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Summary 
 
In the spring 2004 International Accounting Standards Board (IASB) presented a new 
standard, IFRS 3 Business Combination. When the companies follow IFRS 3 they will not 
depreciate goodwill yearly. Instead the value of goodwill, annually or more often if it is 
necessary, must go thru an impairment test, this according the rules in IAS 36, Impairment of 
Assets. 
 
The interesting thing about this is that it is the companies, by their own, who shall test the 
value of its goodwill. This leads to that it is the company’s management who shall test the 
value and they have to show how their value their goodwill. 
 
The purpose of this essay is to study how companies on Stockholm stock exchange follow the 
rules in IAS 36 dot 134 and what different things can explain the difference between the 
companies information in their annual reports. 
 
We will try to figure out which the independent variables are that have an influence on how 
much information the companies give out in their annual reports. The variables used in this 
study is company size and if the company is in a growing market. 
 
In our study we tried to find the connections between our dependent variables and the 
independent variables that we have examined. In our study we only found weak connections 
between these, which surprised us. 

  
We expected to find that larger companies which have larger resources would give more 
detailed information accordingly to IAS 36 dot 134. We only found a weak connection that 
shows that large companies give out more information. This means that larger companies 
don’t use their larger resources to take advantage of the accounting standards. I also expected 
that companies that are profitable would be more repellent to give out information due to high 
competitive in their market. I only found weak connections between our independent and 
dependent variables. 
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Sammanfattning 
 
Våren 2004 presenterade International Accounting Standards Board (IASB) en ny standard 
för redovisning av företagsförvärv, IFRS 3 Business Combinations. IFRS 3 innebär bland 
annat att goodwill inte längre är föremål för planenliga avskrivningar. Det redovisade 
goodwillvärdet ska istället prövas årligen eller oftare om så bedöms erforderligt, enligt 
reglerna i IAS 36, Impairment of Assets. 
 
Det intressanta med detta är att bolagen som följer IFRS 3 själva skall pröva värdet av sin 
goodwill. Detta leder till att det är bolagets ledning som på ett tillförlitligt sätt måste kunna 
visa hur de värderar sin goodwill.  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken utsträckning som svenska börsnoterade 
bolag följer IAS 36 punkt 134. Vilka faktorer det är som kan tänkas förklara varför vissa 
bolag följer standarden, det vill säga ger ut mycket känslig information, och varför vissa bolag 
inte följer standarden, det vill säga inte ger ut känslig information eller endast i liten 
utsträckning ger ut känslig information. 
 
Vi har utrett hur några oberoende variabler påverkar hur mycket information företagen ger ut. 
De variabler som vi använde i undersökningen är storlek på företaget (balansomslutning och 
omsättning), om företaget är lönsamt (avkastning i förhållande med eget kapital). 
 
I vår undersökning har vi försökt att finna samband mellan de beroende variabler och de 
oberoende variabler som vi satt. Vi har endast funnit svaga positiva samband i vår 
undersökning, vilket förvånat oss.  
 
Jag förväntade mig att större företag med sina stora resurser skulle redovisa mer enligt IAS 36 
punkt 134. Det är förvånande att de stora företagen inte utnyttjar sina resurser och utnyttjar 
redovisningen mer i sina syften. Jag förväntade mig även att lönsamma företag, det vill säga 
företag med hög avkastning, skulle vara mera återhållsamma med sin informationsgivning. 
Detta för att dessa företag ofta verkar på en lönsam marknad och vill därmed inte locka till sig 
fler konkurrenter. Vi har dock endast funnit svaga positiva samband om att så skulle vara 
fallet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Goodwill uppstår när ett bolag köper ett annat bolag och betalar mer för bolaget än dess eget 
kapital. Det brukar kallas att företaget betalar för framtida vinster som de kommer att göra på 
grund av köpet av detta bolag. Tidigare skrev alla företag av koncernmässig goodwill 
planenligt över nyttjandeperioden enligt Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1:00 
punkt 54. Denna nyttjandeperiod sträckte sig normalt mellan 5 till 20 år. 
 
