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Abstrakt 
 
Titel: Jämförelse av företagens upplysningar enligt IAS 36 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare:  Erik Ryhn  eep05erh@student.hig.se
  Magnus Sjögren eep05msn@student.hig.se
   
 
Handledare: Sture Lifh 
 
Datum: 2008-01 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en kvantitativ undersökning av samtliga noterade 
koncerners årsredovisningar på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Detta för att se om 
koncernerna följer upplysningskraven angående nedskrivningstest enligt IAS 36, samt att se 
om det har skett någon förbättring från det första året 2005 med IAS 36 jämfört med år 2006. 
Vi vill också undersöka hur stor del av de totala immateriella tillgångarna som hänförs till 
goodwill. 
 
Metod: Denna uppsats har en deduktiv ansats då vi tog vår utgångspunkt i teorin och sedan 
formade vi en hypotes som vi genom empirin testade mot teorin. Detta ledde till en 
kvantitativ undersökning av sekundärdata. Denna sekundärdata bestod av 102 
årsredovisningar från sammanlagt 51 bolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.  
 
Slutsats: I slutsatsen kommer vi fram till att det är fler företag som lämnat upplysningar år 
2006 jämfört med år 2005. På somliga punkter har även utförligheten blivit allt bättre, dock 
kan vi inte generellt påstå att företagen blivit klart bättre i upplysningarna som IAS 36 
kräver. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi tycker det skulle vara intressant att göra en kvalitativ 
undersökning på hur nedskrivningstest praktiskt går till i olika företag. Detta för att jämföra 
olika metoder och tillvägagångssätt som kan tänkas användas av företagen, till exempel om 
företag i samma branscher använder samma metoder. Likaså om metoderna för 
nedskrivningstest ser olika ut i olika branscher.  
 
Uppsatsens bidrag: Denna uppsats belyser problemen med att företagen inte följer IASB:s 
regelverk fullt ut.  
 
 
Nyckelord: Goodwill, nedskrivningstest, IFRS 3, IAS 36, kassagenererande 
enhet 
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Abstract 
 
Title: Compairment of companies information demanded by IAS 36 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors:  Erik Ryhn  eep05erh@student.hig.se
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Supervisor: Sture Lifh 
 
Date: 2008-01 
 
Aim: The aim of this essay is to investigate if the companies have become better in their 
information demanded by IAS 36 in 2006 compaired to 2005. We also want to investigate 
how much of the companies total intangible assets that are identified as goodwill. We have 
choosed to define the investigation to the Stockholm stock-exchange Large Cap-list. Only the 
companies that has goodwill included in their total intangible assets both 2005 and 2006 
could be included in our investigation.  
 
Method: This essay has a deductive approach as we took our starting-point in the theory, and 
then formed a hypothesis that we through the empirical data tested against the theory. This 
lead to a quantitative research of secondary data. This secondary data consisted of 102 annual 
reports from 51 listed companies on the Stockholm stock-exchange Large Cap-list. 
 
Result & Conclusions: We draw a conclusion that more companies left information in 2006 
compared to 2005. On some points the companies has left even better information 2006. 
Generally we can´t say that the companies has become strikingly better in their information 
that IAS 36 demands. 
 
Suggestions for future research: We think it would be interesting to do a qualitative 
investigation on how impairment tests are conducted practically in different companies, to 
compare different methods between companies. Another thing that would be interesting is to 
see if the methods for impairment tests differ between markets.   
 
Contribution of the thesis: This essay brings up the problems that companies 
don’t follow IASB:s standards completely. 
 
Keywords: goodwill, impairment test, IFRS 3, IAS 36, Cash generating unit.  
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SAMMANFATTNING 
 
Den 1 januari år 2005 infördes IFRS och IAS som obligatoriska redovisningsstandards i EU 
som ett led i att harmonisera redovisningen med internationella redovisningsstandarders. 
Dessa standards är utfärdade av EU:s oberoende expertorgan IASB. Övergången till IFRS 
och IAS var obligatorisk för alla börsnoterade koncerner. 
 
Införandet av standarden IFRS 3 innebar bland annat förändringen att goodwill inte längre 
får skrivas av enligt plan, utan måste årligen eller vid behov nedskrivningsprövas. Detta 
medför i sin tur att företagens resultaträkningar inte längre belastas av årliga 
avskrivningskostnader hänförliga till goodwill. Detta nedskrivningstest skall företagen enligt 
standarden IAS 36 lämna upplysningar kring. Det förekom år 2005 en hel del brister i 
företagens upplysningar kring nedskrivningstestet. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om företagen har blivit bättre i upplysningarna 
som IAS 36 kräver år 2006 jämfört med år 2005, samt att studera hur stor del av de totala 
immateriella tillgångarna i företagen som är hänförliga till goodwill. Vi har valt att avgränsa 
undersökningen till Stockolmsbörsens Large Cap-lista. Endast de företag som år 2006 samt 
år 2005 har goodwill inräknad i sina totala immateriella tillgångar ryms inom ramen för vår 
avgränsning. Vidare ska givetvis företagen tillämpa IFRS och IAS i sin redovisning för att 
kunna ingå i vår undersökning. 
 
Denna uppsats har en deduktiv ansats då vi tog vår utgångspunkt i teorin och sedan formade 
vi en hypotes som vi genom empirin testade mot teorin. Detta ledde till en kvantitativ 
undersökning av sekundärdata. Denna sekundärdata bestod av 102 årsredovisningar från 
sammanlagt 51 bolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 
.  
Goodwill skall skrivas ned om dess redovisade värde överskrider dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet kan fastställas antingen genom beräkning av nyttjandevärde eller verkligt 
värde minus försäljningskostnader. IAS 36 kräver en rad upplysningar om företagsledningens 
bedömningar på vilket nedskrivningstestet bygger, detta för att läsaren av en årsredovisning 
skall kunna bedöma rimligheten i företagsledningens bedömningar. 
 
Genom analys av det samlade datamaterialet kom vi fram till att företagens utförlighet i 
upplysningarna kring IAS 36 skiljde sig markant åt. Ett fåtal företag lämnade väldigt goda 
upplysningar kring i stort sett alla punkter rörande nedskrivningstest av goodwill medan vissa 
andra företag helt negligerade upplysningskraven. Vi såg inget företag som lämnat 
fullständiga upplysningar kring samtliga undersökta punkter. 
 
I slutsatsen kommer vi fram till att det är fler företag som lämnat upplysningar år 2006 
jämfört med år 2005. På somliga punkter har även utförligheten blivit allt bättre, dock kan vi 
inte generellt påstå att företagen blivit klart bättre i upplysningarna som IAS 36 kräver.   
 
  



SUMMARY 
 
The 1 January 2005 IFRS and IAS was introduced as compulsory accounting standards as a 
part of EU´s ambition to harmonize accounting standards to an international level. These 
standards are issued by EU`s independent standard-setter IASB. The transition to IFRS and 
IAS was compulsory to all listed group of companies. 
 
The introduction of the standard IFRS 3 implied the change that goodwill no longer was 
allowed to be depreciated according to plan, but now had to be impairment tested at least 
yearly. This lead to the fact that companies statements of income no longer had the burden of 
yearly deprecitions from goodwill. The companies shall according to IAS 36 leave 
information about the impairment-test. In the year of 2005 there were some flaws in the 
information given from the companies about their impairment-tests. 
 
The purpose of this essay is to investigate if the companies have become better in their 
information demanded by IAS 36 in 2006 compaired to 2005. We also want to investigate 
how much of the companies total intangible assets that are identified as goodwill. We have 
choosed to define the investigation to the Stockholm stock-exchange Large Cap-list. Only the 
company that has goodwill included in their total intangible assets both 2005 and 2006 could 
be included in our investigation.  
 
This essay has a deductive approach as we took our starting-point in the theory, and then 
formed a hypothesis that we through the empirical data tested against the theory. This lead to 
a quantitative research of secondary data. This secondary data consisted of 102 annual 
reports from 51 listed companies on the Stockholm stock-exchange Large Cap-list. 
 
Goodwill shall be impaired if its carried amount exceeds its recoverable amount. The 
recoverable amount can be measured through value in use or fair value less costs to sell. IAS 
36 demands information about a number estimations the companies’ management have to do. 
These estimations are fundamental in the impairment-test. It´s important to leave the 
demanded information so that the reader of an annual report can estimate the credibility of 
the management´s estimations. 
 
