatet av undersökningen om jag istället använder ord istället för 
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tabeller och diagram. Men med det är det inte sagt att resultatet bara presenteras med 

tabeller och diagram, till dessa har jag text som beskriver vad de visar samt vad jag tyder är 

det viktigaste med resultatet. Om man använder sig av en kvantitativ metod har man som 

utgångspunkt att göra det man studerar mätbart och att resultatet kan presenteras 

numeriskt. (Andersen 1994) 

2.4. Val av EU-länder 

De länder som jag valt att studera är Sverige och Storbritannien. Valet av Sverige var 

självklart då det är det land som jag bor i och antagligen kommer att arbeta i framtiden. Då 

jag inriktat mig mot revision i min utbildning är det dessutom intressant att veta hur väl de 

noterade bolagen i Sverige följer upplysningskraven. 

Valet av det andra landet var någon som min handledare kom med förslag om. Han förslog 

att jag ska titta på ett land som har en annan redovisningstradition än Sverige. Då Sveriges 

redovisning präglats mycket av god redovisningssed valde jag att titta på Storbritannien där 

begreppet true and fair view haft stor betydelse. Dessutom känner jag, kanske något 

felaktigt, att det är lättare att förstå brittiska årsredovisningar än årsredovisningar från 

exempelvis Tyskland. 

2.5. Litteraturstudie 

Innan genomförandet av undersökningen kan ske gör jag först en litteraturstudie. I den 

sätter jag mig in i vad goodwill är samt vad skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning är. 

Jag gör detta då det är goodwill som uppsatsen behandlar och för att de nya reglerna i IFRS 3 

inte tillåter att goodwill skrivs av utan istället ska skrivas ner om nedskrivningsprövningen 

pekar på det. 

Jag har tidigare nämnt att jag i min undersökning tittar på årsredovisningar från Sverige och 

Storbritannien, och att grunden till att jag valt Storbritannien är för att landet har en annan 

redovisningstradition än Sverige. För att bättre förstå samt klargöra denna skillnad tar jag i 

litteraturstudien upp de tidigare reglerna för goodwill och de tilläggsupplysningar som ska 

lämnas om den tillgången för respektive land, samt de redovisningsbegrepp som haft stor 

betydelse för redovisningen i landet. 

Då undersökningen trots allt går ut på att se hur väl respektive land efterlevt 

upplysningskraven i IAS 36 p 134 tar jag därför även upp vilka dessa krav är i 

litteraturstudien. Det är dessa krav som ligger till grund för undersökningen av respektive 

land samt jämförelsen länderna emellan. 

För att genomföra litteraturstudien använder jag mig av relevanta lagar, böcker och artiklar 

som behandlar ovanstående. På grund av den stora mängd artiklar som finns använder jag 

mig av de databaser som tillhandahålls av Högskolan i Gävles bibliotek, främst då databasera 

FAR komplett, Emerald, JSTOR och ScienceDirect. De sökord jag använder mig av är goodwill, 

impairment test, true and fair view, samt de svenska motsvarigheterna. 
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2.6. Val och granskning av årsredovisningar 

Undersökningen omfattar ett urval av årsredovisningar för 2005. De krav jag har på de 

noterade bolag jag väljer är att de ska ha varit registrerade på OMX Stockholm samt London 

Stock Exchange under 2005.  Orsaken till att bolagen ska vara registrerade på dessa 

marknader är att noterade bolagen som ska upprätta sina koncernredovisningar enligt IASB: 

s standarder, enligt IASB: s förordningar är sådana bolag som har aktier eller skuldebrev 

noterade på en reglerad marknad. (Thorell 2001) Vidare är kravet att de utvalda bolagen ska 

tillämpa IASB: s redovisningsstandarder, samt att bolagen i sin koncernredovisning har en 

goodwillpost som de gjort en nedskrivningsprövning på. 

Jag väljer slumpvis att för varje land 40 årsredovisningar. I de utvalda årsredovisningarna 

granskar jag de noter som bolagen har lämnat avseende goodwillvärdet. Jag jämför sedan 

det som redovisats i noterna mot de upplysningskrav som är fastställda i IAS 36 p 134. Detta 

sätt att samla in fakta till den valda undersökningen kallas dokumentstudie. En 

dokumentstudie är ett indirekt observerande av sociala fenomen. Det är inte det sociala 

agerandet som är direkt intressant utan produkten av agerandet.(Andersen 1994) Jag vill 

inte veta hur bolagen sitter och gör rent praktiskt när de gör nedskrivningen utan jag vill se 

hur de gjort i sina årsredovisningar gällande upplysningarna om goodwillnedskrivning. Det 

som kännetecknar en dokumentstudie är att materialet redan från början är styrt, och det är 

även det som är svagheten hos denna sorts studie.(Andersen 1994) Årsredovisningar är en 

sekundärkälla då det är andra, i detta fall bolagen, som samlat in datan vid ett tidigare 

tillfälle.(Lindahl & Skärvard 1999) 

Vid undersökningen av årsredovisningarna använder jag den uppdelning som IASB har på IAS 

36 p 134, och för varje krav bildar jag mig en uppfattning om huruvida bolagen har efterlevt 

upplysningskravet eller inte.  Har bolaget följt rekommendationen får den ett poäng, och om 

de inte följt rekommendationen får den inget poäng. Inspiration till detta tillvägagångssätt 

hämtar jag från en av de kandidatuppsatser från Lunds Universitet som vidare nämns i detta 

kapitel under rubriken Tidigare forskning. Anledningen till att jag går till väga på ett liknande 

sätt som kandidatuppsatsen är för att jag anser att den metod som använts där ger ett 

resultat som går att jämföra mellan de två länder jag valt, samt att metoden inte är allför 

komplicerad och invecklad vilket annars kan försvåra förståelse och tolkning av resultatet. 

Hur jag bedömt om de granskade bolagen uppfyllt upplysningskraven framgår mer i detalj i 

det kapitel där resultatet av undersökningen presenteras. 

Tillvägagångssättet med poängsättning innebär att ett bolag kan få ett max antal poäng, till 

exempel 12. Om då ett bolag har fått 6 poäng av 12 möjliga uppgår efterlevnadsgraden för 

det bolaget till 50 procent. Denna procentuella efterlevnadsgrad använder jag sedan för att 

jämföra de utvalda bolagen inom respektive land samt länderna emellan. Jag kan dessutom 

med detta tillvägagångssätt se hur många bolag som följer ett visst upplysningskrav. Om det 

är 20 bolag och 16 av dem uppfyller det upplysningskravet så är efterlevnadsgraden för det 



 

7 

 

upplysningskravet 80 procent. Detta innebär att länderna kan jämföras inbördes, och att en 

jämförelse mellan länderna kan ske.  

De krav som jag har när jag tittar på bolagen är följande: 

a) Bolaget ska ha särredovisat goodwillposten på kassagenererande enheter om det 

funnits mer än en enhet. Det räcker alltså inte bara att omnämna de 

kassagenererande enheterna. Har bolagen informerat om att de bara har en 

kassagenererande enhet har de fått poäng. 

b) Bolaget ska ha särredovisat andra immateriella tillgångar på kassagenererande 

enheter om fler än enhet funnits. Saknar bolaget andra immateriella tillgångar med 

oändlig livslängd ska de informerat om detta. 

c) Bolaget ska uttryckligen ha informerat om det använt sig av nyttjandevärde eller 

verkligt värde vid beräkning av den kassagenerande enhetens återvinningsvärde. 

d) Detta ska bolaget informerat om det använt nyttjandevärde: 

i. Information om de viktiga antaganden de haft 

ii. En beskrivning över den metod som företagsledningen använt för att 

fastställa värdet för varje viktigt antagande.  Av vikt när jag granskat är 

om de informerat om metoden baserats på tidigare erfarenheter eller 

externa källor 

iii. Den period som kassaflödesprognosen sträcker sig över. Om en längre 

period än fem år använts för en kassagenererande enhet ska en 

förklaring lämnas med en motivering till varför den längre perioden är 

lämplig. 

iv. Den tillväxttakt som använts 

v. Den diskonteringsränta som använts på kassaflödesprognoserna 

e) Detta ska bolagen ha informerat om de använt sig av verkligt värde och de inte 

kunnat använda sig av ett marknadspris: 

i. Information om de viktiga antaganden de haft 

ii. En beskrivning över den metod som företagsledningen använt för att 

fastställa värdet för varje viktigt antagande.  Av vikt när jag granskat är 

om de informerat om metoden baserats på tidigare erfarenheter eller 

externa källor 

f) Bolagen ska ha informerat om de gjort någon känslighetsanalys samt: 
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i. Det belopp som återvinningsvärde överstiger det redovisade värdet 

ii. Det värde som tilldelats det viktiga antagandet 

iii. Det belopp med vilket värdet måste ändras för att återvinningsvärdet 

ska motsvara redovisat värde 

För att få lite mer djup i undersökningen vill jag också se hur väl efterlevnaden är mellan 

bolag som har det högsta respektive det lägsta värdet på följande nyckeltal: 

 Goodwillandel 

 Vinst per aktie 

Gällande goodwillandelen, det vill säga andelen goodwill i förhållande till det totala 

redovisade värdet av tillgångar, tror jag att bolag med högre goodwillandel är mer benägna 

att följa upplysningskraven än de med lägre andel. Jag tror att bolag med lägre goodwillandel 

inte anser att informationen gällande goodwill är så viktigt i relation till alla annan 

information i årsredovisningen. 

Detsamma gäller vinst per aktie då vinst per aktie för mig ger en indikation på hur mycket 

som teoretiskt skulle kunna delas ut till aktieägarna och redovisningen upprättas för att 

tillgodose bland annat aktieägarnas intresse. 

2.7. Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen som berör just IAS 36 och goodwill har redogjort för hur 

själva nedskrivningstestet går till, vilka konsekvenser ett nedskrivningstest får för bolagen 

samt om nedskrivningstestet ger en rättvisare bild av bolagets ekonomiska ställning än vad 

avskrivning gör. 

Den tidigare forskning som jag hittat som behandlar hur noterade bolag efterlevt de 

upplysningskrav som finns i IAS 36 p 134 har bestått av två kandidatuppsatser från Lunds 

Universitet och en artikel publicerad i tidskriften Balans. Dessa har dock bara fokuserat på 

svenska noterade bolag och innehåller ingen jämförelse med ett annat EU-land. Men då jag 

som en del av min undersökning tittar på hur svenska noterade bolag skött sig gällande 

upplysningskraven vill jag lyfta fram hur de olika författarna gått till väga och vad de kom 

fram till för slutsatser. 

Artikeln heter Goodwill- ett område som krävt betydande insatser och är skriven av Persson 

och Hultén som arbetar hos Öhrlings PricewatehouseCoopers. Författarna har i artikeln 

granskat totalt 40 svenska och utländska företag från Stockholmsbörsens A-lista och O-lista. I 

undersökningen presenteras en tabell som visar hur väl upplysningskraven uppfyllts av 

bolagen på A-listan respektive O-listan. Författarna har även tagit med den totala 

efterlevnaden för båda listornas urval. I artikeln kom Persson och Hultén fram till att trots att 

alla bolag inte uppfyllt alla krav hade bolagen kommit en bra bit på väg.  
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Författarna noterar att det var tre krav som relativt få företag uppfyllt nämligen: 

 Hur värdet för varje viktigt antagande beräknats 

 Upplysning om perioden för prognostiserade kassaflöden 

 Upplysning om tillväxttakten för extrapolering av kassaflödesprognoserna 

Den ena uppsatsen från Lunds Universitet heter IAS 36 p 134 – Hur väl uppfylls 

upplysningskraven. Författarna till uppsatsen har förutom en granskning av ett urval av 

svenskan noterade bolag även genomfört intervjuer med personer insatta i ämnet. Det är 

från denna uppsats jag hämtat inspiration till hur jag ska genomföra min granskning. I 

uppsatsen valdes en grupp på 20 bolag ut och i granskningen kommer författarna fram till 

att det finns väsentliga skillnader i hur väl de valda bolagen uppfyllt upplysningskraven. 