Våren 2004 presenterade International Accounting Standards Board (IASB) en ny standard 
för redovisning av företagsförvärv, IFRS 3 Business Combinations. IFRS 3 innebär bland 
annat att goodwill inte längre är föremål för planenliga avskrivningar. Det redovisade 
goodwillvärdet ska istället prövas årligen eller oftare om så bedöms erforderligt, enligt 
reglerna i IAS 36, Impairment of Assets. 
 
När dessa regler trädde i kraft 2005, ledde det till att större svenska företag inte längre fick 
skriva av goodwill enligt RR 1:00. Onoterade svenska bolag kan välja att tillämpa IFRS men 
de måste då följa hela denna standard och kan inte välja att endast följa vissa riktlinjer. Ytterst 
få icke noterade bolag tillämpar IFRS, detta kan bero på att tillämpningen av IFRS kräver 
mycket merarbete. De icke noterade bolagen följer således i hög utsträckning fortfarande 
Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer, där bolagen måste skriva 
av goodwill planenligt över dess beräknande livslängd. 
 
Det intressanta med detta är att bolagen som följer IFRS själva skall pröva värdet av sin 
goodwill. Detta leder till att det är bolagets ledning som på något tillförlitligt sätt måste kunna 
visa hur de värderar sin goodwill. En nedskrivning av en koncerngoodwill kan ha stor 
påverkan på koncernens resultat och i förlängningen bolagets börskurs. Givet att marknaden 
uppfattar nedskrivningen som en signal om att den kassagenererande enheten, till exempel ett 
dotterbolag eller en division, kommer att gå sämre i framtiden än vad ledningen trodde när 
dotterbolagets förvärvades och goodwillen uppstod. Nedskrivningen sker på koncernnivå och 
får inte några direkta ekonomiska konsekvenser; (Fields et al, 2001; Watts & Zimmerman, 
2978, 1990), ingen resultatpåverkan sker i de enskilda bolagen och således sker ingen 
påverkan på bolagens skatt.  
 
Enligt IAS 36 punkt 134, se 2.1.2, måste bolagen i sin årsredovisning ge information om hur 
de värderar sin goodwill fördelat per kassagenererande enheter. Viktiga faktorer som ligger 
till grund för goodwillvärderingen, som till exempel den kassagenererande enhetens framtida 
tillväxt, ska enligt ovan nämnda standard lämnas. Bolaget vill å ena sidan ge ut så mycket 
information som möjligt i sin årsredovisning, detta för att informationsgapet mellan 
aktieägarna och ledningen skall bli så litet som möjligt. Minskar informationsassymetrin, det 
vill säga desto mer ägarna vet om bolaget, desto säkrare är ägarna över sin investering och 
med detta följer lägre avkastningskrav. Detta sänker bolagets kapitalkostnad och med detta 
följer, i enlighet med ekonomisk teori, en högre aktiekurs. 
 
 
 
 



 7 

Det negativa med att ge ut mycket information är att bolagets konkurrenter får tillgång till 
mycket information om bolaget. En del av denna information kan vara, som ovan nämndes, 
känslig, till exempel bolagets framtida tillväxt och framtida produkter. Om konkurrenter får 
tillgång till känslig, till exempel strategisk, information så kan det gynna konkurrenterna i 
kampen om marknadsandelar. Företag kan med andra ord förlora kassainflöden genom att ge 
ut för mycket information och försämrade kassaflöden sänker bolagets värde på börsen. 
Således finns det en ”trade off” här, ledningen vill trots allt vara generöst med 
informationsgivningen eftersom det kan sänka kapitalkostnaden, dock kan denna generositet 
leda till att konkurrenterna får fördelar som i förlängningen kan slå mot kassaflödena, vilket i 
så fall sänker värdet på företaget. 
  