Through analysis of the collected data-material we concluded that the companies accuracy in 
their information demanded by IAS 36 differed a lot among the different companies. A few 
companies left good information on almost all points referring to impairment-test of goodwill 
while some companies completely neglected all demands of information. We did not find any 
company that had left complete information on all points.   
 
We draw a conclusion that more companies left information in 2006 compared to 2005. On 
some points the companies has left even better information 2006. Generally we can´t say that 
the companies has become strikingly better in their information that IAS 36 demands. 
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1. INLEDNING 

 

Denna uppsats behandlar företagens upplysningsförmåga angående nedskrivningstest av 
goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. Detta 
kapitel ger en bakgrund som leder fram till en frågeställning samt redogör för syftet med 
denna uppsats. Kapitlet innehåller även avgränsning för undersökningen samt en vidare 
disposition för resten av arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Den 1 januari 2005 infördes IFRS (International Finance Reporting Standards) och IAS 
(International Accounting Standards) i EU. Detta i ett led att harmonisera redovisningen med 
internationella redovisningsstandarder. Börsnoterade företag blev nu skyldiga att tillämpa 
dessa regler i sin koncernredovisning. Det organ som utfärdar standarderna IFRS och IAS är 
IASB (International Accounting Standards Boards). Detta organ är en oberoende 
organisation vars huvuduppgift är att utveckla standardiseringar av redovisningsprinciper för 
företag inom berörda reglerade aktie- och värdepappersmarknader. Standarderna innebär 
vissa förändringar vid förvärv jämfört med tidigare. De största förändringarna för svenska 
företag var IFRS 3 som behandlar just förvärv och IAS 38 som reglerar värderingen av 
förvärvade och upparbetade immateriella tillgångar. I Sverige var det tidigare RR 1 
(Redovisningsrådets rekommendation 1) som gällde vid företagsförvärv.  
 
En av de större förändringarna var bland annat att goodwill inte längre skrivs av planenligt 
utan nedskrivningsprövas årligen eller vid behov. En viktig effekt av detta är att företagens 
resultaträkningar inte längre tyngs av planenliga avskrivningar utan de kan nu undgå de 
kostnaderna.1  
 
Hur nedskrivningstesten skall gå till regleras av IAS 36. Nedskrivningstesten syftar till att ge 
rättvisande storlek på goodwillposten. Hur nedskrivningstesten har genomförts skall 
redovisas i koncernens årsredovisningar, för att ge läsaren chansen att bedöma validiteten i 
goodwillpostens storlek. Eftersom nedskrivningstesten bygger på mycket subjektiva 
bedömningar är det viktigt att företagen lämnar de upplysningar om hur nedskrivningstesten 
gått till. Företagen skall lämna upplysningar om vilka antaganden de utgått ifrån i testet, 
bland annat förväntad tillväxt och uppskattad diskonteringsränta samt vilken budgetperiod 
som ligger bakom beräkningarna.2 Dessa upplysningar skall ge så god information som 
möjligt till intressenten, dock utan att avslöja affärshemligheter. 
 
Tidigare år har det förekommit brister i företagens upplysningskrav vid redovisningen av 
nedskrivningstestet, långt ifrån alla obligatoriska upplysningar har lämnats till läsaren av 
årsredovisningen.3  
 

                                                 
1 Lönnqvist R, Årsredovisning i koncerner, s 34-36 
2 Buisman J, Balans nr 5, 2006 
3 Persson L-E och Hultén K, Balans nr 6-7 2006 
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Vi anser att det är viktigt att företagen följer upplysningskraven för att den finansiella 
informationen skall vara så trovärdig som möjligt. Det är just detta som motiverat oss till att 
fördjupa oss inom ämnet i denna uppsats.  
 
 

1.2 Problem 
 
Då goodwillposterna teoretiskt sätt kan utgöra en stor del av koncernens balansomslutning 
och på sätt höja koncernens värde så är det viktigt att goodwillposten redovisas till sitt 
verkliga värde. Då posten goodwill bygger på subjektiva bedömningar om förväntade 
framtida övervinster är det viktigt att visa vilka bedömningar förväntningarna bygger på. 
Detta för att inte vilseleda företagets intressenter. Verktyget för att visa goodwillpostens 
värde är just nedskrivningstestet. Och om detta nedskrivningstest genomförs utifrån gällande 
regler så är detta ett bra verktyg. Problemet är att även om företagen följer dessa regler så har 
de inte alltid upplyst om hur nedskrivningstestet har genomförts. Då endast två bokslut har 
genomförts med de nu gällande reglerna så är det intressant att se om upplysningskraven följs 
bättre i 2006 års årsredovisningar jämfört med 2005 års. Detta för att se om tidigare dåliga 
upplysningar från företaget har berott på problem i omställningen till de nya reglerna.  
 
 

1.3 Hypoteser 
 
En hypotes är ett antagande eller ett påstående som ställs upp för att teoretiskt förklara ett 
iakttaget fenomen. Hypotesens riktighet testas sedan mot verkligheten för att sedan förklaras 
styrkt eller falsifierad. 4    
 
Då företagen år 2005 brast i upplysningskraven som IAS 36 p. 134 kräver och detta påpekats 
och kritiserats i bland annat tidskriften Balans tror vi att företagen, genom sina revisorer, 
tagit till sig kritiken. Det leder till våra hypoteser:  
 
Hypotes 1: Företagen lämnar upplysningar år 2006 på de punkter de inte lämnade 
upplysningar år 2005. 
 
Hypotes 2: Företagen har blivit mer utförliga i sina upplysningar år 2006 jämfört med 2005. 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att göra en kvantitativ undersökning av samtliga noterade 
koncerners årsredovisningar på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Detta för att testa 
riktigheten i våra två hypoteser. Vi vill också undersöka hur stor del av de totala immateriella 
tillgångarna som hänförs till goodwill. 
 
 

                                                 
4 Befring, E, Forskningsmetodik och statistik, s 38 f 
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1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till noterade koncerner på Stockholmsbörsens Large Cap 
lista. Vi har endast studerat de företag som har goodwillposter i sin balansräkning år 2005 
samt år 2006. Detta innebar att 51 av Large Cap-listans 73 företag undersöktes.  Vi kommer 
under arbetet endast undersöka hur väl IFRS 3 och IAS 36 efterlevs angående goodwill.  
 
 

1. 6 Definitioner 
 
IAS  International Accounting Standards 
 
IASB  International Accounting Standards Boards 
 
IFRS  International Finance Reports Standards 
 
RR  Redovisningsrådets 
 
IASC  International Accounting Standards Committe 
 
 

1.7 Fortsatt disposition 
 

Uppsatsens uppläggning tar sin utgångspunkt i detta inledningskapitel där vi redogjort för 
bakgrunden till syftet med denna uppsats.  
 
I kapitel två går vi igenom vilken metod vi valt för att kunna göra denna uppsats på ett 
vetenskapligt korrekt sätt. Vi har i detta kapitel även redogjort för reliabilitet och validitet i 
vår undersökning. 
 
För att kunna granska dessa årsredovisningar var vi tvungna att studerande lagar, regler och 
praxis kring redovisning av goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar. I detta 
tredje kapitel redogörs bland annat för IFRS 3 och IAS 36.  
 
I kapitel fyra presenterar vi det datamaterial vi sammanställt från vår undersökning. 
Undersökningen presenteras punktvis för att ge en strukturerad framställning. För att ge en så 
tydlig bild som möjligt presenteras datamaterialet i procentform samt i vissa fall i diagram. 
 
I kapitel fem analyserar vi resultatet av vår undersökning punkt för punkt. Här framställer vi 
egna tankar och funderingar kring de punkter vi tog upp i kapitel fyra. 
 
I kapitel sex visar vi de slutsatser vi dragit från undersökningen. Vi besvarar här även vår 
hypotes. Detta kapitel innehåller till sist våra förslag till vidare forskning i området. 
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2. METOD 

 

I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi använt oss av vid arbetet av denna uppsats. Vi 
har även kritiskt granskat vårt metodval och för detta har vi redogjort i detta kapitel. 