Viljan att försöka få en förståelse till vad som kunde orsaka skillnaderna var det som fick 

författarna att genomföra intervjuer. Enligt de intervjuade revisorerna berodde bristerna i 

efterlevnaden till största delen på den ovilja bland bolagen att dela med sig av företagsintern 

information. De intervjuade företagsrepresentanterna å andra sidan menade att skillnaderna 

beror på okunskap vilket lett till att det finns en viss felmarginal. Utifrån detta kom 

författarna fram till att bristerna i efterlevnaden beror på ett flertal faktorer och att den 

första tiden efter införandet av IASB: s standarder ska ses som en inkörningsperiod. De kom 

också fram till att det var tre punkter som hade en låg efterlevnadsgrad i deras urval: 

 Metod för fastställande av viktigt antagande 

 Tillväxttakt 

 Känslighet för förändringar av viktiga antaganden 

Den andra uppsatsen från Lunds Universitet heter Nedskrivningstest av goodwill – Följs 

upplysningskraven enligt IAS 36. Författarna till denna uppsats har även de gjort både en 

undersökning av ett urval av bolag samt intervjuer med både företag och teoretiker. Vid 

redovisandet av undersökningen har författarna inte använt uppställningen i IAS 36 p 134 

utan har istället använt rubrikerna kassagenererande enheter, återvinningsvärde, antagande 

& metod, period & tillväxttakt samt diskonteringsfaktor. De kommer fram till att det har varit 

stor variation i efterlevnaden då några av de granskade bolagen knappt redovisar några av 

upplysningskraven medan andra bolagen varit mycket utförliga. Författarna tycker att 

antagande och metod har varit de svåraste upplysningskraven att kontrollera då dessa inte 

varit klart beskrivna i årsredovisningarna. Dessutom kommer de fram till att det inte var 

många bolag som lämnat uppgift om den period som kassaflödena beräknats. Jag tyckte att 

det var svårt att få en översikt om hur väl de granskade bolagen i denna uppsats faktiskt 

uppfyllde kraven samt vad som var författarnas egna åsikter eller vad som baserades på 

respondenternas svar, men av tabellen som presenteras i analyskapitlet har jag ändå förstått 

att trots den skillnad som fanns i informationsgivningen kom författarna fram till att större 

delen av de granskade bolagen uppfyllt merparten av de uppfyllda kraven. Författarna har 

även diskuterat var skillnaderna i efterlevnaden kan bero på, och de kom fram till två 

anledningar. Den första är att då kraven i IAS 36 är mycket detaljerade har de granskade 
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bolagen sållat bort viss information. Det andra är att då de granskat årsredovisningar som 

för första gången upprättats enligt IASB: s redovisningsstandarder visste bolagen inte hur 

mycket information som konkurrenterna lämnade ut och därför ville de inte sätta ribban för 

högt. Därför tror författarna att i och med att tiden går kommer det att utvecklas en praxis i 

vad informationen ska innehålla och se ut. 

2.8. Metoddiskussion 

Då jag använder mig av en kvantitativ metod kommer undersökningen att ske på mina 

villkor. På så sätt sker en envägskommunikation och fördelen med den valda metoden är att 

den data som ska användas kan samlas in under kontrollerade former.(Saymour 1992) Dock 

har jag i åtanke när jag gör granskningen att årsredovisningarna inte är helt neutrala då 

bolagen vill visa upp en så bra bild av sig som möjligt för intressenterna samtidigt som de 

inte vill visa för mycket information för konkurrenterna. Jag har dessutom fått uppfattningen 

att då nedskrivningsundersökningen är mycket subjektiv och tillåter ett visst 

manipuleringsutrymme från företagsledningens sida kan den information som lämnas vara 

snedvriden. Men då det är denna information som intressenterna, däribland aktieägarna, får 

ta del av och informationen har granskas av en auktoriserad revisor vill jag ändå veta hur väl 

upplysningskraven har följts. 

I och med att jag granskar 40 bolags årsredovisningar från vardera land och det finns 

betydligt fler noterade bolag i dessa länder kan jag inte säkerställa att det urval jag gör är 

statistiskt representativt. Jag ser tendenser till detta hos den artikel och de uppsatser jag tog 

upp under Tidigare forskning. Där hade de olika författarna kommit fram till olika slutsatser. 

I två av fallen tyckte författarna att efterlevnaden var bra medan det i det tredje fallet sades 

att ”granskningen av årsredovisningarna visade tydligen på att företagen inte uppfyllde 

upplysningskraven (Björk m.fl. 2007)”. Men jag har ingen möjlighet att granska alla svenska 

och brittiska noterade bolag då det skulle ta för lång tid och kräva för mycket resurser. 

Därför måste jag börja på någon nivå, och jag tror ändå att jag genom mitt urval kan få fram 

en bild av hur efterlevnaden är samt de eventuella skillnader i den som kan förekomma 

mellan svenska och brittiska bolag. 

Då jag gör en dokumentstudie har jag redan nämnt att materialet till studien redan från 

början är styrt vilket kan vara en svaghet hos denna form av studier. Men som jag tidigare 

nämnt i detta avsnitt är den information som presenteras i årsredovisningarna samma 

information som utomstående intressenter, som aktieägare, får ta del av, och det är i 

koncernredovisningen som noterna om upplysningarna om nedskrivningsprövningen ska 

finnas. Jag anser inte att jag kan använda någon annan informationskälla för att ta reda på 

hur väl informationskraven följts.  
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3. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel inleds med en definition av begreppet goodwill samt en genomgång av 

redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB: s föreställningsram. Därefter beskriver jag 

kortfattat hur goodwill redovisades enligt de gamla reglerna i Sverige respektive 

Storbritannien samt vilka tilläggsupplysningar som skulle lämnas om goodwill. För att visa på 

skillnaden mellan de två länderna redogör jag sedan de redovisningsbegrepp som varit 

betydande för ländernas redovisning. Slutligen presenteras de regler i IAS 36 som behandlar 

de tilläggsupplysningar som ska lämnas vid ett gjort nedskrivningstest. 

 

3.1. Vad är goodwill 

Goodwill uppstår när en förvärvare betala mer för det förvärvade bolaget identifierbara 

tillgångar. Det överpris som betalas är goodwill, och kan ses som en betalning för framtida 

ekonomiska fördelar. (FAR 2006) 

Dessa ekonomiska fördela kan bestå av sådana immateriella tillgångar som rykte, 

medarbetare, verksamhetens geografiska placering och andra liknande egenskaper. På 

grund av dessa egenskapers komplexitet kan ett bolag därför bara förvärva goodwill som en 

helhet om hela affärsenheten, eller delar av den, förvärvas. Goodwill kan alltså inte köpas 

eller säljas som en separat enhet.(Seetharaman m.fl 2006) 

3.2. Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Enlig IASB är kvalitativa egenskaper sådana egenskaper som gör att den information som 

lämnas i de finansiella rapporterna blir användbar för de som ska använda informationen. 

IASB anser att de fyra viktigaste egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt 

jämförbarhet. De andra kvalitativa egenskaperna IASB tar upp är korrekt bild innebörd och 

form, neutralitet, försiktighet samt fullständighet.(FAR 2006) 

Begriplighet 

Informationen som lämnas ska vara lättbegriplig under förutsättning att användarna har en 

rimlig kunskap inom ekonomi och redovisning. Användarna ska dessutom vara beredda att 

med rimlig noggrannhet studera informationen. Information rörande komplicerade frågor 

får inte utelämnas ur de finansiella rapporterna enbart av skälet att informationen kan vara 

svårförståelig för vissa användare.(FAR 2006) 

Relevans 

Informationen i de finansiella rapporterna är relevanta om användarnas beslut påverkas av 

den. Information om finansiell ställning ligger ofta till grund för bedömning om framtiden, 

men det är för den skull inte nödvändigt för företagen att lämna informationen i form av 

uttryckliga prognoser för att den ska vara användbar.(FAR 2006) 
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Väsentlighet 

Informationens relevans beror på dess karaktär och väsentlighet. Informationen är väsentlig 

om användarnas beslut utifrån de finansiella rapporterna påverkas om informationen 

utelämnas eller är felaktig. Graden av väsentlighet beror på postens storlek, samt på de 

omständigheter som fanns då informationen utelämnades eller felet hos den.(FAR 2006) 

Tillförlitlighet 

Informationen i de finansiella rapporterna är användbar om den är tillförlitlig, vilket den är 

om den inte är vinklad eller innehåller väsentliga felaktigheter. Informationen kan också vara 

relevant, men så pass osäker att de finansiella rapporerna blir vilseledande om 

informationen ligger till grund för att redovisa poser i balans- och resultaträkningen.(FAR 

2006) 

Korrekt bild 

Informationen är tillförlitlig om den återger transaktioner och andra händelser på ett korrekt 

sätt. Det finns alltid en viss risk för at informationen inte ger en korrekt bild. Risken beror på 

inneboende svårigheter, såsom att identifiera transaktioner eller hitta och tillämpa 

mätmetoder och presentationstekniker. Detta kan leda till att bolagen inte tar med 

informationen i de finansiella rapporterna då mätningen av de ekonomiska effekterna är så 

pass osäker.(FAR 2006) 

Innebörd och form 

För att bolagen ska kunna återge transaktioner och andra händelser på ett korrekt sätt 

måste de redovisa i enlighet med både ekonomisk innebörd och juridisk form. Det kan till 

exempel vara så att ett företag har överlåtit en tillgång till ett annat bolag, men kommit 

överens om att de fortfarande ska ta del av tillgångens ekonomiska fördelar. De juridiska 

dokumenten visar då att äganderätten övergått till köparen, medan säljaren fortfarande har 

rätt att till viss del ta del av tillgången.(FAR 2006) 

Neutralitet 

Denna kvalitativa egenskap innebär att informationen i de finansiella rapporterna inte får 

vara vinklad på något sätt, vilket den är om urvalet eller presentationen av informationen 

påverkar användarnas beslut om bedömningar på ett visst sätt.(FAR 2006) 

Försiktighet 

Denna egenskap brukar även kallas försiktighetsprincipen och innebär att när det föreligger 

osäkerhet ska företagen göra sina bedömningar med viss försiktighet. Tillgångar och intäkter 

ska inte värderas för högt, och skulder och kostnader ska inte värderas för lågt.(FAR 2006) 

Fullständighet 

För att informationen i de finansiella rapporterna ska vara tillförlitlig måste den även vara 

fullständig. Utelämnad information kan nämligen leda till att rapporterna blir oriktig eller 

vilseledande. Bolagen måste dock ta hänsyn till vilka kostnader som är rimliga för att få fram 

informationen.(FAR 2006) 
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Jämförbarhet 

För att användarna av informationen ska kunna bilda sig en uppfattning om trender i 

företagets ekonomiska ställning och resultat måste de ges möjlighet att jämföra rapporterna 

över en längre period. De ska även ges möjlighet att jämföra olika bolags rapporter med 

varandra. Därför ska värderingsprinciper för likartade transaktioner och andra händelser 

redovisas på ett likformigt sätt både över en tidsperiod och i olika företag. Ökad 

jämförbarhet uppnås också genom efterlevnad av IAS och lämnande av upplysningar om de 

redovisningsprinciper som använts.(FAR 2006) 

3.3. Tidigare regler 

Här tar jag upp lite allmänt om vad som påverkat de båda ländernas redovisning. Dessutom 

beskriver jag hur noterade bolagen skulle hantera goodwill innan 1 januari 2005 enligt de då 

gällande reglerna. 

3.3.1. Sverige 

I Sverige är det lagar som traditionellt påverkat den finansiella redovisningen och 

rapporteringen. Det är speciellt skattelagar som varit påverkande.(Lawrence 1994) Detta har 

inneburit att bolagen haft en vilja att försöka reducera skattekostnaderna vilket haft 

betydelse för deras beslut om hur redovisningen ska gå till. Detta i sin tur har påverkat 

utvecklingen av redovisningen.(Walton m.fl. 1998)  

Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen är generella lagar som de noterade bolagen 

måste följa. Enligt dessa lagar ska bolagen följa de redovisningsprinciper som finns, men 

lagarnas utformning ger tillräckligt mycket flexibilitet för att redovisningsstandarder ska få 

utvecklas. (Artsberg 2005) 

I och med införandet av IASB:s standarder ska de noterade bolagen följa nya regler för 

redovisning och hantering av goodwill. Innan övergången till dessa standarder redovisade de 

svenska noterade bolagen goodwill efter de bestämmelser som fanns beskrivna i RR 1:00 och 

RR 17. Enligt dessa två rekommendationer skulle förvärvad goodwill aktiveras och skrivas av 

efter en bedömd nyttjandeperiod.(FAR 2005) Denna nyttjandeperiod uppgick i normalfallet 

till maximalt 20 år. Men det hände att företag hade en så lång nyttjandeperiod som 40 år. 

(Walton m.fl. 1998) De två svenska bolag som hade en sån lång nyttjandeperiod har i sin 

motivering till valet av nyttjandeperioden bland annat angett att eftersom bolaget även varit 

noterat på den amerikanska börsen, som vid den tidpunkten tillät 40 års avskrivning av 

goodwill, ville bolagen på grund av konkurrensskäl inte acceptera en strängare redovisning. 