Mot den ovanstående bakgrunden uppstår frågan vilka faktorer hos de noterade bolagen som 
påverkar hur pass mycket information som företagen ger ut till kapitalmarknaden. En 
undersökning av de noterade företagens praktiska nyttjande av IAS 36 punkt 134 är ett bra 
sätt att besvara den ovanstående frågeställningen eftersom bolagen enligt IAS 36 punkt 134 i 
vissa stycken ska lämna ut känslig information i sin årsredovisning. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats blir därmed att undersöka i vilken utsträckning som företag 
noterade på stockholmsbörsen följer IAS 36 punkt 134, och vilka faktorer det är som kan 
tänkas förklara varför vissa bolag följer standarden, det vill säga ger ut mycket känslig 
information, och varför vissa bolag inte följer standarden, det vill säga inte ger ut känslig 
information eller endast i liten utsträckning ger ut känslig information. Syftet har varit att 
utreda vilka de oberoende variablerna är, som påverkar hur mycket information företagen ger 
ut. De variabler som används i undersökningen är storlek på företaget (balansomslutning och 
omsättning) och om företaget är lönsamt (avkastning i förhållande med eget kapital). 
 
 

1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att enbart titta på hur bolag noterade på Stockholmsbörsen den 1 januari 2006, 
redovisar nedskrivningsprövningen av goodwill i sin årsredovisning. 
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2. Metod 
 

2.1 Tillvägagångssätt 

 

2.1.1  Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Denna uppsats baseras på en praktisk undersökning utförd av 3 studenter, Magnus Wallenius, 
Karin Jansson och Michael Mekonen, samt en handledare, Fredrik Hartwig. Karin och Mikael 
skriver en D uppsats i samma ämne. 
 
Jag har varit i kontakt med Stockholmsbörsen och erhållit uppgifter om vilka företag som var 
noterade på Stockholmsbörsen den 1 januari 2006. Därefter har vi hämtat in företagens 
årsredovisningar från Stockholmsbörsen, bolagsfakta och rapporter.nu, samtliga med 
bokslutsdag under 2005. Flertalet av dessa företag har kalenderår som räkenskapsår. Antal 
företag noterade på OMX börsen den 1 januari 2006 var 267 stycken.  
 
Vi har granskat företagens informationsgivning rörande redovisningen av goodwill genom att 
granska posten immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen och i noten avseende 
immateriella tillgångar och goodwill. 
 
 

2.1.2  Den beroende variabeln 
 
IAS 36 punkt 134 säger följande; 
 
Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a)-(f) för varje kassagenererande 
enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella 
tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av 
enheter) är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller 
för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder  
 

a) det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 
 

b) det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder 
som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 

 
c) den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har 

fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus 
försäljningskostnader), 

 
d) om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

 
i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast 
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gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden 
för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest 
känsligt,     

 
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller 

de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller 
de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 
överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, 
hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 
informationskällor, 

 
iii. den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden 

baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av 
företagsledningen och när en period som är längre än fem år används för en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den 
längre perioden är motiverad, 

 
iv. den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser 

bortom den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, 
och motivet till att använda en tillväxttakt som överstiger den långfristiga 
tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller länder i vilket 
företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen av 
enheter) är avsedd, 

 
v. den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna, 
 

 
e) om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 

försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt värde minus 
försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs 
med hjälp av ett observerbart marknadspris för enheten (grupper av enheter) skall 
följande upplysningar också lämnas 

 
i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sitt fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. 
Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av 
enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

 
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller 

de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller 
de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 
överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, 
hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 
informationskällor, 
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f) om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har 
baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle 
innebära att enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess 
återvinningsvärde 

 
i. det belopp med vilket enhetens (gruppens av enheter) 

återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde, 
 

ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 
 

iii. det belopp med vilket värde som innefattats i det viktigaste 
antagandet måste ändras, efter det att eventuella följdeffekter av 
ändringen på de andra variabler som använts för att beräkna 
återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (grupperna av 
enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda 
redovisade värde. 