 

2.1 Kvantitativ metod 
 
Vi har valt en kvantitativ metod för denna uppsats. Utgångspunkten för en kvantitativ metod 
är att det som man studerar ska kunnas göra mätbart, alltså att det kan räknas, anges i siffror 
eller i andra termer som motsvarar siffror. Kvantifieringen behöver inte vara numerisk men är 
dock det vanligaste. Kvantitativ data kallas för hårddata och kan behandlas statistiskt. 5

 
Det kan många gånger vara lättare ur ett pedagogiskt synsätt att använda hårddata. Man kan 
på ett lätt sätt presentera hårddatan via diagram eller i tabeller, vilket möjliggör för författaren 
att få med mycket information på ett relativt litet utrymme jämfört med om man skulle 
presentera all information med ord. Lättöverskådliga presentationer av stora mängder data ger 
också läsaren en chans att göra egna tolkningar och analyser, som inte behöver stämma 
överens med författarens.6  
 
När hårddatan är insamlad och sammanställd måste dock denna analyseras och tolkas för att 
få någon innebörd.7  
 
Vi har valt att undersöka alla noterade koncerner med goodwill på Stockholmsbörsens Large 
Cap-lista där vi sammanställer hårddatan och sedan analyserar vad vi kommit fram till. När vi 
empiridelen av detta arbete presenterar hårddatan har vi valt att visa vissa punkter i 
diagramform, detta för att göra rapporten mer läsvänlig. Vi valde diagram för de punkter som 
skiljde sig mest åt mellan åren. 
 
 

2.2 Deduktiv metod 
 
Vi började arbetet med att studera begreppet goodwill och de lagar och regler som reglerar 
redovisningen av goodwill. Utifrån det och arbetets syfte formade vi hypoteser som vi testade 
med verkligheten. Hypotesen är redogjord för i inledningskapitlet. 
 
Med deduktiv metod menas att man tar sin utgångspunkt från befintlig teori och bygger 
hypoteser runt denna teori. Hypoteserna testas sedan mot verkligheten.8

 
 

                                                 
5 Ejvegård, R, Vetenskaplig metod, s 36 f 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Artsberg K, Redovisningsteori – Policy och praxis, s 31 f 
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2.3 Sekundäranalys 
 
En sekundäranalys är en metod där redan insamlade data kan användas för en ny form av 
undersökning.9 I vårt fall innebär det att vi kommer att undersöka redan sammanställda data 
över företag, i form av årsredovisningar. Det finns många fördelar med denna analysform, 
främst är det tidssparande.10  
 
I vårt fall har vi ingen möjlighet att själva samla den data som ligger till grund för en 
årsredovisning. Sekundäranalys är alltså vår enda möjlighet till att samla in och sammanställa 
den data vi behöver.  
 
En annan fördel med sekundäranalys är att det är relativt enkelt att få tillgång till data av 
mycket god kvalitet då de personer eller organisationer som utfört dessa undersökningar som 
leder fram till den färdiga datan har använt sig av etablerade metoder utföra dessa 
undersökningar.11 Våra insamlade data, det vill säga årsredovisningar är framställda efter 
lagar och förordningar och är granskad av auktoriserade revisorer. Därmed anser vi att datan 
är av god kvalitet. 
 
Ofta är själva insamlandet av data det mest tidskrävande och svåra i en undersökning vilket 
brukar leda till mindre tid för analys. Sekundäranalysen ger en enklare och snabbare 
datainsamling, detta ger mer tid till analys.12

 
 
2.4 Informationssökning 
 
För att se vilka företag som är noterade på stockholmsbörsens Large Cap-lista har vi gått in på 
webbsidan bolagsfakta. Utifrån denna webbsida gick vi in på företagens webbsidor och 
laddade ner dess årsredovisningar för år 2005 samt år 2006. Litteratur har vi hämtat ifrån 
Högskolan i Gävles bibliotek eller från böcker vi redan har. Vi har även använt oss utav 
artiklar från renommerade nätpublicerade tidsskrifter såsom Balans som ligger publicerad i 
databasen FAR Komplett. 
 
 

2.5 Perspektiv 
 
För att läsaren av en uppsats ska förstå hur författarna väljer infallsvinklar och varför de drar 
slutsatser på ett visst sätt bör författaren ange från vilken perspektiv uppsatsen skrivs. Utan ett 
klart perspektiv är det stor risk att läsaren kommer fram till en helt annan slutsats än 
författaren.13 Vårt perspektiv är utifrån en läsare av en koncernredovisning. 
 
 

                                                 
9 Bryman A, Samhällsvetenskapliga metoder, s 207 f 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Bjereld m.fl., Varför vetenskap?, s 17 
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2.6 Validitet 
 
Validiteten i vår undersökning anser vi vara hög då årsredovisningar egentligen är det enda 
som går att undersöka för att uppfylla syftet med denna undersökning då informationen vi får 
ur årsredovisningar är tillräckligt för att kunna uppfylla syftet med denna uppsats. 
 
Med validitet menas att man ska mäta rätt, med andra ord skall informationen vi mäter kunna 
användas för att uppfylla syftet och frågeställningen med arbetet. Alltså, är det vi mäter det vi 
vill mäta?14

 
 

2.7 Reliabilitet 
 
Målsättningen för alla undersökningar är att de ska vara så trovärdiga och pålitliga som 
möjligt. Detta kallas reliabilitet och med det menas att hög reliabilitet leder till att olika 
mätningar av samma fenomen oberoende av varandra skall ge samma resultat. Detta 
förutsätter att man använder samma metod och samma data att bearbeta. För att pröva 
reliabiliteten av en undersökning görs samma undersökning om med samma metoder. Dock är 
detta svårt och tidskrävande att göra om undersökningar exakt likadant. Därför bör man 
försöka få en så hög reliabilitet som möjligt redan från början. Detta uppnås genom hög 
noggrannhet vid bearbetning av informationen. Även insamlad data måste vara reliabel.15  
 
Vi har försökt uppnå hög reliabilitet genom just hög noggrannhet vid databearbetningen. För 
att få hög noggrannhet har vi undersökt samma data var för sig och sedan jämfört och 
diskuterat oss fram till det mest korrekta där meningsskiljaktigheter förekommit.  
 
Vi är medvetna om att vi inte kan uppnå fullständig reliabilitet, det på grund av att vi endast är 
två personer som bearbetar datan och att misstolkningar kan förekomma i undersökningen. 
Misstolkningarna kan ha uppkommit då vissa årsredovisningar var skrivna på engelska och 
om på svenska skrivna på ett svårtolkat sätt. Dock anser vi att datan i sig är av hög reliabilitet 
då den framställts inom ramen av lagar och redovisningsstandards och godkänts av 
auktoriserade revisorer. 
 
 

2.8 Källkritik 
 
Vid bedömning av kvalitén på informationen är det viktigt att de olika källorna som används 
är tillförlitliga. De källor vi använt oss av i teoridelen är dels från Internationell 
redovisningsstandard i Sverige samt artiklar och studentlitteratur som utgår ifrån gällande 
regelverk. Regelverket innehåller inte några egna tankar eller åsikter ifrån författaren som kan 
minska tillförlitligheten. Vi är medvetna om att använda artiklar är influerade av dess 
författares åsikter kring regelverket, detta har dock inte påverkat detta arbetes tillförlitlighet 
negativt eftersom vi endast följt hur regelverket efterlevts. 
 

                                                 
14 Holme m fl, Forskningsmetodik, s 167 
15 Ibid, s 163 

 6



Den empiriska datan kommer ifrån företagens årsredovisningar. Vi förutsätter att 
årsredovisningarna är sammanställda enligt gällande lagar och praxis, detta då 
redovisningarna är granskade av revisorer. Vi är väl medvetna om att missuppfattningar från 
vår sida kan ha uppstått vid granskningen av årsredovisningar. Detta har vi försökt att 
minimera dels genom diskussion mellan oss författare samt dubbelkontroll där svårighet att 
tyda texten uppstått. 
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3. TEORI/REFERENSRAM 

 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska kunskap vi tillgodogjort oss för att kunna 
förstå den data vi i senare kapitel undersökt och analyserat. 

 

3.1 Goodwill 
 
Goodwill kan definieras som betalning för förväntade framtida vinster som kan uppstå genom 
synergieffekter, minskade kostnader eller ökade intäkter. 
 