(Artsberg 2005) 

Vid varje bokslut skulle bolaget göra en bedömning om det fanns något som indikerade att 

goodwillposten minskat i värde. Om bolaget kom fram till att så var fallet skulle 

goodwillpostens återvinningsvärde beräknas. Visade det sig att återvinningsvärdet understeg 

det redovisade värdet skulle goodwillpostens värde skrivas ner. Denna eventuella 

nedskrivning skulle belasta årets resultat, och under vissa omständigheter fick bolaget också 
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möjlighet att återföra en tidigare gjord nedskrivning. Om bolaget hade en avskrivningsperiod 

på över 20 år var årligen tvungna att beräkna återvinningsvärdet. (FAR 2005) 

Oavsett om bolaget skrev ner värdet på goodwillposten så var det tvunget att lämna 

upplysningar om: (FAR 2005) 

 Avskrivningsperiodens längd 

 Om avskrivningsperioden var längre än 20 år skulle skälet till detta anges 

 Den avskrivningsmetod som använts, och om det var någon annan metod än 

linjär avskrivning så skulle valet av metoden motiveras. 

 En avstämning mellan ingående och utgående värde, däribland ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar 

3.3.2. Storbritannien 

I Storbritannien har den så kallade kommersiella redovisningen utvecklats separat från den 

redovisning som rör beskattning.  Dessutom har beslutsfattarna i Storbritannien tidvis varit 

innovativa samtidigt som de brittiska bolagen pressat tolkningen av reglerna till det yttesta 

på ett nästan extremt sätt.(Walton m.fl 1998) 

Både EU: s fjärde och sjunde bolagsdirektiv har introducerats hos den brittiska 

bolagslagstiftningen. I och med detta blev den brittiska redovisningen mer detaljerad vilket 

märkbart minskade den flexibilitet som tidigare utmärkt den brittiska redovisningen. 

(Walton m.fl 1998) 

De redovisningsstandarder som gällde för de brittiska noterade bolagen innan 1 januari 2005 

var FRS 10 och FRS 11. Enligt FRS 10 skulle goodwill skrivas av, vanligtvis över en period som 

inte översteg 20 år. Om avskrivningsperioden översteg 20 år eller om goodwill ansågs ha en 

oändlig livslängd skulle goodwill inte skrivas av. För att bolagens skulle få ha en 

avskrivningsperiod på över 20 år eller en oändlig livslängd var de tvungna att både 

demonstrera och motivera detta.(Stein 1998) 

Men oavsett om bolaget skrev av goodwill eller inte så skulle en nedskrivningsprövning ske 

för att bekräfta att återvinningsvärdet åtminstone var lika med det redovisade värde. Om så 

inte var fallet skulle goodwill skrivas ner till ett lägre värde som bestämdes i 

nedskrivningstestet. (Stein 1998) Hur detta test skulle genomföras beskrevs närmare i FRS 

11. Den metod som föreslogs där var att bolagen skulle jämföra det högsta av 

nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärde med det redovisade värdet.(ASB 1998) 

Det fanns en del tilläggsinformation som skulle finnas med i den finansiella rapporten 

oavsett om goodwillpostens värde skrevs ned eller inte. Den informationen behandlar: (ASB 

1998) 

 Avskrivningskostnad eller omvärderat värde 

 Ackumulerade avskrivningar eller nedskrivningar 
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 En återblick i vad som skett året innan 

 Redovisat nettovärde 

 Avskrivningsmetod, avskrivningsperiod samt en motivering till varför bolag 

vald den metoden. 

Om det var så att bolagets goodwill skrevs av på över 20 år eller inte alls skulle bolaget ange 

orsaken till det. Dessutom var de bolag som inte alls skrev av goodwill tvungna att ange att 

det stred mot de lagliga kraven, men att de inte skrev på grund av den åsidosättanderegel 

som true and fair view innebar. Förutom det skulle bolaget ange varför de avvikit från de 

legala kraven och vilka effekter det fick på bolaget.(ASB 1998) 

3.4. Redovisningsbegrepp 

Nedan beskriver jag de begrepp som präglat redovisningen och redovisningsandan i de två 

länderna. 

3.4.1. God redovisningssed och rättvisande bild 

God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, normer och praxis, vilket 

innebär att bolagen är skyldiga att följa lagar och de redovisningsprinciper som anges i 

lagarna.(FAR 2005) 

Lika viktig som true and fair view har varit för brittisk redovisning, lika viktigt har begreppet 

god redovisningssed varit för svensk redovisning. (Walton m.fl 1998) Begreppet god 

redovisningssed har sitt ursprung i god köpmannased.(Artsberg 2005)  

I Årsredovisningslagen 2 kap 2§ står det att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med 

god redovisningssed.(ÅRL 2007) Genom att hänvisa till god redovisningssed i lag ställs det 

krav på bolagen utan att för den delen låsa fast tolkningar och praxis av lagen med 

detaljerade bestämmelser. Detaljerade bestämmelser blir snabbt inaktuella om det är oklart 

om vad det är för praxis som gäller eller om det är så att utvecklingen inom redovisningen 

går snabbt.(Artsberg 2005) 

Förutom god redovisningssed finns ytterligare ett lagstadgat begrepp.  I 

Årsredovisningslagen 2 kap 3§ står det att läsa att ”balansräkning och resultaträkning och 

noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och 

resultat Om det behövs för att en rättvisande bild ska ges skall det lämnas 

tilläggsupplysningar”(ÅRL 2007) Rättvisande bild är den svenska översättningen av det 

brittiska begreppet true and fair view(Artsberg 2005). 

I Sverige är det inte tillåtet att avvika från en föreskrift i lagen i syfte att uppnå en mer 

rättvisande bild. Däremot får bolag i undantagsfall göra avsteg från allmänna råd eller 

rekommendationer för att ge en rättvisande bild.  Bolaget ska då lämna upplysningar om att 

det är en avvikelse samt skälet till avvikelsen i en not.(FAR 2005) 
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Då begreppet god redovisningssed har fått en mer nedtonad och avklingande betydelse 

innebär det att svenska normgivande organ blivit mindre intresserade att koncentrera sig 

kring tolkningsfrågor som rör begreppet. Det betyder att de svenska normgivande organen 

istället kan ägna sig åt att tolka begreppet rättvisande bild.  Det är en uppgift som skiljer sig 

mot tidigare då det kommer att handla om detaljstyrning av redovisning istället för att 

beskriva en faktiskt förekommande sed.(Westermark 2004) 

3.4.2. True and fair view 

I Companies Act som står det att redovisningen ska ge en true and fair view av bolaget. 

Begreppet är en av de mest berörda aspekterna hos den brittiska redovisningen. Det som 

menas med begreppet är den objektivitet hos årsredovisningar som behövs för att uppnå 

sådant som andra regler teoretiskt har förbisett.(Artsberg 2005) 

Trots att true and fair view har en sådan betydande ställning har begreppet aldrig 

definierats. Det som folk dock ansett är att begreppet representerar är en lagstadgar klausul, 

kvalitet hos redovisningen samt redovisningsprinciper.(Walton m.fl 1998) Just detta att det 

inte definierats har argumenterats vara styrkan med begreppet.(Parker & Nobes 1994) Men 

det har gjorts försök att försöka definiera vad begreppet betyder. True betyder att 

redovisningsinformationen som återfinns i de finansiella rapporterna har kvantifierats och 

kommunicerats på ett sådant sätt att det överensstämmer med de ekonomiska händelser, 

aktiviteter och transaktioner som den finansiella rapporten är tänkt att beskriva. Fair 

betyder att redovisningsinformationen har avvägts väl och visas på ett sådant sätt som är 

objektivt och utan partiskhet. (Parker & Nobes 1994)  

Rent praktiskt innebär begreppet att bolagen har rätt att åsidosätta det som står i lagen om 

hur redovisning ska ske om deras andra tillvägagångssätt bidrar till att redovisningen ger en 

mer true and fair view av bolagets ställning.(Artsberg 2005) 

 

3.5. IAS 36 p 134 

Nu ska noterade bolag i EU upprätta sina koncernredovisningar enligt IASB: s 

redovisningsstandarder. Reglerna om förvärvad goodwill återfinns i IFRS 3 – Rörelseförvärv 

och IAS 36 – Nedskrivningar. I IFRS 3 står det att goodwill inte länge får skrivas av enligt plan. 

Istället ska goodwill vara föremål för ett årlig nedskrivningstest även om det inte finns någon 

indikation på att goodwillpostens värde minskat. Nedskrivningstestet ska ske vid samma 

tidpunkt varje år. Om det däremot finns en sådan indikation ska ett nedskrivningstest ske så 

snart indikationen föreligger. En tidigare gjord nedskrivning får inte heller återföras.(FAR 

2006) 

Hur själva nedskrivningstestet går till samt de tilläggsupplysningar om själva testet som ska 

lämnas återfinns i IAS 36. Tilläggsupplysningarna ska lämnas oavsett om nedskrivningstestet 

resulterar i en nedskrivning eller inte.(FAR 2006) 
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Det som bolagen tittar på vid det årliga nedskrivningstestet är den kassagenerande enhet 

(eller enheter) till vilken goodwill kan hänföras. Den kassagenererande enhetens 

återvinningsvärde jämförs då med dess redovisade värde inklusive goodwill. Skulle det visa 

sig att det redovisade värdet överstiger återvinningsvädret föreligger ett nedskrivningsbehov 

av goodwillposten.(FAR 2006) 

I IAS 36 p 134 regleras vilka upplysningar som ska lämnas rörande den uppskattning som 

använts vid beräkningen av återvinningsvärdet för den kassagenerande enheten. Enligt IAS 

36 p 134 ska bolag lämna vissa upplysningar om den kassagenererande enheten där det 

redovisade värdet för goodwill är betydande i jämförelse med det totala redovisade 

goodwillvärdet i bolaget.(FAR 2006) 

Den information som ska lämnas är: 

a) Det redovisade värde för goodwill för den kassagenererande enheten 

b) Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod 

som fördelats på den kassagenererande enheten. 

c) Om återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten dit goodwill är hänförligt 

baseras på nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader 

d) Om återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärde ska följande information 

redovisas: 

i. En beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

har baserat sina kassaflödesprognoser för var och en av de 

kassagenererande enheterna 

ii. En beskrivning över den metod som företagsledningen använt för att 

fastställa värdet för varje viktigt antagande. Det ska även finnas en 

beskrivning om värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller 

överensstämmer med externa informationskällor 

iii. Den period över vilken företagsledningen har prognostiserat 

kassaflöden baserat på finansiella budgetar/prognoser som 

företagsledningen fastställer. Om en längre period än fem år använts 

för en kassagenererande enhet ska en förklaring lämnas med en 

motivering till varför den längre perioden är lämplig. 

iv. Den tillväxttakt som använts för att extrapolera kassaflödena bortom 

den period som täkts av de senast gjorda budgetarna/prognoserna 

v. Den tillväxttakt som använts på kassaflödesprognoserna 
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e) Om återvinningsvärdet baseras på verkligt värde ska den metod som använts för att 

fastställa detta värde anges. Om bolaget inte kunnat använda ett observerat 

marknadspris ska följade framgå: 

i. En beskrivning av varje viktigt antagande som bolaget grundat 

nettoförsäljningsvärdet på 

ii. En beskrivning över den metod som företagsledningen använt för att 

fastställa värdet för varje viktigt antagande. Det ska även finnas en 

beskrivning om värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller 

överensstämmer med externa informationskällor 

f) För de all rimliga förändringar i viktiga antaganden skulle leda till att 

återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet ska upplysningar lämnas om 

värdet på det viktiga antagandet och känsligheten i den kassagenererande enhetens 

återvinningsvärde. Däribland ska det lämnas information om: 

i. Det belopp som den kassagenerande enhetens återvinningsvärde 

överstiger det redovisade värdet 

ii. Det värde som tilldelats det viktiga antagandet 

iii. Det belopp med vilket värdet som innefattas av de viktiga 

antagandena måste ändras vid förändringar av andra variabler för att 

återvinningsvärdet hos den kassagenererande enheten ska motsvara 

dess sammanlagda redovisade värde(FAR 2006) 
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4. Undersökning 

I detta kapitel presenteras resultatet av granskningen av årsredovisningarna. Urvalet av 

årsredovisningarna består av 80 slumpvis utvalda bolag, varav den ena hälften är svenska 

bolag och den anda hälften är brittiska bolag. Först presenteras en sammanställning över de 

svenska bolagens efterlevnad, och sedan en sammanställning över de brittiska bolagen. 

Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan de två länderna. 

 

När jag genomförde denna undersökning har jag dels tittat på hur väl varje bolag har uppfyllt 

de olika upplysningskraven samt hur väl varje upplysningskrav uppfyllts av urvalet av bolag. 