 
 
 

2.1.3 Vår tolkning av den beroende variabeln 
 
Vi har tagit IAS 36 punkt 134 a – f och försökt att spjälka ut vad bolagen skall redovisa i sina 
årsredovisningar och satt poäng på hur bolagen redovisat detta. Vi har valt att ge företagen 
poäng på hur bur bra de uppfyller informationskraven i IAS 36 punkt 134. Detta har vi gjort 
på följande sätt; 
 
Redovisas korrekt    = 1 poäng 
Redovisas inte   = 0 poäng 
Behöver inte ange denna information eller det går ej att utläsa av årsredovisningen om 
företaget måste redovisa viss information = 3:a + kommentar 
 
Vi har sedan lagt ihop poängen för varje enskilt företagen och dividerat detta antal med det 
totala antalet frågor som detta företag skall uppfylla. Vi får då fram ett tal, maximalt 1,0, som 
vi redovisar i procent. 
 
I vissa fall behöver företagen inte ge viss information, till exempel om inte företaget använder 
en tillväxttakt som är högre än för marknaden eller branschen så behöver företaget inte ange 
detta i sin årsredovisning. Detta problem har vi löst på följande sätt; vi exkluderar de företag 
som inte behöver ange viss information från dessa frågor. Företagen blir då varken 
bestraffade, det vill säga får 0 poäng, eller belönade, får 1 poäng. Deras slutgiltiga 
procentuella resultat räknas på färre antal totala frågor. 
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IAS 36 punkt 134, enligt ovan, har vi benat upp i följande frågor. Varje fråga kan ge 
poäng. 
 
a) Fråga 1: Har företaget angivit det redovisade värdet för goodwill? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
      
Fråga 2: Har företaget fördelat värdet på kassagenererade enheterna?  Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
Om ”vet ej”, d v s om det inte framgår av årsredovisningen om bolaget har fler än en 
kassagenererande enhet markeras detta med en 3:a. 
 
b) Fråga 1: Redovisar företaget värdet för övriga immateriella anläggningstillgångar med en 
obegränsad nyttjandeperiod? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. Saknas ger en 3:a. 
 
Fråga 2: Har bolaget fördelat dessa immateriella anläggningstillgångar per kassagenererande 
enhet? Ja det finns och bolaget lämnar info om detta ger 1 p. Det finns men ingen information 
lämnas ger 0 p. Det framgår inte av deras årsredovisning, vi vet inte om det finns och de 
lämnar ingen information ger en 3:a. 
 
c) På vilken grund har bolaget fastställt enhetens återvinningsvärde, nyttjandevärdet eller 
verkligt värde minus försäljningskostnader, framgår detta av årsredovisningen? Ja ger 1 p. Nej 
ger 0 p. 
 
Vi har vid vår granskning kommit fram till att endast ett företag använder nyttjandevärdet för 
att fastställa återvinningsvärdet. Detta ger att vi granskar punkt d, men inte punkt e. vilket är 
när företagen baserar återvinningsvärdet på verkligt värde minus försäljningskostnader, det 
vill säga marknadsvärdet.  
 
Punkt d företagen baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet 
 
d i) Lämnar bolaget en beskrivning om varje viktigt antagande på vilket som 
företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser?  De viktiga antagandena lämnas, det 
framgår av årsredovisningen att samtliga antaganden anges ger 1 p. Om det inte framgår att 
samtliga antaganden lämnas ger 0 p.  
 
d ii) Fråga 1: Lämnar bolaget en beskrivning av metod att fastställa värdet på varje viktigt 
antagande? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
 
Fråga 2: Anger företaget hur de fastställt värdet på antaganden, tidigare erfarenheter eller 
extern information? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
 
d iii) Fråga 1: Anges perioden som de prognostiserat kasseflöden på? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p.  
 