Goodwill uppkommer, som redan nämnts, vid rörelseförvärv. Storleken på goodwill ges av 
skillnaden mellan anskaffningsvärdet på de förvärvade andelarna i ett företag och andelarnas 
nettovärde. Nettovärdet är det verkliga värdet på företags identifierbara tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser.16 Goodwill som uppkommer på detta vis kan enligt IFRS 3 betraktas 
som en betalning för de framtida ekonomiska fördelar man förväntar sig att förvärvet ska 
frambringa men som inte går att identifiera eller redovisa.17  
 
Goodwill ska redovisas som en tillgång i balansräkningen, initialt till anskaffningsvärde. Vid 
senare redovisningstillfällen tas goodwill upp också till anskaffningsvärdet, dock med avdrag 
för eventuella ackumulerade nedskrivningar.18  
 
Då företag vid rörelseförvärv betalar mindre än de förvärvade andelarnas nettovärde uppstår 
så kallad negativ goodwill. Dock ska nettovärdet kontrolleras innan man fastställer 
förekomsten av negativ goodwill. Denna typ av goodwill redovisas direkt vid uppkomst som 
en intäkt och finns sedan inte kvar i redovisningen.19 Negativ goodwill behandlas inte 
ytterligare i detta arbete. 
 
Vidare talas det om internt upparbetad goodwill. Denna goodwill definieras av kostnader för 
att generera framtida vinster. Dessa kostnader bildar inte en identifierbar tillgång och får 
därför inte redovisas i balansräkningen.20 Om företaget förvärvas av ett annat är det denna 
upparbetade goodwill som uppstår i den förvärvande koncernen. 
 
Som nämnts ovan anger IFRS 3 att goodwill kan ses som en betalning för förväntade framtida 
vinster. Detta innebär i praktiken att företagsledningen i det förvärvande företaget är beredda 
att betala extra för tillgångar såsom varumärke, välutbildad personal, synergieffekter etcetera. 
Detta för att det beräknas ge framtida vinster som motiverar den högre köpeskillingen. Det 
uppstår dock ett problem med detta då immateriella tillgångar som till exempel välutbildad 
personal och synergieffekter inte får tas med i redovisningen. Dock måste köpeskillingen som 
överstiger nettovärdet av förvärvad tillgång hänföras till något, då återstår endast 
goodwillposten. Man kan då påstå att goodwill är en restpost i koncernredovisningen.21

                                                 
16 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 107 
17 Ibid  
18 Ibid 
19 Ibid, s 108 
20 Ibid, s 503 
21 Artsberg, K Redovisningsteori- Policy och –praxis, s 242  
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Goodwill behöver inte bara uppstå vid förvärv av aktier och andelar i ett annat företag, det 
kan också uppstå vid så kallade inkråmsförvärv. Inkråmsgoodwill uppstår vid förvärv av till 
exempel en affärsrörelse. Även här ska köpeskillingen fördelas på alla identifierbara 
tillgångar och det som återstår faller under posten goodwill. För noterade koncerner ska denna 
typ av goodwill behandlas enligt IFRS 3.22

 
 

3.2 Koncernredovisning 
 
En koncern består alltid av ett moderbolag och en eller flera dotterbolag samt eventuella 
intressebolag. Dotterbolag uppstår när moderbolaget innehar eller kontrollerar mer än 50% av 
rösterna i dotterbolaget. Intressebolag definieras av ett ägande mellan 20% och 49%.23  
 
Koncernredovisning upprättades första gången i USA vid 1800-talets slut. Vid den tiden var 
redovisningen i USA inte reglerad vilket möjliggjorde en hel del experimentering med nya 
redovisningstekniker. Koncernredovisningen växte fram som en följd av att företag började 
köpa upp andra företag i stor skala och grupperingar av företag bildades. I Europa blev 
koncernredovisningen lagstadgad i mitten av 1940-talet. Sverige var ett av de första länderna i 
Europa att införa koncernredovisning i lagstiftningen som ett efterspel av Kreugerkraschen. 
Då krävdes dock inte att koncernredovisningen offentliggjordes för aktieägarna utan motivet 
var att företagsledning och revisorer skulle få en bättre överblick av koncernens sammanlagda 
ställning och resultat.24

 
Internationellt sett präglas koncernredovisningen av likformighet och det kan bero på att 
tekniken fortfarande är ung och därför inte hunnit utvecklas åt olika håll i olika länder. Vidare 
är inte koncernredovisningen underlag för beskattning och därför styrs inte 
koncernredovisningen av olika länders skattelagstiftning.  
 
Praktisk framställs en koncernredovisning på så sätt att man konsoliderar moderbolagets och 
alla dotterbolags balans- och resultaträkningar. Man strävar efter att få koncernredovisningen 
att efterlikna ett enskilt bolags redovisning. Därmed måste all koncernintern handel elimineras 
från det konsoliderade bokslutet eftersom det ur koncernens synpunkt endast flyttats tillgångar 
mellan avdelningar. Vidare elimineras interna aktieinnehav från balansräkningen eftersom 
företag inte kan äga aktier i sig själva och räkna detta som en tillgång då detta skulle leda till 
att en tillgång skulle dubbelräknas.25

 
Tanken med koncernredovisning är att en investerare ska få en bild av hela den ekonomiska 
enheten som en koncern faktiskt är. Då en investerare investerar i aktier i till exempel 
Ericsson köper han inte bara aktier i moderbolaget Ericsson utan även i dess dotterbolag. Det 
är endast förvärvad koncernmässig goodwill som ska redovisas som en tillgång i 
balansräkningen. 

                                                 
22 Nytt från Revisorn nr 10, s 9 
23 Lönnqvist R, Årsredovisning i koncerner, s 16 f 
24 Artsberg K, Redovisningsteori – Policy och praxis, s 383 
25 Lönnqvist R, Årsredovisning i koncerner, s 9 f 
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3.3 IASB 
 
IASB, tidigare IASC, är ett internationellt expertorgan med säte i Storbritannien som sedan 
1973 verkar för en internationell harmonisering av redovisningen. Med internationell 
harmonisering menas att olika länders redovisningar ska fås att likna varandra. IASB utfärdar 
redovisningsstandards och förordningar som EU sedan godkänner för att de ska användas i 
medlemsländerna. Standarderna som utgavs innan 2003 heter IAS och standarderna som utges 
efter 2003 heter IFRS.  
 
 

3.4 Normgivning av goodwill fram till 2005 
 
Innan 1 januari, 2005 redovisades goodwill till anskaffningsvärdet minskat med 
ackumulerade av och nedskrivningar. Avskrivningarna gjordes över den beräknade 
nyttjandeperioden som i normalfallet högst fick uppgå till 20 år.26  
 
Vid varje bokslutstillfälle skulle företaget bedöma om det fanns något tecken på att 
goodwillposten hade minskat i värde. I de fall då goodwillposten minskat i värde skulle 
återvinningsvärdet beräknas och goodwillposten skrivas ned med det belopp som var 
mellanskillnaden mellan det redovisade värdet och återvinningsvärdet. En nedskrivning 
skulle belasta årets resultat och det var även möjligt att återföra en tidigare nedskrivning.27  
 
I de fall en nedskrivning eller återföring gjorts och beloppet var av betydande värde skulle 
vissa upplysningar lämnas i årsredovisningen som till exempel hur återvinningsvärdet 
beräknats och vilken diskonteringsränta som använts vid beräkning av nyttjandevärdet.28

 
 

3.5 IFRS 3 
 
IFRS 3:s syfte är att vara en standard som anger hur rapporteringen av rörelseförvärv ska 
utformas. Den anger vidare att förvärvsmetoden ska tillämpas vid alla rörelseförvärv. Viktigt 
för denna undersökning är hur IFRS 3 reglerar redovisningen av goodwill. Angående 
goodwill säger IFRS 3 bland annat följande: Goodwill uppkommer vid rörelseförvärv och ska 
vid uppkomst redovisas som en tillgång. Vid senare redovisningstillfällen ska goodwill 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Nedskrivningarna regleras av IAS 36. 29

 
IFRS 3 antogs år 2004 av EG-kommissionen och började tillämpas 1 januari, 2005. Syftet 
med antagandet av standarden i Sverige var att harmonisera med och efterlikna Europeisk 
standard. Tidigare tillämpades standarden IAS 22 och det innebar en hel del förändringar i 
och med bytet till nuvarande standard. I och med IFRS 3 ska alla identifierbara tillgångar och 
skulder redovisas till verkligt värde i förvärvsbalansen. Detta innebär vidare att 
minoritetsintressen i det förvärvade företagen skall värderas till verkligt värde.  