På så sätt har jag fått fram en genomsnittlig efterlevnadsgrad för både varje bolag och för 

varje upplysningskrav. För att ett bolag ska ha uppfyllt kraven har jag tittat på följande (Jfr 

rubriken IAS 36 p 134): 

g) Bolaget ska ha särredovisat goodwillposten på kassagenererande enheter om det 

funnits mer än en enhet. Det räcker alltså inte bara att omnämna de 

kassagenererande enheterna. Har bolagen informerat om att de bara har en 

kassagenererande enhet har de fått poäng. 

h) Bolaget ska ha särredovisat andra immateriella tillgångar på kassagenererande 

enheter om fler än enhet funnits. Saknar bolaget andra immateriella tillgångar med 

oändlig livslängd ska de informerat om detta. 

i) Bolaget ska uttryckligen ha informerat om det använt sig av nyttjandevärde eller 

verkligt värde vid beräkning av den kassagenerande enhetens återvinningsvärde. 

j) Detta ska bolaget informerat om det använt nyttjandevärde: 

i. Information om de viktiga antaganden de haft 

ii. En beskrivning över den metod som företagsledningen använt för att 

fastställa värdet för varje viktigt antagande.  Av vikt när jag granskat är 

om de informerat om metoden baserats på tidigare erfarenheter eller 

externa källor 

iii. Den period som kassaflödesprognosen sträcker sig över. Om en längre 

period än fem år använts för en kassagenererande enhet ska en 

förklaring lämnas med en motivering till varför den längre perioden är 

lämplig. 

iv. Den tillväxttakt som använts 

v. Den diskonteringsränta som använts på kassaflödesprognoserna 
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k) Detta ska bolagen ha informerat om de använt sig av verkligt värde och de inte 

kunnat använda sig av ett marknadspris: 

i. Information om de viktiga antaganden de haft 

ii. En beskrivning över den metod som företagsledningen använt för att 

fastställa värdet för varje viktigt antagande.  Av vikt när jag granskat är 

om de informerat om metoden baserats på tidigare erfarenheter eller 

externa källor 

l) Bolagen ska ha informerat om de gjort någon känslighetsanalys samt: 

i. Det belopp som återvinningsvärde överstiger det redovisade värdet 

ii. Det värde som tilldelats det viktiga antagandet 

iii. Det belopp med vilket värdet måste ändras för att återvinningsvärdet 

ska motsvara redovisat värde 

Under tiden jag granskade årsredovisningarna upptäckte jag att det var stora skillnader i 

mängden information som gavs och hur utförlig informationen var. En del bolag beskrev 

bland annat de viktiga antaganden som legat till grund för nyttjandevärdet väldigt ingående 

medan andra bolag bara nämnde vilka dessa antaganden. Sedan fanns det bolag som inte 

lämnade någon information om viktiga antaganden överhuvudtaget. 

4.1. Svenska årsredovisningar 

I mitt urval av svenska årsredovisningar var det inget bolag som lyckats uppfylla samtliga 

upplysningskrav. Diagrammet nedan visar efterlevnadsgraden bland bolagen. 

 

 

Diagram 1: Efterlevnadsgrad bland svenska bolag 
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I urvalet var det tre bolag som inte lämnat information i enlighet med något av de fastställda 

upplysningskraven. Tre bolag hade däremot lyckats betydligt bättre än de övriga då de hade 

uppfyllt mer än 80 procent av kraven. Av de totalt 40 bolagen var det mer än hälften som 

lämnat så pass bristfällig information att deras efterlevnadsgrad var 50 procent eller lägre. 

Utifrån granskningen av de svenska bolagen har jag kommit fram till att de tydligt brister i 

efterlevnaden av upplysningskraven i IAS 36 p 134. 

Förutom att ta reda på efterlevnadsgraden per bolag har det även varit intressant att 

kartlägga vilka upplysningskrav som bolagen efterlevt. 

Upplysningskrav Antal Totalt 

A) Redovisat värde för goodwill på KGE
1
 29 40 

B) Redovisat värde för immateriella tillgångar på 
KGE 

8 40 

C) Metod för beräkning av återvinningsvärde 33 40 

D) Vid användning av nyttjandevärde   

(d1) Viktiga antaganden 30 36 

(d2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

16 36 

(d3) Prognosperiod 25 36 

(d4) Tillväxttakt 27 36 

(d5) Diskonteringsränta 34 36 

E) Vid användning av verkligt värde   

(e1) Viktiga antaganden 2 2 

(e2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

2 2 

F) Känslighetsanalys för förändringar i viktiga 
antaganden 

19 40 

(f1) Belopp som överstiger redovisat värde 1 40 

(f2) Värde som är tilldelat det viktiga 
antagandet 

10 40 

(f3) Det belopp med vilket värdet måste ändras 2 40 
Tabell 1: Svenska bolags efterlevnad av upplysningskrav 

Av de 40 bolagen i urvalet var det sju som inte uttryckligen lämnat information om den 

metod de använt för att beräkna återvinningsvärde på kassagenerande enheter dit goodwill 

var hänförligt, men av vad jag kunnat läsa mig till i årsredovisningarna har tre av dem ändå 

använt nyttjandevärde. Det var alltså 36 bolag som ska ha lämna tilläggsupplysningar som är 

hänförliga till just nyttjandevärde. I det svenska urvalet var det även två bolag som 

informerat om att de använt både nyttjandevärde och verkligt värde. (Se Bilaga 1 för 

närmare information). 

 

 

                                                      
1 Kassagenererande enhet 



 

22 

 

I min undersökning fann jag att det var tre upplysningskrav som de svenska bolagen varit bra 

på att uppfylla. Dessa var: 

 Diskonteringsränta  

 Viktiga antaganden vid beräkning för nyttjandevärde 

 Den metod som använts för att beräkna återvinningsvärde 

Dessa krav hade mer än 80 procent av urvalet uppfyllt. Dessutom har de två bolag som 

använt verkligt värde lämnat tilläggsupplysningar för samtliga av de krav som rörde just 

denna beräkningsmetod. 

Den diskonteringsränta som de svenska bolagen redovisat att de använt sig har varierat 

mellan 8 och 25 procent. Majoriteten av bolagen har dock använt sig av en 

diskonteringsränta på 8-9 procent. Den näst vanligast förekommande diskonteringsräntan 

var 15 procent. Det var två av de svenska bolagen som använde sig av wacc2 som 

diskonteringsränta, varav ett av dessa bolag inte redovisat vad den är i procent. I SAS 

årsredovisning framkom det att bolaget använt sig av en diskonteringsränta på 14-18 

procent, men däremot ingen förklaring på varför. Detta till skillnad från Elextrolux som också 

använde sig av flera diskonteringsräntor för de kassagenererande enheterna, vilket de även 

visat. 

Gällande de viktiga antaganden som legat till grund vid beräkningen av nyttjandevärdet går 

det i huvudsak att dela upp i två grupper.  Den ena var intäkter och kostnader, och den andra 

var marknadsförutsättningar.  En del bolag hade även angett den kassagenererande 

enhetens del av omsättning och resultat som en viktigt antagande. Noterbart är att SAS 

informerat om att bränslepriset och volym varit ett viktigt antagande, vilket för mig inte är så 

konstigt med tanke på bolagets karaktär. 

Det fanns även ett antal krav som de svenska bolagen varit sämre på att uppfylla. Dessa var: 

 Belopp som överstiger redovisat värde 

 Det belopp med vilket värdet måste ändras 

 Redovisat värde för immateriella tillgångar på KGE 

 Värde som är tilldelat det viktiga antagandet 

Av de svenska bolag som redovisat att de gjort någon form av känslighetsanalys är det bara 

ett bolag som redovisat för det belopp med vilket återvinningsvärdet på goodwill överstiger 

det redovisade värdet. Det var det bolag som över lag var bäst på att redovisa enligt IAS 36.  

Bolaget hade skrivit ut redovisat värde för varje kassagenererande enhet och även hur 

mycket återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet. 

 

                                                      
2 Weighted Average Cost Of Capital 
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Det var bara två bolag som redovisat vilket belopp med vilket värdet måste ändras om något 

av de viktiga antagandena förändrades. Det ena bolaget visade vad som hände vid en 

förändring av både kalkylräntan och kassaflödet. Det andra bolaget visade vad som hände 

med återvinningsvärdet om det viktiga antagandet förändrades 

Det var mindre än ett av fyra bolag som antingen redovisat värdet för andra immateriella 

tillgångar med oändlig livslängd på kassagenererande enheter, främst varumärken och 

licenser, eller när sådana tillgångar saknats i bolaget informerat om detta. Dessutom hade 

mindre än ett av fyra bolag informerat om värdet som tilldelats det viktiga antagandet. 

Nedan presenteras ett diagram för att illustrera skillnaderna i efterlevnaden av de olika 

upplysningskraven. 

 

Diagram 2: Efterlevnadsgrad för upplysningskraven bland de svenska bolagen 

Av de fyra upplysningskrav som de svenska bolagen hade uppenbara svårigheter att följa är 

tre av dem relaterade till känslighetsanalysen. Nästan hälften av de valda svenska bolagen 

hade nöjt sig med att nämna att de gjort en känslighetsanalys, men inte gått in mer i detalj 

om detta vilket efterfrågas i upplysningskraven.  

I metodkapitlet skrev jag att jag förutom se hur efterlevnaden bland bolagen varit samt hur 

efterlevnaden för varje upplysningskrav varit även vill se om bolagens goodwillandel av 

totala tillgångar och resultat per aktie3 påverkat hur väl bolagen efterlevt kraven. Jag antog 

att ju högre goodwillandel respektive EPS skulle leda till att bolagen följde upplysningskraven 

bättre. 

 

                                                      
3 Earnings per share (EPS) 
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Så här har de tio bolag med högst respektive lägst goodwillandel efterlevt var och ett av 

upplysningskraven: 

 10 högsta bolag 10 lägsta bolag 

Upplysningskrav Uppfyllt Totalt Uppfyllt Totalt 

A) Redovisat värde för goodwill på KGE 9 10 6 10 

B) Redovisat värde för immateriella tillgångar på 
KGE 

3 10 1 10 

C) Metod för beräkning av återvinningsvärde 10 10 5 10 

D) Vid användning av nyttjandevärde     

(d1) Viktiga antaganden 9 10 4 7 

(d2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

6 10 2 7 

(d3) Prognosperiod 6 10 5 7 

(d4) Tillväxttakt 9 10 4 7 

(d5) Diskonteringsränta 9 10 6 7 

E) Vid användning av verkligt värde     

(e1) Viktiga antaganden  1 1 0 0 

(e2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

1 1 0 0 

F) Känslighetsanalys för förändringar i viktiga 
antaganden 

6 10 1 10 

(f1) Belopp som överstiger redovisat värde 1 10 0 10 

(f2) Värde som är tilldelat det viktiga 
antagandet 

5 10 1 10 

(f3) Det belopp med vilket värdet måste ändras 2 10 0 10 
Tabell 2: Svenska bolags efterlevnad baserat på goodwillandel 

Av de 20 bolag i ovanstående tabell var det ett bolag bland de tio med högst goodwillandel 

som använde verkligt värde, medan det bland bolagen med lägst goodwillvärde inte var 

något som använde verkligt värde. Det innebär att det bland bolagen med lägst 

goodwillandel inte heller skulle lämna information rörande denna metod. 

Det är enligt mig intressant att se att de tio bolag med högst goodwillandel generellt varit 

bättre på att uppfylla upplysningskraven än bolagen med lägst goodwillvärde. Det fanns 

dock ett undantag. Bolagen med lägst goodwillandel var bättre på att informera om den 

prognosperiod som kassaflödet täckt in än vad bolagen med högst goodwillandel var. 

Det var en del märkbara skillnader i efterlevnaden av upplysningskraven. Alla bolag med 

högst goodwillandel hade lämnat information om den metod som använts för att beräkna 

återvinningsvärde, medan hälften av bolagen med lägst goodwillandel inte lämnat 

information om den valda metoden. Betydligt fler av bolagen med högst andel var dessutom 

bättre på att lämna information om den metod som använts för att fastställa värdet på 

viktiga antaganden som funnits än bolagen med lägst goodwillandel var. Dessutom 

informerade bolagen med högst goodwillandel oftare om de gjort någon sorts 

känslighetsanalys av viktiga antaganden gjorts. 

 



 

25 

 

Då det var få bolag med lägst goodwillandel som lämnat information i enlighet med vissa 

punkter i IAS 36 är det svårt att se om det finns några likheter inom den gruppen gällande 

bland annat den prognosperiod som bolagen använt, tillväxttakt och diskonteringsränta. Det 

blir även svårt att se om det finns några likheter och skillnader gentemot bolagen med högst 

goodwillandel. Jag kan dock nämna att tillväxttakten hos bolagen med högst goodwillandel 

låg runt 2-2,5 procent, vilket även var det vanligaste förkommande bland bolagen i det 

svenska urvalet. Även diskonteringsräntan bland bolagen med högst goodwillandel var den 

vanligaste förekommande diskonteringsräntan för urvalet. 

 

 

Diagram 3: Efterlevnadsgrad baserat på goodwillandel bland svenska bolag 

De upplysningskrav som båda grupperna av bolag hade svårast med att uppfylla var de som 

behandlade värde på andra immateriella tillångar, information om det belopp som 

överstiger redovisat värde och information om det belopp med vilket värdet måste ändras. 