Fråga 2: Är perioden längre än 5 år? Om det framgår i årsredovisningen att den är längre än 5 
år och bolaget anger detta och förklarar varför, ger 1 p. Perioden är längre än 5 år men bolaget 
anger inte detta 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen om perioden är längre än 5 år ger 
det en 3:a. Om perioden är kortare än 5 år och detta anges ger vi en 3 och en kommentar om 
att det anges. 
 
d iv) Fråga 1: Anger bolaget vilken tillväxttakt som de använder vid beräkning av kassaflödet 
bortom den senaste gjorda budgeten? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
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Fråga 2: Om bolaget använder en tillväxttakt som är högre än landets eller marknadens 
tillväxttakt, skall de ange motivet för den. Högre tillväxttakt anges ger 1 p. Motivet anges inte 
ger 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen om företaget använder en högre tillväxttakt ger 
en 3:a. 
 
d v) Fråga 1: Den diskonteringsfaktor som tillämpas på kassaflödesprognoserna skall anges. 
Ja den anges ger 1 p. Nej den anges inte ger 0 p. 
 
Fråga 2: Använder bolaget fler diskonteringsräntor? Om företaget gör detta skall samtliga 
diskonteringsräntor anges i årsredovisning. Ja, företaget anger samtliga ger 1 p. Nej, företaget 
anger inte samtliga, ger 0 p. Om det inte framgår ger en 3:a. 
 
Punkt e enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus försäljningskostnader 
(Marknadsvärdet). Eftersom endast ett företag använder detta sätt för att fastställa 
återvinningsvärdet på sina samtliga kassagenererande enheter utgår punkt e. 
 
 
Punkt f avser känslighetsanalysen. Denna innebär att om en rimlig förändring i ett viktigt 
antagande skulle innebära att det redovisade värdet, på de kassagenererande enheterna, är 
högre än återvinningsvärdet. Om det redovisade värdet på enheten är högre föreligger ett 
nedskrivningsbehov av enheten, till exempel aktierna i ett dotterbolag. 
 
Information skall lämnas i årsredovisningen om en rimlig förändring i ett viktigt antagande 
leder till att det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov, det vill säga värdering är känslig för 
förändringar.  
 
f i) Om någon enhet är känslig för förändringar måste information lämnas om med vilket 
belopp såsom återvinningsvärdet överstiger dess redovisade värde. Företaget anger detta ger 1 
p. Det framgår att det är känsligt men företaget redovisar inte detta ger 0 p. Det framgår inte 
om det är känsligt eller ej ger 3:a. 
 
f ii) Företaget måste ange det värde som tilldelats det viktiga antagandet. Företaget anger 
detta ger 1 p. Anger inte detta ger 0 p. Det framgår inte ger en 3:a. 
 
f iii) Företaget måste ange hur mycket vi måste förändra det viktiga antagandet för att det 
uppstår ett nedskrivningsbehov av någon enhet. De anger detta ger 1 p. De anger inte detta ger 
0 p. 
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2.1.4  De oberoende variablerna 
 
Vi försöker finna oberoende variabler som kan påvisas påverka hur mycket information som 
företagen lämnar ut. 
 
De oberoende variablerna som vi använt oss av är följande, 
 
1)   Balansomslutning (är en proxy för storlek. Stora företag antas ha större resurser och ger 
därför ut mer information 
 
2)   Omsättning (är ett annat alternativ proxy för storlek. Stora företag antas ha större resurser 
och ger därför ut mer information. 
 
3)   Avkastning i förhållande till eget kapital (är en proxy för ett lönsamt företag. Lönsamma 
bolag borde vara mer rädda för att lämna ut känslig information åt konkurrenter. Detta för att 
inte dra till sig fler konkurrenter som slåss om marknadsandelar. 
  
De oberoende variablerna diskuteras även under kapitlet där hypoteserna presenteras. 
 
 

2.2 Forskningsmetodik 
 
Det finns två metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Utgångspunkten är från den 
information som undersöks, antingen mjukdata eller hårddata, då talas det om kvantitativ 
respektive kvalitativ metod. Den största och viktigaste skillnaden är hur siffror och statistik 
används enligt Holme & Solvang (1997). 
 