                                                 
26 Persson, L-E, Hultén, K,  Balans nr 6-7, 2006 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 99 f 
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3.6 Definition av immateriell tillgång 
 
En immateriell tillgång definieras enligt RR 15, som bygger på IAS 38, som ”en identifierbar 
icke-monetär tillgång utan fysisk substans som företaget har kontroll över.”. Immateriella 
tillgångar antas inbringa ekonomiska fördelar i framtiden, antingen genom minskade 
kostnader eller ökade intäkter.30

 
Exempel på immateriella tillgångar är goodwill, forskning och utveckling, kundlistor, patent, 
varumärken, reklam och licenser. Fler immateriella tillgångar kan läsas av i IAS 38 p 9. 
 
En immateriell tillgång ska kunna definieras enligt IAS 38 p 8-17 för att få redovisas i 
balansräkningen. I de punkterna står det bland annat att den immateriella tillgången ska kunna 
skiljas från goodwill, att den är avskiljbar och därmed kunna säljas, överlåtas eller hyras ut.31  
 
En immateriell tillgång ska skrivas av. Olika metoder för avskrivning kan användas, de 
inbegriper den linjära avskrivningsplanen, degressiv avskrivning och produktionsberoende 
avskrivning.32  
 
Immateriella tillgångar med obegränsad nyttjande period samt goodwill skall inte skrivas av 
utan skall följa IAS 36 angående nedskrivning.  
 
Vid företagsförvärv skall immateriella tillgångar identifieras och skiljas från goodwill. 
Goodwill kan som tidigare nämnts därmed ses som en restpost som blir över när företagen 
identifierat de immateriella tillgångarna. Det kan bli stor skillnad i företagens redovisningar 
beroende på hur väl de identifierat immateriella tillgångar. Företagen som identifierar väldigt 
stor del av de totala immateriella tillgångarna skiljt från goodwill kommer få stora årliga 
avskrivningar vilket belastar resultaträkningen som en kostnad, och företag som inte alls 
identifierar stor del av immateriella tillgångar utan hänför det till goodwill undslipper därmed 
de årliga kostnaderna för avskrivningar. 33

 
Kritik har uttalats angående företagens fördelning av immateriella tillgångar och goodwill. 
Dels som ovan påpekats att vissa företag knappt identifierar några övriga immateriella 
tillgångar samt att somliga företag lyckats fördela immateriella tillgångar så nitiskt att det 
uppkommit negativ goodwill.34 Detta leder till ett positivt resultat i form av ”vinst vid 
förvärv” eftersom företagen enligt IFRS 3 inte längre skall redovisa negativ goodwill som en 
skuld som löses upp för varje år.35

                                                 
30 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s 234  
31 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 496-498 
32 Ibid 
33 Malmqvist, P, Balans nr 2, 2007 
34 Ibid 
35 Lönnqvist, R, Årsredovisning i koncerner, s 73 
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3.7 IAS 36 Nedskrivningar 
 
Syftet med denna standard från IASB är att beskriva de metoder som företagen skall använda 
för att säkerställa att tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet.36 
Återvinningsvärde kan beskrivas som det högsta värdet av nyttjandevärdet och verkligt värde 
minus försäljningskostnader.37

 
Om tillgångens redovisade värde är högre än det värde som tillgången kan antas inbringa vid 
försäljning eller i användning i den egna verksamheten så skall tillgångens värde då skrivas 
ned.38

 
IAS 36 skall tillämpas vid redovisning av nedskrivningar för en stor mängd tillgångar. 
Standarden är dock inte tillämplig på: 
 

• Varulager 
• Tillgångar som uppkommer vid entreprenaduppdrag. 
• Uppskjutna skattefordringar. 
• Tillgångar som har koppling till ersättningar för anställda. 
• Finansiella tillgångar som inkluderas i IAS 39 (Finansiella instrument: Redovisning 

och värdering). 
• Förvaltningsfastigheter som redovisas till verkligt värde. 
• Biologiska tillgångar hänförliga till skogs- och jordbruk. 
• Förutbetalda anskaffningskostnader och immateriella tillgångar som ligger inom 

ramen för IFRS 4 (försäkringsavtal). 
• Anläggningstillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning enligt IFRS 

5.39 
 
Företagen skall vid varje balansdag uppskatta om det finns någon indikation om huruvida en 
tillgång har förlorat i värde. Företagen skall också vid denna tidpunkt fastställa om en tidigare 
nedskrivning inte längre är motiverad och om en återföring av tidigare nedskrivning skall 
utföras. Viktigt att tillägga är att återföring av goodwill inte får genomföras. Finns det en 
indikation om att tillgången förlorat i värde skall tillgångens återvinningsvärde beräknas. 
Samma beräkningar skall utföras när man beräknar om en återföring är motiverad. Finns inte 
möjligheter till att beräkna tillgångens återvinningsvärde skall återvinningsvärdet för 
tillgångens kassagenererande enhet beräknas.40

 
 

3.8 Kassagenererande enhet 
 
En kassagenererande enhet beskrivs i standarden som den minsta grupp av tillgångar som det 
går att fastställa löpande betalningar till som i all väsentlighet är oberoende av andra 

                                                 
36 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 448 
37 Ernst & Young, Implementeringen av IFRS 3 
38 IAS 36 technical summary s 1 
39 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 448 
40 IAS 36 technical summary s 1 
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tillgångar eller grupper av tillgångar.41 Enklare beskrivet avser en kassagenererande enhet 
tillgångar som används för att producera eller sälja en viss produkt eller ett visst 
produktsortiment.42

 
Vidare så säger standarden att de kassagenererande enheterna skall identifieras. 
Förutsättningen är att efterfrågan på dessa produkter är oberoende av andra produkter som 
produceras eller säljs i företaget. Ett exempel på en kassagenererande enhet kan vara en butik 
i en detaljhandelskedja om de andra butikerna i kedjan har en helt annan kundkrets.43  
 
Om det genom företagens beräkningar visar sig att en kassagenererande enhet behöver skrivas 
ned, skall den goodwill som tillhör enheten skrivas ned först.44  
 
 

3.9 Immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 
 
Immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod skall dessutom oberoende av om det 
finns något tecken på värdeminskning, testas årligen för att jämföra tillgångens redovisade 
värde med dess återvinningsvärde. Detta nedskrivningstest kan utföras vilken tid på året som 
helst, förutsatt att testet utförs vid samma tidpunkt varje år. Företagen behöver dock inte 
nedskrivningstesta alla sina immateriella tillgångar vid samma tidpunkt.45

 
I likhet med övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod skall även 
goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv nedskrivningstestas årligen eller vid behov.46

Återvinningsvärdet är som tidigare beskrivits det högsta värdet av nyttjandevärdet och 
verkligt värde minus försäljningskostnader.  
 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller 
kassagenererande enhet väntas ge upphov till. Verkligt värde minus försäljningskostnader kan 
man beskriva som nettoförsäljningsvärdet, det vill säga vad man skulle ha fått vid en 
försäljning med avdrag för försäljningskostnader.47

 
För att beräkna nyttjandevärdet måste företagen göra en del antaganden, bland annat måste 
de välja en diskonteringsränta samt en tillväxttakt som motsvarar den prognosperiod som 
företagen använder sig av. Nyttjandevärdet utgör ett netto av framtida kassaflöden som 
företaget får del av. För att beräkna framtida kassaflöden använder man sig av företagens 
budgetar och prognoser. Dock skall prognosperioden inte vara längre än fem år förutom i 
vissa undantagsfall där det anses finnas goda skäl till det. Anledningen till att företagen inte 
skall använda sig av en längre prognosperiod är för att tiden efter fem år skall antas ha en 
begränsad eller avtagande tillväxttakt.48

                                                 
41 Ernst & Young, Implementeringen av IFRS 3 
42 Smith, D, Redovisningens språk, s 182 
43 Ibid 
44 Ernst & Young, Implementeringen av IFRS 3 
45 IAS 36 technical summary s 1 f 
46 Ibid 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 450 
48 Ernst & Young, Implementeringen av IFRS 3 
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3.10 Upplysningar angående nedskrivningstest 
 
Nedskrivningstesterna bygger till stor del på en diskonterad kassaflödesberäkning, vilket i 
sig grundas på en hel del antaganden. På grund av detta kräver IAS 36 en hel del 
upplysningar om hur man gjort dessa beräkningar. Dessa upplysningskrav har tillkommit 
för att för att företagen ska kunna visa vilken osäkerhet och subjektivitet som finns med i 
beräkningarna.49

 
Företagen skall lämna upplysningar om hur nedskrivningarna har behandlats, hur stort 
belopp som har skrivits ned och om någon återföring av tidigare nedskrivning utförts. Om 
det är ett betydande värde som skrivits ned måste även företagen lämna ytterligare 
upplysningar såsom: 
 

• Vilka omständigheter som lett till nedskrivningen 
 

• Beloppet för nedskrivningen skall fördelas per tillgångsslag och geografiska 
områden 

 
• Vilken gruppering av tillgångar som tillhör den kassagenererande enheten, samt om 

grupperingen av tillgångar i den kassagenererande enheten ändrats jämfört med när 
man senast beräknade återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten 

 
• Vilka antaganden man haft med vid beräkningar av den kassagenererande enhetens 

återvinningsvärde och om det finns goodwill kopplad till enheten. 
 