Bolagen med högst goodwillandel hade högre genomsnittlig efterlevnadsgrad än hela det 

svenska urvalet på alla upplysningskrav med undantag för prognosperiod för kassaflödet och 

den diskonteringsränta som använts. Där var skillnaden marginell, 9 procent respektive 4 

procent. Bland bolagen med lägst goodwillandel var den genomsnittliga efterlevnadsgraden 

lägre på samtliga punkter med ett undantag, nämligen kravet om kassaflödets 

prognosperiod. 
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 10 högsta bolag 10 lägsta bolag 

Upplysningskrav Uppfyllt Totalt Uppfyllt Totalt 

A) Redovisat värde för goodwill på KGE 5 10 7 10 

B) Redovisat värde för immateriella tillgångar på 
KGE 

0 10 1 10 

C) Metod för beräkning av återvinningsvärde 5 10 9 10 

D) Vid användning av nyttjandevärde     

(d1) Viktiga antaganden  3 6 9 10 

(d2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

1 6 6 10 

(d3) Prognosperiod 4 6 5 10 

(d4) Tillväxttakt 3 6 9 10 

(d5) Diskonteringsränta 6 6 9 10 

E) Vid användning av verkligt värde     

(e1) Viktiga antaganden 1 1 1 0 

(e2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

1 1 1 0 

F) Känslighetsanalys för förändringar i viktiga 
antaganden 

2 10 5 10 

(f1) Belopp som överstiger redovisat värde 0 10 0 10 

(f2) Värde som är tilldelat det viktiga 
antagandet 

2 10 1 10 

(f3) Det belopp med vilket värdet måste ändras 0 10 0 10 
Tabell 3: Efterlevnad av upplysningskrav bland svenska bolag baserat på EPS 

Bland de bolag med lägst EPS var det ett som inte uttryckligen angivit vilken metod som 

använts för att beräkna återvinningsvärde på kassagenererande enheter dit goodwill var 

hänförligt, men som ändå visat sig använda nyttjandevärde.  

Resultatet av granskningen av hur efterlevnaden av upplysningskraven baserat på bolagens 

EPS var för mig förvånande. Det visade sig att de bolag med lägst EPS generellt varit bättre 

på att följa upplysningskraven än bolagen med högst EPS. Detta är alltså tvärt emot vad jag 

trodde. Jag trodde att bolagen med högst EPS var mer benägna att lämna information då 

investerare oftast tittar på EPS. Det fanns dock tre undantag där bolagen med högst EPS 

uppfyllt kraven bättre än de med lägst EPS, nämligen kraven rörande information om 

kassaflödets prognosperiod, diskonteringsränta som använts samt det värde som tilldelats 

på viktiga antaganden. Skillnaden mellan de två gruppernas efterlevnadsgrad har där varit 

marginella, med störst skillnad i informationen om kassaflödets prognosperiod med lite över 

15 procents skillnad. 

De största skillnaderna mellan bolagen med lägst EPS och bolagen med högst EPS var bland 

annat att bolagen med lägst EPS var bättre på att ange vilken metod som legat till grund för 

att beräkna återvinningsvärdet på kassagenererande enheter, och när nyttjandevärde har 

använts så var de bolagen bättre på att ange dels de viktiga antaganden som legat till grund 

för beräkningen samt den metod som använts för att beräkna värdet på dessa viktiga 

antaganden.  
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Dessutom hade bolagen med lägst EPS i större utsträckning informerat om att någon form av 

känslighetsanalys skett. Men i likhet med hela urvalet av svenska bolag hade dessa två 

grupper haft svårt att informera om redovisat värde för andra immateriella tillgångar med 

oändlig livslängd samt den känslighetsanalys som skulle göras och de upplysningskrav om rör 

just den analysen. 

 

 

Diagram 4: Efterlevnadsgrad baserat på EPS bland svenska bolag 

När jag jämförde den diskonteringsränta, tillväxttakt och prognosperiod som de båda 

grupperna av svenska bolag använt sig av fann jag även här att det var svårt att jämföra de 

båda grupperna både inom gruppen och mellan varandra. Av de få bolag med högst EPS som 

lämnat information var det till exempelvis stor variation på den tillväxttakt som använts. Ett 

bolag hade 10 procents tillväxttakt medan ett annat bolag hade en tillväxttakt på 2 procent. 

Hos bolagen med lägst EPS låg tillväxttakten på runt 2,5 procent, vilket var det vanligaste i 

det svenska urvalet. Diskonteringsräntan däremot var något högre mot vad som var vanligt 

hos det svenska urvalet då den lågt runt 13-14 procent. 

De tio svenska bolag med högsta EPS hade lägre genomsnittlig efterlevnadsgrad av 

tilläggsupplysningarna i sina årsredovisningar än det totala urvalet av svenska bolag med 

undantag för informationen om diskonteringsräntan som använts. Det hade samtliga tio 

bolag uppfyllt. Bland de tio svenska bolag med lägst EPS var den genomsnittliga 

efterlevnadsgraden lägre än det totala urvalet av svenska bolag för hälften av 

upplysningskraven. De krav som var högre än genomsnittet bland bolagen med lägst EPS var  

den metod som använts för att beräkna återvinningsvärde, viktiga antaganden och den 

metod som använts för att beräkna värdet på dessa antaganden, tillväxttakt samt 

information om att känslighetsanalys gjorts.  
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4.2. Brittiska årsredovisningar 

I undersökningen av de utvalda brittiska bolagen fann jag att även bland dessa var det inget 

bolag som lyckats uppfylla samtliga upplysningskrav.  

 

Diagram 5: Efterlevnadsgrad bland brittiska bolag 

I urvalet var det fyra brittiska bolag som inte lämnat upplysningar i enlighet med 

upplysningskraven, men det var ett bolag som uppfyllt kraven bättre än de andra brittiska 

bolagen. Det bolaget hade lyckats uppfylla mer än 80 procent av upplysningskraven. 

Som diagrammet på föregående sida visar var det mer än hälften av de brittiska bolagen som 

inte lämnat upplysningar i enlighet med 50 procent av upplysningskraven. Så för de brittiska 

bolagen fanns det tydliga brister i årsredovisningarna gällande efterlevnaden av IAS 36 p 

134. 

I enlighet med uppsatsens syfte ar jag även granskat hur de brittiska bolagen uppfyllt vart 

och ett av upplysningskraven. 

Av de 40 valda bolagen var det sju som inte uttryckligen angivit vilken metod de använt för 

att beräkna återvinningsvärdet av kassagenererande enheter dit goodwill var hänförligt i 

nedskrivningstestet. Det visade sig dock att ett av dessa sju bolag använt sig av 

nyttjandevärde som metod. Det var dessutom ett bolag som använt både nyttjandevärde 

och nuvärde som metod. Så antalet brittiska bolag i min undersökning som skulle lämna 

uppgifter relaterat till nyttjandevärde var 34 stycken, och ett bolag ska ha lämnat 

information relaterat till verkligt värde. (Se bilaga 2 för närmare information) 
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Upplysningskrav Antal Totalt 
A) Redovisat värde för goodwill på KGE 25 40 
B) Redovisat värde för immateriella tillgångar 
på KGE 

6 40 

C) Metod för beräkning av återvinningsvärde 33 40 
D) Vid användning av nyttjandevärde   
(d1) Viktiga antaganden 26 34 
(d2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

20 34 

(d3) Prognosperiod 27 34 
(d4) Tillväxttakt 24 34 
(d5) Diskonteringsränta 19 34 
E) Vid användning av verkligt värde   
(e1) Viktiga antaganden 1 1 
(e2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

0 1 

F) Känslighetsanalys för förändringar i viktiga 
antaganden 

9 40 

(f1) Belopp som överstiger redovisat värde 0 40 
(f2) Värde som är tilldelat det viktiga 
antagandet 

3 40 

(f3) Det belopp med vilket värdet måste ändras 0 40 
Tabell 4: Brittiska bolags efterlevnad av upplysningskrav 

I min undersökning fann jag att det var ett antal upplysningskrav som flest brittiska bolagen 

lyckats uppfylla. Dessa upplysningskrav var: 

 Diskonteringsränta 

 Metod som använts för att beräkna återvinningsvärde 

 Prognosperiod 

 Viktiga antaganden vid beräkning av nyttjandevärde 

De brittiska bolagens diskonteringsränta varierande mellan 6,5 procent och 20 procent, men 

den vanligaste diskontering som de brittiska bolagen använt var 8,5–9,5 procent. Noterbart 

är att Brittisk America Tobacco använt sig av en diskonteringsränta på 8,1–15,7 procent men 

inte gett någon förklaring till denna variation. Ett annat bolag informerade i sin 

årsredovisning att de som diskonteringsränta använde sig av avkastningen på en brittisk 

obligation. Det var även diskonteringsräntan som mer än hälften av de brittiska bolagen i 

urvalet angett var ett viktigt antagande för beräkning av nyttjandevärdet. De andra mest 

representerade antagandena var prisförändringar, kostnader och budgetmarginal. Bland 

annat angav två energibolag elpriser och bränslepriser som viktiga antaganden. 

De vanligaste prognosperioderna som de brittiska bolagen använt sig av var 3 och 5 år, vilket 

enligt mig kan förklaras av att IAS 26 tillåter en prognosperiod på max 5 år utan att en 

förklaring för denna period behövs ges. De brittiska bolag som hade en prognosperiod på 

längre än 5 år hade däremot inte lämnat någon motivering till denna period. 
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Det var 80 procent eller mer av de brittiska bolagen som uppfyllt dessa krav. Det bolag som 

använt verkligt värde hade lämnat information i enlighet med ett krav relaterat till denna 

metod, vilket resulterat i en efterlevnad på 100 procent för det kravet. 

 

Diagram 6: Efterlevnadsgrad för upplysningskraven bland de brittiska bolagen 

Jag fann även at de brittiska bolagen hade misslyckats att lämna upplysningar i enlighet med 

flera av IASB: s upplysningskrav. De mest märkbara var: 

 Belopp som överstiger redovisat värde 

 Det belopp med vilket värdet måste ändras 

 Redovisat värde för andra immateriella tillgångar på KGE 

 Känslighetsanalys för förändringar i viktiga antaganden 

 Värde är tilldelat viktiga antaganden 

Det var inget brittiskt bolag i urvalet som informerat om det belopp som återvinningsvärdet 

översteg det redovisade värdet. Det var heller inget brittiskt bolag som lämnat information 

om till vilket belopp som värdet på viktiga antaganden måste ändras till om andra variabler 

ändras, för att återvinningsvärdet ska motsvara det redovisade värdet.  

Det var ytterst få brittiska bolag som informerat om den metod som de använt för att 

fastställa värdet på viktiga antaganden för nyttjandevärdet. Mindre än 10 procent hade 

uppfyllt det kravet. Sedan hade knappt vart fjärde brittiskt bolag lämnat information om 

någon sorts känslighetsanalys gjorts om de viktiga antaganden som använts. Det var lika få 

brittiska bolag som redovisat värdet för andra immateriella tillgångar med oändlig livslängd. 

Av de fåtalet bolag som gjort detta var sådana tillgångar varumärken och licenser. Ytterst få 

bolag hade inte informerat om att det inte fanns några immateriella tillgångar med oändlig 

livslängd i bolaget. 
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Jag har även, i likhet med undersökningen av de svenska bolagen, tittat på hur efterlevnaden 

av upplysningskraven bland de brittiska bolagen fördelat sig baserat på bolagens 

goodwillandel samt EPS. 

 10 högsta bolag 10 lägsta bolag 

Upplysningskrav Uppfyllt Totalt Uppfyllt Totalt 

A) Redovisat värde för goodwill på KGE 6 10 6 10 

B) Redovisat värde för immateriella tillgångar på 
KGE 

1 10 0 10 

C) Metod för beräkning av återvinningsvärde 8 10 7 10 

D) Vid användning av nyttjandevärde     

(d1) Viktiga antaganden 7 8 6 8 

(d2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

5 8 3 8 

(d3) Prognosperiod 8 8 3 8 

(d4) Tillväxttakt 7 8 3 8 

(d5) Diskonteringsränta 8 8 6 8 

E) Vid användning av verkligt värde     

(e1) Viktiga antaganden 0 0 0 0 

(e2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

0 0 0 0 

F) Känslighetsanalys för förändringar i viktiga 
antaganden 

3 10 0 10 

(f1) Belopp som överstiger redovisat värde 0 10 0 10 

(f2) Värde som är tilldelat det viktiga 
antagandet 

1 10 0 10 

(f3) Det belopp med vilket värdet måste ändras 0 10 0 10 
Tabell 5: Efterlevnad av upplysningskrav bland brittiska bolag baserat på goodwillandel 

Av de tio brittiska bolag med högst goodwillandel samt de tio bolag med lägst andel var det 

inget bolag som använt verkligt värde som metod för att beräkna återvinningsvärde. Bland 

bolagen med högst goodwillandel var det två bolag som inte angett vilken metod som 

använts för att beräkna återvinningsvärdet, vilket innebar att det var åtta bolag som skulle 

lämna information i enlighet med denna metod. Även bland de bolag med lägst 

goodwillandel var det ett antal bolag som inte angett vilket metod som använts för att 

beräkna återvinningsvärde, närmare bestämt tre stycken. Ett av dessa hade, vad jag kunde 

läsa mig till, ändå använt nyttjandevärde, vilket innebar att åtta skulle lämna information om 

denna metod. 

