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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsen handlar om den information som företag skall lämna ut angående 
nedskrivningsprövningen av goodwill enligt IAS 36 p 134 på årsredovisningen. Alla svenska 
börsbolags årsredovisningar granskades genom användningen av en checklista där bolagen 
fick ett antal poäng beroende på hur mycket information om nedskrivningsprövningen av 
goodwill de lämnade ut. Resultaten av granskningen av årsredovisningarna blev den beroende 
variabeln som sedan analyserades för att se om det fanns något samband med de oberoende 
variablerna omsättningen, storleken på revisionsbolaget och soliditeten. De oberoende 
variablerna testades också tillsammans med den beroende variabeln genom en 
multipelregressionsanalys. Dessutom testas en hypotes om att företagen är dåliga på att lämna 
ut information enligt IAS 36 p 134. 
Enligt tidigare forskning har företagen varit relativt dåliga på att följa IAS och det påverkar 
världens redovisningsharmonisering på ett negativt sätt. Det är viktigt att årsredovisningarna 
genomsyras av de kvalitativa kriterierna, jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans, så att 
intressenterna kan använda de på rätt sätt.  
Resultaten av undersökningen visar att företagen är dåliga på att följa standarden IAS 36 p 
134, de fick ett medelvärde på 6,055 av 17 möjliga poäng. 
Dessutom fanns det inget samband med mellan den beroende variabeln och omsättningen och 
storleken på revisionsbolaget. Men anmärkningsvärt nog så fanns det ett samband mellan den 
beroende variabeln och soliditeten. Multipelregressionsanalysen indikerade att det inte fanns 
något signifikant samband mellan den beroende variabeln och de tre oberoende variablerna 
tillsammans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Abstract 
 
 
The essay deals with the information companies must disclose on the impairment tests of 
goodwill under IAS 36, p 134 on the annual reports. All Swedish listed companies’ annual 
reports were reviewed by use of a checklist in which the companies had a number of points 
depending on how much information about the impairment test of goodwill they left out. The 
results of the audit of the annual reports was the dependent variable which is then analyzed to 
see if there was any connection with the independent variables turnover, size of audit firm and 
the equity ratio. The independent variables were also tested along with the dependent variable 
in a multiple regression analysis. In addition, tested the hypothesis that businesses are poor at 
disclosing information in accordance with IAS 36 p 134. 
According to previous research, the company has been relatively poor at follow IAS and it 
affects the world accounting harmonization in a negative way. It is important that the annual 
reports are guided by the qualitative criteria, comparability, reliability and relevance, so that 
stakeholders can use them correctly.  
The results of the survey shows that businesses are poor at following IAS 36 p 134, they 
received an average of 6.055 out of 17 possible points.  
In addition, there was no correlation between the dependent variable and the turnover and size 
of audit firm. But remarkably enough, there was a relationship between the dependent 
variable and the equity ratio. The multiple regression analyse indicated that there was no 
significant association between the dependent variable and the three independent variables 
together. 
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Ordlista 
 
FASB : Financial Accounting Standards Board 
 
GAAP : Generally Accepted Accounting Principles 
 
IASB : International Accounting Standards Board 
 
IASC : International Accounting Standards Council 
 
IAS : International Accounting Standards 
 
IFRS : International Financial Reporting Standards 
 
OMX: Stockholmsbörsen 
 
SEC : Securities and Exchange Commission 
 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences  
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1 Inledning 

 
Redovisningen av goodwill har länge varit ett debatterat och komplext ämne. Den goodwill 
som får aktiveras är den som uppkommer vid ett köp av ett företag, denna goodwill kallas för 
förvärvad goodwill. Detta övervärde är skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga 
värdet på det uppköpta företagets nettotillgångar. Vid köpet har det skett en transaktion 
mellan två oberoende parter och på grund av detta har redovisare traditionellt accepterat 
redovisningen av förvärvad goodwill.(Artsberg, 2005, s242) 
 