• Värdet av goodwill som inte är fördelad till någon kassagenererande enhet samt 
varför goodwillen inte är fördelad.  

 
• Om det beräknade återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärdet eller verkligt värde 

minus försäljningskostnader. Om det är nyttjandevärdet som använts skall företaget 
även upplysa om vilken diskonteringsränta som använts och vilken 
diskonteringsränta som använts historiskt sett.50 

 
 

3.11 Specifika upplysningar angående goodwill 
 

För kassagenererande enheter som inkluderar goodwill eller andra immateriella tillgångar 
med obegränsad nyttjandeperiod så är upplysningskraven än mer omfattande. Företagen 
skall i dessa fall lämna följande upplysningar för varje kassagenererande enhet enligt IAS 
36 p 134 a-f:  

 
a) Redovisat värde för goodwill på kassagenererande enhet. 
b) Redovisat värde för immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod på 

kassagenererande enhet. 
c) På vilken grund återvinningsvärdet har fastställts. 
d) Om återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärde: 

                                                 
49 Ernst & Young, Implementeringen av IFRS 3 
50 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 470 
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i)  Viktiga antaganden för beräkning av nyttjandevärdet. 
ii)  Metod för fastställande av värdet eller de värden som innefattas i varje viktigt 

antagande vid beräkning av nyttjandevärde. Bygger antagandena på 
företagsledningens tidigare erfarenheter och/eller externa källor? 

iii)     Vilken prognosperiod företagsledningen använt sig av vid fastställande av 
nyttjandevärde samt motiv för prognosperiod längre än fem år. 

iv) Vilken tillväxttakt som använts vid beräkningarna av nyttjandevärdet. 
v) Vilken diskonteringsränta som använts vi beräkningen av nyttjandevärdet. 

      
e) Om återvinningsvärdet är baserat på verkligt värde minus försäljningskostnader: 

 
i) Viktiga antaganden vid fastställande av verkligt värde minus 

försäljningskostnader. 
ii) Metod för fastställande av värdet eller de värden som innefattas i varje viktigt 

antagande. 
    

f) Om det skulle visa sig att en förändring i ett viktigt antagande skulle leda till att 
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet: 

 
i) Med vilket belopp enhetens återvinningsvärde överstiger dess redovisade 

värde. Med andra ord vilket ”glapp” det finns mellan återvinningsvärdet och 
det redovisade värdet. 

ii) Det värde som är tilldelat det viktiga antagandet. 
iii) Det belopp med vilket värdet som innefattas i det viktiga antagandet måste 

ändras, för att enhetens återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda 
redovisade värde.51

   

                                                 
51 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s 471 
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4. EMPIRI 

 

Den empiriska datan är framställd av årsredovisningar från 51 koncerner noterade på 
stockholmsbörsens Large Cap-lista från åren 2005 samt 2006. Sammanlagt redogörs 
alltså datan för 102 årsredovisningar. 

 

4.1 Andelen goodwill av immateriella anläggningstillgångar 
 

2005

77,6

22,4
Goodwill

övriga immaterialla
anläggningstillgång
ar

 
Figur 4.1.1 (Källa: Egen konstruktion) 
 
Som figur 4.1.1 visar ovan utgjorde goodwill i snitt 77,6 % av företagens totala innehav av 
immateriella anläggningstillgångar år 2005.  
 

2006

74,2

25,8
Goodwill

övriga immaterialla
anläggningstillgång
ar

 
Figur 4.1.2 (Källa: Egen konstruktion) 
 
Som ovanstående figur visar utgjorde goodwill 74,2 % av företagens totala innehav av 
immateriella tillgångar år 2006. Spannet mellan lägsta och högsta andel goodwill av totala 
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innehavet av immateriella anläggningstillgångar skiljde sig mycket åt. Till exempel hade 
Kinnevik 100 % andel goodwill och Carnegie endast 18,5 % andel goodwill. 
 
 

4.2 Redovisningen av IAS 36 p. 134 
 
a) Redovisat värde av goodwill på kassagenererande enhet 
  
För 2005 redovisade 96,1 % av de undersökta företagen till vilken/vilka kassagenererande 
enhet goodwillposten var hänförlig. Utförligheten av företagens redovisning på denna punkt 
var väldigt varierande, då vissa företag redovisade ett land som en kassagenererande enhet 
medan andra redovisade ända ner till avdelningsnivå. Ett exempel på detta var Astra Zeneca 
som såg hela koncernen som en kassagenererande enhet medan SAS detta år redovisade hela 
tretton stycken som till exempel fraktavdelning och hotellverksamhet. 
 
För 2006 var det lika många företag som definierade sina kassagenererande enheter som 
2005, det vill säga 96,1 %. Dock så definierade de flesta företagen dessa kassagenererande 
enheter något utförligare 2006. 
 
De företag som lämnade upplysningar på denna punkt 2005 var även de som lämnade 
upplysningar 2006.  
 
 
b) Redovisat värde för immateriella tillgångar med obegränsad nyttjande period på 
kassagenererande enhet. 
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Figur 4.2.1 (Källa: Egen konstruktion) 
 
 
I figuren ovan visar vi att på denna punkt redovisade 53 % av företagen 2005 sina övriga 
immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. I dessa 53 % ingår även de företag 
som inte hade några övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod och då 
lämnat läsaren upplysningar om detta. 
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I 2006 års redovisning blev ytterligare 7 företag bättre på denna punkt då 66,6 % redovisade 
sina immateriella tillgångar med obegränsad nyttjande period på ett korrekt sätt. Precis som i 
ovanstående stycke räknade vi med de företag som upplyst om att de inte hade några övriga 
immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. 
 
c) På vilken grund återvinningsvärdet fastställts. 
 
År 2005 redovisade 94,1 % på vilken grund de fastställt återvinningsvärdet. Samtliga angav 
nyttjandevärdet som grund. Av dessa angav även 3 företag verkligt värde som grund för 
fastställande av återvinningsvärde för några kassagenererande enheter. Endast 3 företag 
upplyste inte alls om den grund på vilken de fastsällt återvinningsvärdet. 
 
Nästföljande år var det 96,1 % som hade lämnat upplysningar på denna punkt, det vill säga 
ytterligare ett företag. Detta år var det 4 företag som använt sig av både nyttjandevärde och 
verkligt värde som grund för fastställandet av återvinningsvärdet. Samma företag som 
använde sig av båda grunderna 2005 använde sig av båda grunderna även 2006. Skanska 
valde 2006 att även grunda fastställandet på verkligt värde på vissa av sina kassagenererande 
enheter.  
 
 
d) Om återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärde: 
 
i) Viktiga antaganden för beräkning av nyttjandevärdet. 
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Figur 4.2.2 (Källa: Egen konstruktion) 
 
76,5 % av företagen redovisade år 2005 vilka viktiga antaganden de byggt sina beräkningar av 
nyttjandevärdet på vilket vi visar i ovanstående figur. Många företag som redovisade dessa 
viktiga antaganden hade gjort det på ett icke utförligt sätt, utan mest allmänt angett 
antaganden.  
 