Som diagrammet på nästa sida visar var det två upplysningskrav som samtliga i urvalet av de 

tio bolag med högst goodwillandel efterlevt, nämligen det som berör kassaflödesprognosens 

prognosperiod samt den diskonteringsränta som har använts. Men som jag tidigare skrev var 

det ändå inte samtliga som lämnat information om den metod som använts, vilket påverkat 

de upplysningskrav som rör nyttjandevärde på kassagenererande enheter.  

Det visade sig att bolagen med högst goodwillandel generellt var bättre på att uppfylla IASB: 

s upplysningskrav. De största skillnaderna mellan de två grupperna av bolag fanns i kravet 

om prognosperiod på kassaflödesprognoser, samt kravet om tillväxttakt utöver 

kassaflödesprognosen. Dessa hade mer än 80 procent av bolagen med högst goodwillandel 
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uppfyllt till skillnad mot bolagen med lägst goodwillandel. Bland dessa var det mindre än 40 

procent som efterlevt kraven. 

I likhet med de svenska bolagen lämnade de brittiska bolagen med lägst goodwillandel 

bristfällig information gällande den diskonteringsränta som använts, prognosperiod och 

tillväxttakt. Jag kan dock nämna att prognosperioden hos de brittiska bolagen med högst 

goodwillandel varierade mellan 2 och 5 år medan det hos bolagen med lägst andel var 3 år 

som var vanligast förekommande bland de som uppfyllt upplysningskraven. Båda grupperna 

hade en tillväxttakt som motsvarade den vanligaste för hela det brittiska urvalet. 

Diskonteringsrätan bland de brittiska bolagen med högst goodwillandel låg däremot lite 

lägre än för hela urvalet, nämligen 8 – 9 procent. 

 

Diagram 7: Efterlevnadsgrad baserat på goodwillandel bland brittiska bolag 

Bland bolagen med lägst goodwillandel var det inget bolag som lämnat information om 

värdet på andra immateriella tillgångar med oändlig livslängd, samt information i enlighet 

med de fyra krav som rör känslighetsanalysen. Dessa fem krav hade även de brittiska 

bolagen med högst goodwillandel varit dåliga på att uppfylla. 

De brittiska bolagen med högst goodwillandel hade inte bara uppfyllt IASB: s upplysningkrav 

bättre än bolagen med lägst andel, de hade även bättre efterlevnadsgrad än det totala 

brittiska urvalet med tre undantag. Dessa undantag var kravet om redovisat värde på 

goodwill, redovisat värde på andra immateriella tillgångar samt den metod som använts för 

att beräkna återvinningsvärde. 

De brittiska bolagen med lägst goodwillandel hade en lägre efterlevnadsgrad än det totala 

brittiska urvalet på samtliga krav där skillnader kunde ha funnits. 
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Bland de brittiska bolagen med högst EPS var det ett bolag som använt både nyttjandevärde 

och verkligt värde som metod för att beräkna återvinningsvärde. Bland dessa bolag var det 

två bolag som inte angett vilken metod som använts för att beräkna återvinningsvärde, vilket 

innebär att det var åtta bolag i den gruppen som ska ha lämnat information rörande 

nyttjandevärde. 

 10 högsta bolag 10 lägsta bolag 

Upplysningskrav Uppfyllt Totalt Uppfyllt Totalt 

A) Redovisat värde för goodwill på KGE 6 10 5 10 

B) Redovisat värde för immateriella tillgångar på 
KGE 

2 10 1 10 

C) Metod för beräkning av återvinningsvärde 8 10 10 10 

D) Vid användning av nyttjandevärde     

(d1) Viktiga antaganden 7 8 7 10 

(d2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

6 8 5 10 

(d3) Prognosperiod 6 8 10 10 

(d4) Tillväxttakt 6 8 6 10 

(d5) Diskonteringsränta 7 8 9 10 

E) Vid användning av verkligt värde     

(e1) Viktiga antaganden 1 1 0 0 

(e2) Metod för att fastställa värde på viktiga 
antaganden 

0 1 0 0 

F) Känslighetsanalys för förändringar i viktiga 
antaganden 

2 10 5 10 

(f1) Belopp som överstiger redovisat värde 0 10 0 10 

(f2) Värde som är tilldelat det viktiga 
antagandet 

1 10 1 10 

(f3) Det belopp med vilket värdet måste ändras 0 10 0 10 
Tabell 6: Efterlevnad av upplysningskrav bland brittiska bolag baserat på EPS 

Resultatet av granskningen av efterlevnadsgraden av upplysningskraven bland brittiska bolag 

baserat på EPS visade att det fanns en del skillnader mellan de två gruppera. Som 

diagrammet på nästa sida visar var det ett upplysningskrav som båda grupperna varit lika 

duktiga, eller egentligen, dåliga på att lämna information om. Det kravet var information om 

det värde om var tilldelat viktiga antaganden. 

Det var ett par upplysningskrav som där det fanns märkbara skillnader i efterlevnaden 

mellan de brittiska bolagen med högst EPS och lägst EPS. Som jag tidigare nämnt uppfyllde 

bolagen med lägst EPS upplysningskraven angående den metod som använts för att beräkna 

återvinningsvärde, samt kassaflödesprognosens prognosperiod till fullo. Detta till skillnad 

mot bolagen med högst EPS, där efterlevnadsgraden var 80 procent respektive 75 procent. Å 

anda sidan uppfyllde tre av fyra bolag med högst EPS kravet om information om den metod 

som använts för att beräkna värdet på de viktiga antaganden som legat till grund för 

beräkning av nyttjandevärde. Samma upplysningskrav hade bara hälften av bolagen med 

lägst EPS lämnat information om. 
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De upplysningskrav som båda grupperna varit sämst  på att efterleva var de fyra krav som 

berör känslighetsanalysen, samt kravet om ett redovisat belopp på andra immateriella 

tillgångar med oändlig livslängd. 

 

Diagram 8: Efterlevnadsgrad baserat på EPS bland brittiska bolag 

Till skillnad från det svenska bolagen hade både de brittiska bolagen med högst EPS och de 

med lägst EPS uppfyllt IAS 36 upplysningskrav gällande diskonteringsränta, tillväxttakt och 

prognosperiod lika bra. Därför finns det mellan dessa två grupper större möjlighet att se ett 

samband mellan grupperna och skillnad mellan grupperna. Det visade sig att det hos den 

brittiska gruppen med högst EPS var 4 år den vanligaste prognosperioden medan det hos 

gruppen med lägst EPS var en stor variation på prognosperioden. Tillväxttakten hos de båda 

grupperna var detsamma som den tillväxttakt som fanns hos hela det brittiska urvalet. 

Däremot var diskonteringsräntan hos bolagen med lägst EPS något högre än bolagen med 

högst EPS, och dessutom var diskonteringsräntan något högre än för det totala brittiska 

urvalet. 

De brittiska bolagen med högst EPS hade lägre genomsnittlig efterlevnadsgrad än det totala 

brittiska urvalet på ungefär hälften av upplysningskraven. Skillnaden var marginell, förutom 

på kraven om information om de viktiga antaganden som legat till grund för nyttjandevärde, 

samt information den metod som bolagen beräknat värdet på de viktiga antagandena. Där 

var skillnaden över 10 procent, jämfört med ett par procent för de skillnader som var för de 

andra kraven. Av de krav som bolagen med högst EPS hade en lägre genomsnittlig 

efterlevnadsgrad än det totala brittiska urvalet var skillnaden marginell. Den andra gruppen 

av bolag, de med lägst EPS, hade lägre genomsnittlig efterlevnadsgrad än det totala urvalet 

på hälften av upplysningskraven. Av de fem krav där bolagen med lägst EPS hade högre 

genomsnittlig efterlevnad var det två krav där skillnaden var märkbar, nämligen de angående 

den metod som använts för att beräkna återvinningsvärde samt prognosperioden på 

kassaflödesprognosen. 
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4.3. Jämförelse mellan svenska och brittiska bolag 

En jämförelse av hur det totala urvalet på 80 bolag efterlevnadsgrad var fördelat på 

respektive land visar att det var lite bättre efterlevnad bland de svenska bolagen. Bland 

länderna var det inget bolag som uppfyllt samtliga upplysningskrav. Som bäst hade varder 

land sex bolag vardera som uppfyllt minst 75 procent av IASB: s upplysningskrav, men det 

var bara Sverige som hade ett bolag som uppfyllt mer än 90 procent av kraven. Det var 

dessutom ett fåtal bolag i vardera land som inte uppfyllt ett enda av upplysningskraven, 

varav bland det brittiska urvalet var ett bolag mer än bland de svenska bolagen. 

 

Diagram 9: Jämförelse i efterlevnadsgrad 

Större delen av de brittiska bolagen, 21 stycken, hade en efterlevnadsgrad på under 50 

procent, vilket kan jämföras med det svenska urvalet där det marginellt var flest bolag som 

hade en efterlevnadsgrad på över 50 procent. 

När det sedan gällde hur de båda ländernas urval av bolag uppfyllt de olika 

upplysningskraven var det en del skillnader mellan länderna. Den mest märkbara skillnaden 

mellan de två länderna var kravet om huruvida bolagen informerat om de gjort någon sorts 

känslighetsanalys av de viktig antaganden som legat till grund för att beräkna 

återvinningsvärdet på kassagenererande enheter dit goodwill var hänförligt. Det svenska 

urvalet var där bättre på att lämna information om detta än vad det brittiska urvalet var. 

Men detta upplysningskrav är ett av flera som de båda länderna haft en relativt dålig 

efterlevnad på. 

Båda länderna har genomgående varit väldigt dåliga på att lämna information rörande just 

känslighetsanalysen, det vill säga fyra upplysningskrav. Bolagen i Sverige och Storbritannien 

var även dålig på att informera om värdet på andra immateriella tillgångar med oändlig 

livslängd. Få bolag hade sådana tillgångar, främst varumärken och licenser, och har lämnat 
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information för dessa. Men det var ännu färre bolag från vardera land som informerat om 

det inte fanns andra immateriella tillgångar med oändlig livslängd i bolaget. 

 

 

Diagram 10: Jämförelse i efterlevnadsgrad för upplysningskraven 

Som diagrammet ovan visar var det lika många svenska som brittiska bolag som uttryckligen 

informerat om de använt sig av nyttjandevärde eller verkligt värde för att beräkna 

återvinningsvärde på goodwill. Det var väldigt få bolag som använt sig av en kombination av 

båda metoderna. 

Gruppen av brittiska bolag var marginellt bättre på att lämna information om tillväxttakten 

utöver kassaflödesprognosen. Dessutom var de brittiska bolagen 15 procent bättre på att 

lämna information om den metod de använt för att beräkna värdet på viktiga antaganden 

för nyttjandevärdet. Resterande fem upplysningskrav hade den svenska gruppen marginellt 

bättre efterlevnadsgrad på. 

Utifrån ländernas individuella undersökning har jag jämfört de tio bolag med högst 

goodwillandel då det visade sig att de bolagen hade en bättre genomsnittlig 

efterlevnadsgrad än de tio bolag med lägst goodwillandel. Av de tio brittiska bolagen var det 

inget bolag som använt verkligt värde som metod för att beräkna återvinningsvärde. 

Jämförelsen visar att de svenska bolagen med högst goodwillandel var bättre än de brittiska 

bolagen på att uppfylla merparten av upplysningskraven. De fanns tre undantag, de brittiska 

bolagen var bättre på att informera om tillväxttakten bortom kassaflödesprognosen, vilket 

även var en av de mest märkbara skillnaderna länderna emellan. De brittiska bolagen var 

även bättre på att informera om diskonteringsränta som använts samt den metod de använt 

för att beräkna värdet på viktiga antaganden för nyttjandevärdet. 
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Diagram 11: Jämförelse i efterlevnadsgrad av upplysningskrav baserat på goodwillandel 

De svenska bolagen var betydligt bättre på att lämna tilläggsupplysningar om redovisat 

värde för goodwill fördelat på KGE, om någon känslighetsanalys gjorts samt det värde som 

tilldelats viktiga antaganden. 

Båda grupperna av bolag hade svårast med att lämna information om var värdet på andra 

immateriella tillgångar med oändlig livslängd, det belopp som överstiger det redovisade 

värdet samt det belopp med vilket värdet måste ändras. 