Enligt den kvantitativa metoden inriktar sig forskaren på att samla in fakta och sedan studera 
relationerna mellan de olika uppsättningarna av fakta. Forskaren mäter och använder sig av 
vetenskapliga tekniker för att åstadkomma kvantifierbara, men även generaliserbara slutsatser 
(Bell, 2000).   
 
Inom den kvalitativa metoden är forskaren intresserad av att få fram information om hur 
individen upplever sin omgivning. Målet för den kvalitativa forskaren är snarare att få mer 
förståelse än statistisk analys (Bell, 2000).  
 
Denna uppsats är kvantitativ, jag gör om kvalitativa, det vill säga text, till kvantitativa i de 
oberoende variablerna. Jag har kodat om texter och satt poäng på dessa. 
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3 Teori 
 

3.1 Företagets val av redovisningsmetod 
 
Enligt IAS 36 punkt 134 måste bolagen i sin årsredovisning ge information om hur de 
värderar sin goodwill fördelat per kassagenererande enhet. Viktiga faktorer som ligger till 
grund för goodwillvärderingen, som till exempel den kassagenererande enhetens framtida 
tillväxt, ska enligt ovan nämnda standard lämnas. Bolaget vill ge ut så mycket information 
som möjligt i sin årsredovisning, detta för att informationsgapet mellan aktieägarna och 
ledningen skall bli så litet som möjligt. Minskar man informationsassymetrin, det vill säga 
desto mer ägarna vet om bolaget, desto säkrare är ägarna över sin investering och med detta 
följer lägre avkastningskrav. Detta sänker bolagets kapitalkostnad och med detta följer, i 
enlighet med ekonomisk teori, en högre aktiekurs. 
 
Det negativa med att ge ut mycket information är att bolagets konkurrenter får tillgång till 
mycket information om bolaget. En del av denna information kan vara, som ovan nämndes, 
känslig, till exempel bolagets framtida tillväxt och framtida produkter. Om konkurrenter får 
tillgång till känslig, till exempel strategisk, information så kan det gynna konkurrenterna i 
kampen om marknadsandelar; med andra ord kan ett bolag förlora kassainflöden genom att ge 
ut för mycket information och försämrade kassaflöden sänker bolagets värde på börsen. 
Således finns det en ”trade off” här, å ena sidan vill ledningen vara generöst med 
informationsgivningen eftersom det kan sänka kapitalkostnaden men å andra sidan kan denna 
generositet leda till att konkurrenterna får fördelar som i förlängningen kan slå mot 
kassaflödena vilket i så fall sänker värdet på företaget. 
 
Hur väljer företaget redovisningsmetod och vad är det som påverkar hur mycket information 
som företagen ger ut? Vi har med hjälp av de oberoende variablerna i vår undersökning 
försökt att ta reda på vad som påverkar företagen att redovisa på ett visst sätt. Vilken är den 
viktigaste variabeln som påverkar informationsgivningen, är det revisionsbyrån, företagets 
storlek, storleken på goodwill eller någon av våra oberoende variabler?   
 

3.2 Nedskrivningsprövning 
 
Enligt broschyren Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv, en guide till 
IFRS 3 av Deloitte. ”Företagen ska kunna fastställa om det föreligger ett nedskrivningsbehov 
avseende goodwill, återvinningsvärdet för den aktuella kassagenererande enheten beräknas 
och jämföras med det redovisade värdet, inklusive den goodwill som är hänförbar till den 
kassagenererande enheten. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.”  
 
Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet på den kassagenererande enheten ska 
nedskrivning ske, enligt IAS 
 
 



 15 

3.2.1 Återvinningsvärdet     
 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av tillgångs nettoförsäljningsvärde, vilket är det 
samma som verkligt värde med avdrag för försäljningsomkostnader, eller nyttjandevärdet, 
enligt IAS 
 

3.2.2 Nyttjandevärdet 
 
IFRS/IAS, Internationell redovisningsstandard i Sverige, Far Förlag, 2005 
Nyttjandevärdet är nuvärdet av de uppskattade framtida betalningarna som företaget förväntas 
tillgodogöra sig genom att använda tillgången. I nyttjandevärdet ingår beräknat restvärde vid 
slutet av nyttjandeperioden, enligt IAS. 
 