År 2006 lämnade 82,4 % av företagen upplysningar på denna punkt. Detta år var 
upplysningarna på denna punkt betydligt mer utförliga och beskrivande. 
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ii) Metod för fastställande av värdet eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande 
vid beräkning av nyttjandevärde. Bygger antagandena på företagsledningens tidigare 
erfarenheter och/eller externa källor? 
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Figur 4.2.3 (Källa: Egen konstruktion) 
 
I ovanstående figur har vi visat att i 2005 års redovisningar lämnade 47,1 % av företagen 
upplysningar på denna punkt. De flesta av de företag som lämnat denna upplysning angav 
både att antagandena var byggda på tidigare erfarenheter och externa källor. Dock var 
redovisningen av dessa erfarenheter och externa källor väldigt knapphändig.  
 
Även på denna punkt ser vi en förbättring, då 62,7 % av företagen lämnat upplysningar kring 
detta år 2006. Även detta år angav majoriteten av företagen att de använt sig av både tidigare 
erfarenheter och externa källor som grund för beräkning av nyttjandevärdet. Företagen är i 
allmänhet väldigt dåliga på att ange vilka externa källor de använt sig av.  
 
På den här punkten ser vi en förbättring av antalet företag som lämnat upplysningar. Dock är 
upplysningarna i sig fortfarande undermåliga. 
 
iii) Vilken prognosperiod företagsledningen använt sig av vid fastställande av nyttjandevärde 
samt motiv för längre prognosperiod än fem år. 
 
78,4 % av företagen lämnade år 2005 upplysningar om vilken prognosperiod de använt sig av. 
Få företag hade längre prognosperiod än fem år och de som hade det lämnade i regel goda 
motiveringar för detta. Exempel på motiveringar kan vara patentskydd med en livslängd på 20 
år eller konjunkturcykler som överskred de fem första åren. 
 
År 2006 lämnade 80,4 % av företagen upplysningar om prognosperioder. Inga företag hade 
längre prognosperioder år 2006 och samma motiveringar för längre prognosperioder angavs 
detta år. 
 
Förutom att ett företag till lämnat upplysningar kring denna punkt så ser vi ingen förbättring 
av beskrivandet då företagen nästan ordagrant beskrivit prognosperioderna likadant år 2006 
som år 2005.  I allmänhet är företagen bra på upplysningar kring denna punkt. 

 19



 
iv) Vilken tillväxttakt som använts vid beräkningarna av nyttjandevärdet. 
 
År 2005 har 68,6 % av företagen angett vilken tillväxttakt de använt sig av för att extrapolera 
beräkningarna av nyttjandevärdet. De flesta företagen med kassagenererande enheter i Sverige 
angav en tillväxttakt mellan två och tre procent.  
 
För kassagenererande enheter utomlands varierade tillväxttakten mycket, till exempel 15 % i 
Polen och 40 % i Afrika. Självklart skiljde sig tillväxttakten åt mellan olika branscher då 
exempelvis OMX har en tillväxttakt på 0 % och Millicom International Cellular S.A har en 
tillväxttakt på som mest 42%. 
 
År 2006 har 72,5 % av företagen angett vilken tillväxttakt de använt sig av, alltså endast en 
marginell förbättring av antalet företag som lämnat denna upplysning. De flesta företagen 
använder sig av samma tillväxttakt detta år som året innan.  
 
v) Vilken diskonteringsränta har använts vid beräkningarna av nyttjandevärdet. 
 
Denna punkt valde 90,1 % av företagen år 2005 att lämna upplysningar om vilken 
diskonteringsränta som de använt sig av vid beräkningarna av nyttjandevärde. De flesta 
företag anger en diskonteringsränta på cirka 10 %, dock så har vissa företag använt sig av en 
räntesats på uppåt 20 %. Vissa företag som till exempel Swedbank och Securitas angav flera 
olika räntesatser för olika kassagenererande enheter. NCC var det företag som bäst redovisade 
vilka faktorer som bestämde vald diskonteringsränta. 
 
Även år 2006 lämnade 90,1 % av företagen upplysningar på denna punkt. Räntesatserna 
skiljde sig inte mycket åt men tendensen var att de flesta företagen använt sig av en lägre 
diskonteringsränta detta år. Upplysningarna kring denna punkt hade inte blivit varken blivit 
sämre eller utförligare utan var i stort sett identiska.  
 
e) Om återvinningsvärdet är baserat på verkligt värde minus försäljningskostnader 
 
i) Viktiga antaganden vid fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader 

 
Två företag av de tre stycken som baserade sitt återvinningsvärde på verkligt värde minus 
försäljningskostnader lämnade upplysningar på denna punkt 2005. 

 
Även 2006 var det två företag som lämnade upplysningar kring denna punkt. Dock var det 
fyra företag totalt som baserat sitt återvinningsvärde på verkligt värde minus 
försäljningskostnader. 

  
ii) Metod för fastställande av värdet eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande 

 
De två företag som lämnade upplysningar på punkt i lämnade även upplysningar på denna 
punkt medan det tredje företaget inte hade gjort det. 

 
År 2006 var det de två företagen som lämnat upplysningar i ovanstående punkt som lämnat 
upplysningar enligt denna, medan de övriga två företagen utelämnat upplysningar. 
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f) Om det skulle visa sig att en förändring i ett viktigt antagande skulle leda till att 
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. 
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Figur 4.2.4 (Källa: Egen konstruktion) 
 
Ovanstående figur visar är att på denna punkt hade 18 företag år 2005 angett att de 
genomfört känslighetsanalysen men inte redovisat några siffror att styrka den med. Endast 
6 företag, det vill säga 11,8 %, redovisade denna punkt på ett korrekt sätt genom att ange 
siffror som de byggt känslighetsanalysen på.  
 
År 2006 blev det en förbättring på denna punkt då 21,6 % av företagen redovisade siffror 
på vilka de byggde känslighetsanalysen. Ytterligare 18 företag angav detta år att analysen 
genomförts men de redovisade inte vilka siffror analysen byggde på. 
 
i) Med vilket belopp enhetens återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde. Med andra 
ord vilket ”glapp” det finns mellan återvinningsvärdet och det redovisade värdet 
 
Ett exempel på denna punkt är Eniro som år 2006 redovisade att deras kassagenererande 
enhet Norges återvinningsvärde översteg det redovisade värdet på goodwill med 5 %. 
Vidare översteg den kassagenererande enheten Sveriges återvinningsvärde det redovisade 
värdet med 741 %. 
 
ii) Det värde som är tilldelat det viktiga antagandet 
 
De företag som redovisat siffror lade tyngden på att redovisa för punkt i och punkt iii och 
har i allmänhet inte lämnat upplysningar på denna punkt. 
 
 
iii) Det belopp med vilket värdet som innefattas i det viktiga antagandet måste ändras, för att 
enhetens återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde. 
 
Till exempel anger Securitas att en höjning av deras diskonteringsränta med 0,5 % skulle ge 
ett nedskrivningsbehov avseende goodwill med 97 miljoner i deras kassagenererande enhet 
Security Services Europé samt ett nedskrivningsbehov av goodwill för deras enhet Loomis på 
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5 miljoner. Detta då en höjning av diskonteringsräntan skulle sänka återvinningsvärdet till ett 
lägre värde än redovisat värde.  
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel analyserar vi resultatet av vår undersökning punkt för punkt. Här 
framställer vi egna tankar och funderingar kring de punkter vi tog upp i det föregående 
kapitlet. 

 

 5.1 Analys av andelen goodwill av immateriella 
anläggningstillgångar. 
 
Den något lägre andelen goodwill av totala immateriella anläggningstillgångar år 2006 
jämfört med år 2005 tror vi beror främst på omräkningsdifferenser och avyttringar då 
tendensen var att väldigt få företag skrev ner värdet på goodwill. Att få företag skriver ner 
värdet på sina goodwillposter kan bero på den rådande globala högkonjunkturen.  
 
Att företagen har en så stor andel immateriella anläggningstillgångar hänförligt till goodwill 
tror vi kan bero på svårigheter att i rörelseförvärv identifiera övriga immateriella 
anläggningstillgångar. Det kan också bero på den nya lagen som inte längre tillåter planenliga 
avskrivningar så att företagen vill ha en så stor andel goodwill som möjligt och därmed inte 
behöva årligen belasta resultaträkningen med avskrivningskostnader.  
 