Med anledning av det för mig förvånande resultatet när jag undersökte respektive lands 

efterlevnad upp upplysningskraven baserat på deras EPS jämför jag även de tio bolag med 

högst EPS i vardera land. 

 

 

Diagram 12: Jämförelse i efterlevnadsgrad av upplysningskrav baserat på EPS  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F F1 F2 F3

E

f

t

e

r

l

e

v

n

a

d

Upplysningskrav

Svenska

Brittiska

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F F1 F2 F3

E

f

t

e

r

l

e

v

n

a

d

Upplysningskrav

Svenska

Brittiska



 

38 

 

Jämförelsen mellan de två grupperna visar att de brittiska bolagen var märkbart bättre på att 

uppfylla IASB: s upplysningskrav än gruppen av svenska bolag. De största skillnaderna mellan 

länderna bestod i informationsgivningen av den metod som bolagen använt för att fastställa 

värdet på viktiga antaganden för nyttjandevärde, de viktiga antaganden som legat till grund 

för att beräkna återvinningsvärde på kassagenererande enheter samt vilken metod de 

använt för att beräkna återvinningsvärdet. Där hade de brittiska bolagen 58 procent, 38 

procent respektive 30 procent bättre efterlevnadsgrad än de svenska bolagen. Dessutom 

hade inget v d svenska bolagen med högst EPS informerat om värdet på andra immateriella 

tillgångar med oändlig livslängd. Den svenska gruppen var däremot bättre än de brittiska 

bolagen på att lämna information om den diskonteringsränta som använts samt det värde 

som tilldelats viktiga antaganden. 

Som diagrammet på föregående sida visar hade båda grupperna av bolag svårt med 

efterlevnaden av just redovisat värde på andra immateriella tillgångar med oändlig livslängd 

och de fyra upplysningskrav som rör känslighetsanalysen av de viktiga antaganden som legat 

till grund för beräkning av återvinningsvärde.  
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5. Analys 

I detta kapitel besvaras den problemformulering som ställdes i uppsatsens inledning. 

Resultatet av undersökningen analyseras också genom en återkoppling till teoriavsnittet. I 

återkopplingen diskuteras hur väl resultatet motsvarar de kvalitativa egenskaper och 

upplysningskrav som IASB ställt upp. 

 

5.1. Besvarande av forskningsfrågor 

Det var två frågor som jag genom att arbeta med denna uppsats ville få svar på. Jag ville ta 

reda på vilka upplysningskrav som bolagen brister i samt på vilket sätt bristerna skiljer sig åt, 

eller samstämmer vid en jämförelse mellan de två ländernas urval av länder. 

När jag genomförde undersökningen stod det klart för mig att det fanns allvarliga brister i 

efterlevnaden hos mitt urval av bolag. Det var inte ens hälften av bolagen som lämnat 

information i enlighet med 50 procent av upplysningskraven i IAS 36 p 134. 

De upplysningskrav som båda länderna haft problem med att uppfylla var: 

 Redovisat värde för andra immateriella tillgångar 

 Belopp som överstiger redovisat värde 

 Värde som är tilldelat viktiga antaganden 

 Det belopp med vilket värdet måste ändras. 

Vid en jämförelse mellan det svenska och brittiska urvalets efterlevnadsgrad av dess fyra 

upplysningskrav visade det sig att de svenska bolagen var bättre än de brittiska bolagen att 

lämna information. De brittiska bolagen var dessutom dåliga på att informera om någon 

sorts känslighetsanalys gjorts, något som nästan hälften av de svenska bolagen gjort. Så med 

bortseende från information om känslighetsanalys gjorts var det inga större skillnader 

mellan de båda ländernas svåraste upplysningskrav. 

Det fanns dessutom ett par upplysningskrav som både svenska och bolag uppfyllt bra, och 

dessa var 

 Diskonteringsränta 

 Den metod som använts för att beräkna återvinningsvärde 

 Viktiga antaganden vid beräkning av nyttjandevärde 

De brittiska bolagen var dessutom duktiga på att informera om den prognosperiod som 

kassaflödesprognoserna sträckte sig över. Vid en jämförelse av de tre ovanstående 

upplysningskraven var de svenska bolagen marginellt bättre, förutom vid information om 

den metod som använts för att beräkna återvinningsvärde. Det var båda ländernas urval lika 
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duktiga på att lämna information. Så med undantag för information om prognosperiod hade 

de båda ländernas bolag samma upplysningskrav som de haft lättare med. 

Vid en generell jämförelsen mellan de svenska och brittiska bolagens efterlevnadsgrad 

visade det sig att det bland de svenska bolagen var en majoritet av bolag som uppfyllt 50 

procent eller mer av upplysningskraven. Bland de brittiska bolagen hade majoriteten av 

bolagen uppfyllt mindre än 50 procent av upplysningskraven. 

5.2. Redovisningsbegrepp och tidigare regler 

Innan införandet av IASB: s internationella redovisningsstandarder behandlade svenska och 

brittiska bolag goodwill annorlunda. I Sverige skulle återvinningsvärde på goodwill bara 

beräknas årligen om det fanns indikation på att värdet gått ner eller om bolagen hade en 

avskrivningsperiod som överskred 20 år. I Sverige var det bara två bolag som gjorde detta. I 

Storbritannien spelade det ingen roll om bolagen skrev av goodwill eller inte, de hade ändå 

krav på sig att göra ett årligt nedskrivningstest på goodwill.(Jfr sid 12f) Detta kan enligt mig 

innebära att de brittiska bolagen kan ha mer erfarenhet av nedskrivning än de svenska 

bolagen.  Men när jag som tidigare nämnt jämförde de svenska och brittiska bolagens 

efterlevnadsgrad visade det sig att de svenska bolagen var bättre på att uppfylla 

efterlevnadskraven än vad de brittiska bolagen var.  

Detta skulle kunna förklaras på två sätt. Det ena sättet är att de brittiska bolagen har 

erfarenheter av genomförandet av själva nedskrivningstestet, men att de har inte haft 

samma stränga krav på upplysningskrav som IASB ställer på dem nu. Den andra förklaringen 

är att  de brittiska bolagen kan ha blivit ”hemmablinda”, något som kan förklaras genom de 

skillnader som finns i ländernas redovisningstraditioner. Svenska bolag har nämligen tidigare 

upprättat sina årsredovisningar i enlighet med god redovisningssed, vilket ansetts som ett 

krav på att de ska följa lagar, regleringar och praxis. Dessutom ska de svenska bolagen 

nuförtiden även upprätta sina årsredovisningar för att ge en rättvisande bild av den 

finansiella ställningen. (Jfr s 14f) Brittiska bolag å andra sidan har genom traditionen av true 

and fair view haft rätt att åsidosätta legala krav om detta åsidosättande skulle leda till att ge 

en mer rättvisande bild av bolagen.(Jfr s 15f) Detta kan ha inneburit att de svenska bolagen 

ansträngt sig mer att uppfylla kraven i IAS 36 p 134 än vad de brittiska bolagen gjort då 

nedskrivningstestet av goodwill i praktiken är nytt för de svenska bolagen och för att de har 

vana av god redovisningssed. 

5.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Det är tänkt att den Information som bolagen lämnar i sina årsredovisningar ska användas av 

olika intressenter som underlag för olika ekonomiska beslut. Därför ska informationen vara 

användbar och begriplig, under förutsättning att användaren har viss kunskap inom ekonomi 

och redovisning(Jfr sid 10). Men med tanke på det antal krav som återfinns i IAS 36 p 134 

och detaljrikedomen hos dem går för mig inte ihop med detta. Jag tror att för många och 

komplicerade krav finns det risk för att användarna inte förstår informationen som lämnas 

för att uppfylla dem, och som ett resultat av detta struntar användarna i att läsa 
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årsredovisningen. På grund av detta anser jag att syftet med själva upprättandet av 

årsredovisningen går förlorad.  Men å anda sidan får ett bolag inte utelämna information 

bara för att den kan vara för komplicerad för en användare att använda sig av. 

Nedskrivningstestet av goodwill resulterar i att goodwillpostens värde minskas eller förblir 

detsamma som tidigare år, vilket återspeglas i balansräkningen, Men den information som 

bolagen använt vid nedskrivningstestet kan vara osäker, vilket i sin tur leder till att 

informationen i balansräkningen blir vilseledande. Som min undersökning visade hade 

bolagen i de båda länderna hade svårigheter med att lämna information om den 

känslighetsanalys som de enligt IASB skulle göra. Känslighetsanalysen görs på de viktiga 

antaganden som legat till grund för bolagets beräkning av återvinningsvärde. Om bolagen 

inte lämnar information om hur känsliga dessa antaganden är så kan användarna av 

informationen inte heller vara säker på att goodwillvärdet kommer att vara beständigt. 

Dessutom påverkar om sagt en nedskrivning av goodwillposten balansräkningen, vilket ska 

ha en motsvarande påverkning i resultaträkningen. Jag undrar då om bolagen inte vill skriva 

ner värdet på goodwill för att det inte ska påverka EPS, som är ett av de viktigaste 

nyckeltalen när investerare tittar på ett bolag. Att påverka en balansräkning på detta sätt 

anses vara opportunistiskt då cheferna förmodligen gör det för att gynna sig själv och inte 

aktieägarna. Detta negativa intryck har förstärkts i och med skandalerna med Enron och 

Worldcom och införandet av Sorbanes-Oxley Act som ett steg i detta. Det finns däremot de 

som argumenterar att earnings management är gynnsam och inte opportunistisk då privat 

företagsinformation förmedlas till aktieägarna, och att värdet på informationen i och med 

det förbättras.(Jiapom P et al).  Men vad för signaler skulle då ett bolag som inte följer IASB: 

s redovisningsstandarder lämna, speciellt om informationen som manipulerats egentligen 

skulle visa att goodwillposten skulle skrivas ner? Jag tror att en förklaring kan vara att 

bolaget vill visa att det fortfarande är starkt och på så sätt locka fler investerare, vilket på 

sikt kan leda till att den goodwill som finns återfår sitt värde. Goodwillvärdet får trots allt 

inte skrivas upp igen. 

När bolagen ska lämna information måste de enligt IASB ta hänsyn till kostnaderna att göra 

detta. När jag undersökte hur bolagens efterlevnad av upplysningskraven var baserat på 

goodwillandelen av totala tillgångar fann jag att de bolag som hade högst goodwillandel var 

bättre på att uppfylla kraven än bolagen med lägst goodwillandel. Denna skillnad gällde för 

båda de svenska och brittiska bolagen. Enligt mig skulle denna skillnad kunna förklaras med 

att på grund av goodwillposten utgjorde en så pass stor andel av totala tillgångar blir det 

relevant för bolagen att ta med information om goodwillposten i årsredovisningen. I och 

med att informationen är relevant har bolagen bedömt de kostnader som framtagandet av 

informationen. Har kostnaderna å andra sidan bedömts vara för stor i relation till 

informationens relevans kan bolagen bedömt att det inte är lönt att ta med informationen. 

Tidigare forskning har även tagit med åsikter från revisorer och bolag om vad skillnaderna 

mellan svenska bolags redovisning samt vad utelämnandet av tilläggsupplysningar kan bero 
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på. Enligt intervjuade revisorer i den tidigare forskningen beror den dåliga efterlevnaden på 

att bolagen är ovilliga att dela med sig av företagsintern information. De intervjuade 

bolagsrepresentanterna anser å andra sidan att felaktigheterna beror på okunskap och inte 

på en inneboende vilja hos bolagen att manipulera information. (Jfr avsnittet Tidigare 

forskning)Så med stöd av tidigare forskning kan utelämnande av information bero på dels 

den okunskap som bolagen förordat samt inneboende risker hos den mätmetod och 

presentationsteknik som bolagen använt. Men jag undrar vad det är som säger att bolag vid 

en intervju vill erkänna att de är ovilliga att lämna information. Bolagsledningen vill kanske 

inte skriva ner goodwillvärdet om orsakerna till en goodwillnedskrivning inte är uppenbart 

för användare av de finansiella rapporterna som har kunskap inom vad som hänt i branschen 

och liknande. Enligt mig har båda parterna i den tidigare forskningen en poäng, och därför 

tror jag att det behöver gå ett par år innan det går att säga om brister i efterlevnaden beror 

på okunskap eller ovilja att avslöja företagsintern information. Dessutom tror jag, i likhet 

med tidigare forskning, att inom ett par år har en praxis utvecklats, vilket kan leda till att 

bolagen blir bättre på att lämna information enligt upplysningskraven i enlighet med IAS 36 p 

134.  