Enligt Deloitte så måste företaget i en bedömning av nyttjandevärdet dels prognostisera 
tillgångens framtida kassaflöde och dels bedöma lämplig diskonteringsfaktor som ska 
användas för att beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden.  
 
 

3.2.3 Nettoförsäljningsvärdet 
 
Nettoförsäljningsvärdet är detsamma som ”verkligt värde med avdrag för 
försäljningsomkostnader”, det brukar också kallas marknadsvärdet. 
 
Nettoförsäljningsvärde utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av en 
tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs. Avdrag skall ske för försäljningskostnader och 
avvecklingskostnader, enligt IAS 
 

3.2.4 Redovisat värde 
 
Det belopp till vilket tillgången är upptagen i balansräkningen. 
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4 Hypotes 
 

4.1 Vår hypotes 
 
Vi har undersökt om stora företag med stora resurser följer IAS 36 punkt 134 på ett bättre sätt. 
Vi har även diskuterat om de av konkurrensskäl inte vill ge ut så mycket information genom 
sin redovisning. Viss del av den information som de enligt IAS 134 skall lämna ut är känslig, 
till exempel framtida prognoser för marknadstillväxt. Om de ger ut information om att deras 
marknad är under mycket stark tillväxt kan detta leda till att ett antal nya konkurrenter 
kommer in på marknaden och försöker ta marknadsdelar. 

 

4.2 De oberoende variablerna som vi har undersökt 
 

4.1.1 Omsättning och balansomslutning 
 
De oberoende variablerna balansomslutning och omsättning är proxies för storlek. Tanken är 
att stora företag i högre utsträckning än små företag har de resurser som behövs för att 
tillämpa IASB:s standards på ett förtjänstfull sätt. Ekonomiavdelningarna på de större 
företagen borde alltså enligt det här resonemanget, ha de resurser som krävs för att tillämpa de 
relativt komplicerade standarderna som IASB ger ut; så även vad gäller IAS 36 punkt 134.  
 
Denna hypotes (storlekshypotesen) har sin utgångspunkt i att företagen är ”icke-rationella” i 
den bemärkelsen att företagen inte nyttjar redovisningen för att maximera nyttan. 
Redovisningen används till exempel inte för att minskat informationsasymmetrin och därmed 
agentkostnaden, utan redovisningen är istället rätt och slätt en effekt av storlek på företaget. 
Med det här synsättet är det eller mindre slumpen (eller om man så vill storleken på företaget) 
som avgör hur pass mycket känslig information som företaget ger ut och inte någon annan, 
mer sofistikerad, nyttomaximerande tanke från ledningens sida. 
  

4.2.1.1 Omsättning 
 
Vi har undersökt om stora företag med en hög omsättning har utnyttjat sina stora resurser för 
att följa IAS 36 punkt 134 och redovisa den information som skall anges i deras 
årsredovisning. 
 

4.2.1.2 Balansomslutning 
 
Denna hypotes bygger också på företaget storlek, vi tror att stora företag kan utnyttja sina 
stora resurser till att redovisa på ett bättre sätt. De borde i alla fall ha större möjligheter än 
mindre företag att redovisa enligt IAS. 
 
 



 17 

 

4.1.2 Avkastning på eget kapital 
 
Avkastning på eget kapital är en proxy för ett lönsamt företag. Lönsamma företag borde vara 
mindre benägna att lämna ut känslig information åt konkurrenterna. Detta för att inte dra till 
sig flera aktörer som på sikt, om de kommer in på marknaden, minskar marginaler och/eller 
tar marknadsandelar för de andra företagen. 
 
Denna hypotes kan sägas ha sin utgångspunkt i att ledningen/företaget är rationella. Med vår 
rationella hypotes menar vi att de som bestämmer över hur redovisningen i företaget skall ske 
försöker att utnyttja denna redovisning för sina egna syften. 
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5 Resultat och diskussion 
  
Av alla de 267 företagen i vår undersökning var det endast ett företag som inte fastställt 
enhetens återvinningsvärde genom nyttjandevärdet. 
 