 

5.2 Analys av företagens redovisning av IAS 36 p. 134 
 
a) Redovisat värde av goodwill på kassagenererande enhet 
 
Då den stora majoriteten av företagen redovisat värdet av goodwill hänförligt till en 
kassagenererande enhet anser vi denna punkt vara enkel att följa. Dock ser vi variationer i 
utförligheten av företags redovisning på denna punkt. Vår undersökning har inte som syfte att 
undersöka vilka faktorer som ligger bakom variationerna i utförligheten utan vi har bara 
undersökt vilka företag som lämnat upplysningar enligt denna punkts föreskrifter. 
 
b) Redovisat värde för immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod på 
kassagenererande enhet. 
 
Att endast 53 % 2005 och 66,6 % 2006 av företagen redovisat värde för sina immateriella 
anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod på var kassagenererande enhet tyder 
på svårigheter eller ovilja att uppfylla redovisningskraven på denna punkt.  
 
c) På vilken grund återvinningsvärdet fastställts. 
 
Att för företagen redovisa på vilken grund de fastställt återvinningsvärdet torde vara en lätt 
uppgift, då hela 94,1 % (2005) och 96,1 % (2006) uppfyllt kraven. De som inte uppfyllt 
kraven är företag som överhuvudtaget inte lämnat några upplysningar enligt IAS 36 p. 134. 
Alla företag angav att de använt nyttjandevärde som grund för beräkning av 
återvinningsvärde. Några företag gick längre och angav att de även använt verkligt värde 
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minus försäljningskostnader på vissa av sina kassagenererande enheter. Detta tyder på att 
väldigt få företag har möjlighet att fastställa återvinningsvärde till verkligt värde, detta kan 
vara svårigheter som hör till branschers natur. Det kanske till och med är omöjligt att 
fastställa en kassagenererande enhets återvinningsvärde till verkligt värde då enheten helt 
enkelt inte går att sälja. 
 
d) Om återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärde: 
 
För att läsaren ska få större förståelse för hur företagsledningen beräknat nyttjandevärdet på 
goodwillposten bör läsaren få veta vilka viktiga antaganden beräkningarna bygger på. 
Företagen blev fler och bättre på att lämna upplysningar kring viktiga antaganden år 2006. År 
2005 var företagen outförliga i sin information även om de verkade vara medvetna om kraven 
på denna punkt.  
 
År 2005 angav inte ens hälften av företagen om deras metod för fastsällande av 
nyttjandevärde byggde på företagsledningens tidigare erfarenheter och/eller externa källor. De 
få som redovisade detta var fåordiga kring dessa erfarenheter eller externa källor. Många av 
de företag som sagt sig använda externa källor angav inte specifikt vilka eller vilken typ av 
externa källor som använts vilket leder till en lägre trovärdighet för läsaren. År 2006 var det 
fler företag som lämnade upplysningar på denna punkt. Dock blev inte upplysningarna bättre. 
 
Angående angivelse av prognosperioder anser vi att företagen var noggranna i sina 
motiveringar till längre prognosperioder än fem år. Egentligen har bara ett fåtal företag ändrat 
sina prognosperioder mellan år 2006 och år 2005, detta tror vi beror på det oförändrade 
konjunkturläget. Man kan spekulera i att prognosperioderna av försiktighetsskäl kommer 
förkortas om vi går in i en lågkonjunktur. Endast ytterligare ett företag har angett 
prognosperiod det andra räkenskapsåret.  
 
År 2006 var det två till företag som angav vilken tillväxttakt de använt vid beräkningen av 
nyttjandevärdet. Att tillväxtstakten kraftigt skiljer sig åt mellan företagen och dess 
kassagenererande enheter ser vi som naturligt då företagen verkar i olika branscher och över 
hela världen. Motiven till val av tillväxttakt redogjordes något bättre år 2006 jämfört med år 
2005. Företagen valde i stort sett samma tillväxttakt de två åren. Återigen relaterar vi detta till 
det rådande konjunkturläget.  
 
Upplysningarna av vald diskonteringsränta var nästan identiska mellan de två undersökta 
åren. Vidare var det lika många företag som redovisade diskonteringsränta år 2005 och år 
2006.  
 
e) Om återvinningsvärdet är baserat på verkligt värde minus försäljningskostnader 
 
Endast tre företag år 2005 och fyra företag år 2006 baserade återvinningsvärdet även på 
verkligt värde minus försäljningskostnader. Varför så få företag baserar återvinningsvärdet på 
verkligt värde kan vi spekulera i att företagen anser att nyttjandevärde ger en bättre och mer 
riktig värdering av goodwillposten.  
 
f) Om det skulle visa sig att en förändring i ett viktigt antagande skulle leda till att 
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. 
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Vad gäller känslighetsanalysen var det endast fem ytterligare företag som redovisade denna 
punkt korrekt år 2006. Vi tror många företag försummade korrekt redovisning på denna punkt 
då de litar på att återvinningsvärdet vida överstiger det redovisade värdet. Vi tycker att fler 
företag borde göra denna känslighetsanalys då ett eventuellt framtida nedskrivningsbehov inte 
skall behöva komma som en överraskning. Den procentuella ökningen av företag som 
redovisar korrekt enligt denna punkt är stor och det ser vi som en positiv utveckling.  
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6. SLUTSATS 

 

I detta kapitel visar de slutsatser vi dragit från undersökningen. Vi besvarar här även våra 
hypoteser. Detta kapitel innehåller till sist våra förslag till vidare forskning i området. 

 
Syftet med denna uppsats var dels att undersöka om företagen blivit bättre på att följa 
upplysningskraven angående nedskrivningstest av goodwill och immateriella 
anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, dels att undersöka hur stor del av de 
totala immateriella anläggningstillgångarna som är hänförda till goodwill.  
 
Andelen goodwill av totala immateriella tillgångar ansåg vi vara väldigt hög och främsta 
anledningen till det anser vi vara att företagen inte lägger tillräckligt mycket vikt på att 
identifiera övriga immateriella anläggningstillgångar vid förvärv. Det skiljer sig visserligen åt 
för företag i olika branscher hur väl de identifierat övriga immateriella anläggningstillgångar. 
Vid förvärv i vissa branscher kan det vara väldigt svårt att hänföra övervärdet till annat än 
goodwill då förvärvet innehåller mycket värde i form av till exempel personalens kompetens. 
 
Hur väl företagen lämnat upplysningar enligt kraven från IAS 36 p 134 kan vi dra den 
generella slutsatsen att om företagen följt upplysningskraven år 2005 har de även gjort det 
2006. Emellertid var det få företag som blev markant bättre på att lämna upplysningar år 2006 
jämfört med 2005. Emellertid finns det ett par tydliga exempel på företag som förbättrat sig 
markant. 
 
Något vi tyckte var förvånansvärt var att vissa företag inte hade lämnat några upplysningar 
alls på majoriteten av punkterna. Detta ser vi kan bero på tre orsaker; att företagen inte vill 
lämna ut känsliga uppgifter, ren okunskap eller att företagen inte förstått innebörden i IAS 36 
p. 134. Även om dessa tre orsaker kan vara argument för att inte följa upplysningskraven så 
går dessa tre argument att bestrida. Vi ser inte att det kan vara så känsliga uppgifter att lämna 
ut eftersom det dels är reglerat men även att majoriteten av alla andra företag lämnat ut dessa 
uppgifter. Inte heller okunskap eller missförstådd innebörd av IAS 36 p 134 kan vara skäl nog 
att ignorera upplysningskraven eftersom det är stora koncerner och de bör därmed ha goda 
kunskaper i redovisning, om inte annat använder de säkerligen extern redovisningshjälp. 
 
Hypotes 1: Är styrkt då vi ser att fler företag lämnar upplysningar år 2006 på punkter de inte 
lämnat upplysningar år 2005. 
 
Hypotes 2: Anser vi vara falsifierad då utförligheten blivit bättre endast på ytterst få punkter.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vi tycker det skulle vara intressant att göra en kvalitativ undersökning på hur 
nedskrivningstest praktiskt går till i olika företag. Detta för att jämföra olika metoder och 
tillvägagångssätt som kan tänkas användas av företagen, till exempel om företag i samma 
branscher använder samma metoder. Likaså om metoderna för nedskrivningstest ser olika ut i 
olika branscher.  
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Det skulle också vara intressant att jämföra de olika börslistorna för att se på vilken lista det 
lämnas flest och bäst upplysningar kring IAS 36. Även här vore det intressant att undersöka 
eventuella skillnader branscher emellan. Vi skulle också vilja undersöka varför företag inte 
lämnar korrekta och utförliga uppgifter runt sina nedskrivningstester. 
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