En ytterligare infallsvinkel på den bristande efterlevnaden är att de nya reglerna ska ge 

bättre information men det har dessutom medfört nya möjligheter att manipulera 

informationen. Ett bevis på detta är att nya VD: ar skrivit ner värdet på goodwill oftare än 

vad VD: ar som suttit länge på sin chefsposition gjort. (Masters-Stout B et al). En VD som 

fattat ett beslut om en investering som sedan visat sig vara inte så lönsam som han trott vill 

inte erkänna det, och som ett led i detta vill han inte skriva ner värdet på goodwillposten 

som uppstod vid förvärvet. Då tror jag att ett nedskrivningstest görs, men att en del av den 

information som legat till grund för testet inte kan tas med då det skulle bli alltför uppenbart 

att det är frågan om manipulation av information. Med andra ord blir det lite som talesättet 

säger:  ”bättre att tiga och låta folk tro att man är en idiot, än tala och undanröja alla tvivel” 

I mitt urval av svenska och brittiska bolag var inget lands urval speciellt duktiga på att 

särredovisa goodwill på kassagenerande enheter, och de var inte heller bra på att informera 

om de har haft andra immateriella tillgångar med oändlig livslängd. När bolagen nämnt att 

de bara har en kassagenererande enhet så har jag gett dem poäng i efterlevnaden, men inte 

om de bara nämnt vilka de olika kassagenerande enheterna är. I tidigare forskning har både 

bolag och revisorer tyckt att det varit svårt, och onödigt att särredovisa goodwill på 

kassagenererande enheter då gränserna mellan enheterna varit svårt att definiera. 

IASB ställer många krav om information på bolagen och reglerna i IAS 36 är detaljerade. 

Informationskraven motiveras med att de bidrar till ökad jämförbarhet mellan bolagen, 

vilket även är en av redovisningens kvalitativa egenskaper. Nedskrivningstestet är 

komplicerat och ska bidra till att goodwillposten inte värderas för högt. Som tidigare nämnt 

visade min undersökning att det var många bolag, både brittiska och svenska, som 

utelämnade en stor del av de upplysningar som IASB ställer krav på. Men genom min 
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undersökning har jag har jag funnit faktorer som försvårar att årsredovisningarna kan 

jämföras. Då majoriteten av bolagen använt sig av nyttjandevärde som metod för att 

beräkna goodwillpostens återvinningsvärde innebär det att de ska beräkna värdet utifrån en 

kassaflöde. På grund av att dessa beräknas utifrån subjektiva värderingar och antaganden 

som är unika för just det bolagen blir det även enligt mig svårt att jämföra årsredovisningar 

mellan bolag. Denna svårighet med jämförbarhet har jag även funnit hos den information 

om viktiga antaganden och metod som använts för att beräkna värdet på dessa. Bland de 

bolag som angett information om dessa har informationen varierat. Bolagen har använt olika 

viktiga antaganden, och även den metod de använt för att beräkna värdet på dem har 

varierat. Dessutom försvåras jämförbarheten mellan bolagen i och med att det i min 

undersökning var sådana brister i efterlevnaden, samt skillnader i efterlevnadsgraden. 

5.4. Slutsats 

Med anledning av ovanstående analys har jag kommit fram följande slutsats: Det finns 

visserligen skillnader i efterlevnadsgraden hos urvalet av bolag från Sverige och 

Storbritannien, men de upplysningskrav som flest bolag lyckats samt misslyckats att lämna 

information om har varit lika för länderna med två undantag. Det finns ett antal faktorer som 

kan ha påverkat skillnaderna mellan länderna, bland annat den redovisningstradition som 

funnits i länderna. Utelämnad information kan bero på att informationen inte varit relevant i 

sammanhanget, att kostnaderna varit för stora, eller för att det funnits för många 

osäkerheter i beräkningen. Men det kan även bero på att bolagen inte velat lämna för 

mycket information av konkurrensskäl i den första årsredovisningen där de tillämpar IASB:s 

redovisningsstandarder. På grund av utelämnandet, samt skillnader i den information som 

bolagen faktiskt lämnat, blir det svårt att jämföra bolagens årsredovisningar. 
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6. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel reflekterar författaren över resultatet av uppsatsensamt hur 

arbetsgången fungerat mer fritt. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

Som undersökningen av uppsatsen visade finns det både likheter och skillnader mellan de 

två EU-länderna, men att det mest utmärkande ändå har varit att länderna inte har uppfyllt 

de upplysningskrav som finns i IAS 36 p 134. För mig var det förvånande att det var sådana 

skillnader mellan ländernas efterlevnadskrav utifrån bolagens EPS, så med facit i hand hade 

jag även tittat på bolagens börsvärde. Däremot tyckte jag att granskningen av 

efterlevnadsgraden utifrån bolagens goodwillvärde var mer givande på grund av resultatet 

skulle kunna förklaras utifrån de kvalitativa egenskaper som redovisningen bör ha. 

Efter att jag läst igenom tidigare forskningsresultat antog jag att det skulle finnas skillnader i 

bolagens informationsgivning, men jag blev ändå förvånad att det var sådana skillnader. 

Vissa bolag hade varit väldigt utförliga medan andra inte lämnat information om någonting. 

Det var även en del av de förstnämnda som lämnat utförlig information om vissa saker, men 

sedan inte informerat om andra saker. Den mest märkbara skillnaden gällande detta gällde 

kraven om de viktiga antaganden som bolagen haft, samt huruvida de gjort en 

känslighetsanalys och lämnat information om denna. 

I och med att revisionskostnaderna generell har ökat för bolagen kommer det att bli 

intressant att se hur bolagens efterlevnad blir om IASB: s förslag om nedskrivningstest som 

rör små och medelstora förslag går igenom. Enligt detta förslag ska de nämnda bolagen bara 

göra ett nedskrivningstest om det finns indikationer på att goodwillvärdet gått ner. Det ger 

dessa bolag möjlighet att betrakta hur de stora bolagen, som även har bättre resurser, har 

gjort. 

I metodkapitlet samt i kapitlet om undersökningen försökte jag beskriva hur jag skulle 

genomföra undersökningen så noggrant som möjligt, men trots det inser jag att det finns en 

risk att en annan person som går till väga på samma sätt kan komma fram till ett annat 

resultat. Detta på grund av att bedömningen om huruvida bolagen i urvalet verkligen 

uppfyllt kraven eller inte. Det upplysningskrav som jag hade svårast att bilda mig en 

uppfattning om var det krav som gällde den metod som bolagen använt för att beräkna 

värdet på viktiga antaganden för nyttjandevärdet. Men jag kan inte låta bli att undra hur 

användarna av informationen kan tycka, då de trots allt har tillgång till samma information i 

årsredovisningarna som jag. 

Jag måste också erkänna att när jag gjorde mitt urval var det nog oundvikligt att för de 

svenska bolagen välja sådana bolag som jag kände igen. Men mycket att detta orsakades nog 

av det faktum att det inte fanns och finns lika många noterade svenska bolag som brittiska 

noterade bolag. 



 

45 

 

Det finns en aspekt som jag inte tagit hänsyn till när jag genomförde min undersökning, och 

det var hur företagskulturen påverkat bedömningarna. Dessa kan nämligen skilja sig åt inte 

bara mellan olika företag i samma land, utan även mellan länder. Men eftersom mitt syfte 

inte var att undersöka varför bolagen avvek från upplysningskraven, har jag inte heller brytt 

mig om detta. Därför är ett förslag på fortsatt forskning att försöka ta reda på vad avvikelsen 

från upplysningskraven beror på , samt vad skillnaderna mellan svenska och brittiska bolags 

efterlevnad beror på. 

Ett annat förslag på fortsatt forskning som jag har är att granska samma urval av bolag över 

flera år för att se om efterlevnaden över tiden blir bättre, och jämförbarheten mellan 

länderna förbättras. Denna forskning skulle även visa om förändringar i konjunkturen 

påverkar efterlevnaden. 
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 Nobel Biocare AG 

 Nobia 

 Nordea 

 Peab 

 Saab 

 Sandvik 

 SAS 

 SCA 

 Scania 

 Securitas 

 SEB 

 Semecon 

 Skanska 

 SKF 

 Stora Enso 

 Swedish Match 

 Telia Sonera 

 Trelleborg 

 Volvo 
 
Brittiska 

 Abbot 

 Alliance Pharma 

 Ark Therapeutics 

 ARM Holdings 

 Big Yellow 

 Blacks Leisure  

 British American Tobacco 

 British Energy 

 Balfour Batty 

 Centrica 

 Chamberlin Hill 

 Chloride Group 

 Clarkson 

 Cranswick 

 Detica 

 Electrocomponents 

 Erinaceous 

 Flying Brands 

 GKN 

 Grafton 

 Gyrus 

 Hanson 

 Henry Boot 

 HR Owen 

 International Power 

 ITV 

 KBC Advanced Technologies 
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 Ladbrokes 

 Meggitt 

 Michale Page International 

 nCipher 

 Paddy Power 

 Reuters 

 Rotork 

 Spectris 

 Spring 

 TDG 

 The Vitec 

 XP Power 
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Bilaga 1 

  A B C D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F F1 F2 F3   

Aspiro 1   1 1   1 1 1             6 

Alfa Laval 1   1 1   1 1 1     1       7 

Assa Abloy 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1   10 

Astra Zeneca     1     1   1             3 

Atlas Copco 1 1 1 1 1 1 1 1     1       9 

Peab 1   1 1   1 1 1             6 

Axfood 1 1 1 1 1 1 1 1     1       9 

Betsson 1   1 1 1   1 1     1       7 

Boliden     1 1   1   1             4 

Electrolux 1 1 1 1   1 1 1     1       8 

Electa 1   1 1     1 1     1   1   7 

Eniro 1 1 1 1   1 1 1     1   1 1 10 

Ericsoon 1   1 1 1     1     1       6 

Getinge 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 11 

Holmen 1   1 1 1 1   1             6 

Höganäs 1   1     1 1 1             5 

Industrivärden                             0 

JM                             0 

Kinnevik 1                           1 

Meda 1   1   1 1 1 1             6 

Modern Times 1         1   1             3 

NCC 1   1 1   1 1 1     1   1   8 

Nobel 1   1 1     1 1 1 1         7 

Nobia     1 1 1     1     1       5 

Nordea     1 1   1 1 1             5 

Saab 1   1 1       1         1   5 

Sandvik     1     1 1 1     1   1   6 

SAS 1   1 1 1 1 1 1     1       8 

SCA 1 1 1 1   1 1               6 

Scania                             0 

Securitas 1   1 1   1 1 1             6 

SEB 1   1 1 1 1 1 1     1   1   9 

Semcon       1     1 1     1       4 

Skanska 1   1 1 1 1 1 1             7 

SKF 1 1           1             3 

Stora Enso     1 1 1 1 1 1             6 

Swedish Match 1   1 1 1 1 1 1     1       8 

Telia     1 1 1   1 1 1 1         7 

Trelleborg 1   1 1 1 1         1   1   7 

Volvo 1   1 1     1 1     1   1   7 

  29 8 33 30 16 25 27 34 2 2 19 1 10 2   
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Bilaga 2 
 

 

  A B C D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F F1 F2 F3   

Abbot 1   1 1 1 1 1 1             7 

Alliance Pharma     1 1 1 1 1       1       6 

Arc Therapeutics     1 1   1   1             4 

ARN Holdings 1   1 1   1 1 1     1       7 

Big Yellow                             0 

Black leisure 1   1 1   1 1 1 1           7 

British America Tobacco 1   1 1 1 1 1 1     1   1   9 

British Enegy 1   1 1 1     1             5 

Balfour Batty 1   1     1   1             4 

Centrica 1 1 1 1 1 1 1 1     1       9 

Chamberlin Hill 1   1 1                     3 

Chloride     1     1 1 1             4 

Clarkson     1   1     1             3 

Cranswick 1 1 1 1 1 1 1 1     1       9 

Detica     1 1   1   1             4 

Electrocomponents     1 1 1 1                 4 

Erinaceous 1   1 1   1 1 1             6 

Flying Brands   1                         1 

GKN 1   1 1 1 1 1 1     1   1   9 

Grafton 1   1 1 1   1               5 

Gyrus                             0 

Hanson 1   1 1 1 1 1 1             7 

Henry Boot                             0 

H R Owen     1 1 1 1   1             5 

International Power 1   1 1                     3 

ITV 1   1 1 1 1 1 1             7 

KBC Advanced Team 1   1     1 1 1     1       6 

Keller   1                         1 

Ladbrokes 1   1       1 1             4 

Meggitt 1   1 1 1 1   1             6 

Michael Page International 1           1 1             3 

Ncipher     1 1 1 1 1 1             6 

Paddy Power 1   1 1 1 1 1 1             7 

Reuters 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1   10 

Rotork 1   1     1 1 1             5 

Spectris                             0 

Spring 1 1 1 1 1 1 1 1     1       9 

TDG 1   1     1 1 1             5 

Vitec 1   1 1 1 1 1 1             7 

XP Power     1 1 1 1 1 1             6 

  25 6 33 26 20 27 24 29 1 0 9 0 3 0   