Vi har kört vår undersökning i SPSS, som är ett insticksprogram i MS Excel. Detta program 
undersöker sannolikheten för ett samband och ger svar i procent. Om signifikansnivån är lägre 
än 5 procent antas ett samband föreligga. Desto högre procentsats, eller p-värde som det också 
kallas, desto mindre samband med den beroende variabeln och den oberoende variabeln. 
 
 

5.1 Omsättning och balansomslutning 
 

5.1.1 Omsättning  
 
Ett mått på företagets storlek, Vår hypotes var att stora företag med större resurser skull 
redovisa mer information än de mindre företagen.  
 
Vi har i vår analys avseende omsättning fått fram ett p-värde på 68,1 %, vilket tyder på ett 
mycket svagt positivt samband. Resultatet i vår analys visar inte på något tydligt samband 
mellan hög omsättning och mycket informationsgivning avseende IAS 36 punkt 134. 
 
Detta visar att trots att de större företagen har större resurser och bättre förutsättningar att ge 
ut mer information, väljer de att inte göra det. Anledningen till detta är svårt att bedöma, dock 
kan det ha ett samband med den så kallade informationsasymmetrin (Scott 2003, m.fl.). 
Företagen väljer helt enkelt att inte visa en del information, anledning till detta kan vara att 
det påverkar deras relation till konkurrenterna på ett negativt sätt. 
 
 

5.1.2 Balansomslutning 
 
Ett mått på företagets storlek, vår hypotes var att stora företag med större resurser redovisar 
mer information än de mindre företagen.  
 
Vi har i vår analys avseende balansomslutning fått fram ett p-värde på 39,1 %, vilket tyder på 
ett svagt positivt samband. Resultatet i vår analys visar inte på något tydligt samband mellan 
hög balansomslutning och mycket informationsgivning avseende IAS 36 punkt 134. 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

5.2 Avkastning eget kapital 
 
Ett mått på företag med hög lönsamhet som ofta är på tillväxtmarknader med en hög 
konkurrens. 
 
Vi har i vår analys avseende avkastning eget kapital fått fram ett p-värde på 61,7 %, vilket 
tyder på ett mycket svagt positivt samband. Resultatet i vår analys visar inte på något tydligt 
samband mellan avkastning eget kapital och mycket informationsgivning avseende IAS 134. 
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6 Sammanfattande slutsats 
 
 
Vi har i vår undersökning försökt att finna samband mellan våra beroende variabler och de 
oberoende variabler som vi satt. Vi har endast funnit svaga samband i vår undersökning, 
vilket har förvånat oss.  
 
Vi förväntade oss att större företag med sina stora resurser skulle redovisa mer enligt IAS 36 
punkt 134. Det är förvånande att de stora företagen inte utnyttjar sina resurser och utnyttjar 
redovisningen mer i sina syften. Ett viktigt syfte med den externa redovisningen är att få ut 
mycket information till sina intressenter. Detta är dock en balansgång då de inte vill lämna ut 
känslig information till sina konkurrenter.  
 
Vi förväntade oss även att företaget med hög lönsamhet skulle vara mer försiktigt att lämna ut 
känslig information om budget/prognoser, men det visade sig inte vara fallet. 
 
Frågan är om andra oberoende variabler har större inverkan på hur företagen redovisar sin 
goodwill. Jag kan till exempel tänka mig att revisorerna är inblandade i detta, en annan 
undersökning borde nog ta med revisionsbyråer som en oberoende variabel, för att se hur stor 
inverkan de har på företagens informationsgivning. 
 
Jag blev förvånad hur lite information som de noterade företagen lämnar, vi har i vår 
undersökning endast funnit ett fåtal företag som lämnar all den information som företagen 
skall lämna enligt IAS 36 punkt 134.  
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