Förr i tiden har såväl svensk som internationell praxis och normgivning varit att 
goodwillvärdet avskrevs under de år de framtida intäkterna väntades uppkomma. Införandet 
av IFRS 3 ledde till att koncerner, istället för årliga avskrivningar, ska göra en prövning av 
goodwillvärdet varje år och vid behov. Koncerner måste i årsredovisningen lämna 
information om prövningen så att läsaren kan bedöma tillförlitligheten. Om det vid 
prövningen visar sig att de framtida extra goda vinsterna (goodwill) minskat, ska koncernen 
göra en nedskrivning som redovisas som en kostnad i resultaträkningen.(Lönnqvist, 2006,s34-
35)   
 
Det nya synsättet på värderingen av goodwill medförde att man har gått från ett synsätt som 
grundas på matchning av kostnader mot ett värderingssynsätt. Följaktligen överger man 
synsättet att utifrån vissa antaganden beräkna hur anskaffningsutgiften ska fördelas som 
kostnad på vissa perioder till förmån för att endast se till tillgångens värde beräknat utifrån 
antaganden om extraordinära framtida vinster. Det anses allmänt att nedskrivningsprövningen 
ska ge en mer rättvisande bild av goodwillvärdet än den information om hur goodwill 
förbrukas som följd av linjära avskrivningar.  
Ett viktigt problem vid prövningen av goodwillvärdet är hur man ska koppla det beräknade 
värdet till den ursprungligen förvärvade goodwillen. Det är nämligen av central roll att skilja 
den förvärvade goodwillen från internt upparbetad goodwill som inte får redovisas som en 
tillgång. Ett annat debatterat ämne är vad det är som skiljer och motiverar en avvikande 
behandling av goodwill jämfört med andra tillgångar som ska skrivas av över en uppskattad 
nyttjandeperiod.(Thorell, 2004, s 91-92)  
 
Företagen ska årligen göra nedskrivningsprövningen och de får själva välja tidpunkten för 
denna, dock gäller den restriktionen att samma tidpunkt ska användas varje år. Om det finns 
indikationer på en minskning av värdet på goodwill ska alltid en nedskrivningsprövning 
göras. Återföring av tidigare nedskriven goodwill är nu förbjuden enligt IAS 36. (Thorell, 
2004, s 94-95)  IAS 36 är den standard som reglerar nedskrivningar och p134 anger vilka 
upplysningar ett företag måste lämna om nedskrivningsprövningen av goodwill. 
 
En koncern ska det år en nedskrivning av goodwill görs redovisa en tillgångsminskning och 
en kostnad i resultaträkningen. De enskilda bolagen redovisar inte goodwill som en tillgång 
och kommer därför inte heller att redovisa nedskrivningen. På grund av detta finns bara 
nedskrivningen i koncernens resultaträkning. En påföljd av detta är att koncernens resultat blir 
lägre än summan av de enskilda bolagens resultat.  Minskningen av koncernens årsvinst som 
uppstår när nedskrivningen görs, kommer inte automatiskt att ge effekter på det egna kapitalet 
under kommande år. Koncernredovisningen börjar varje år från de enskilda företagens 
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balansräkningar och där görs aldrig någon nedskrivning. Alltså måste nedskrivningens effekt 
på koncernens egna kapital upprepas vid varje kommande bokslut. (Lönnqvist, 2006,s36) 
 
Återföring av tidigare nedskriven goodwill är förbjuden och anledningen är att IAS 38 
(immateriella tillgångar) innehåller ett förbud mot redovisning av internt upparbetad goodwill. 
Om återvinnigsvärdet av goodwill(förvärvad) ökar i efterföljande perioder kan det vara svårt 
att särskilja den från en ökning av internt upparbetad goodwill. Enligt IASB så är det sällan, 
om ens någonsin, möjligt att skilja mellan förvärvad och internt upparbetad goodwill. Men 
emellertid kan det vid själva nedskrivningsprövningen vara invecklat att skilja mellan effekter 
av den ursprungliga förvärvade goodwillen och vad som internt upparbetats därefter, dels att 
det vid all återföring av tidigare utförda nedskrivningar är svårt att direkt koppla samman 
grunderna för respektive åtgärd. (Thorell, 2004, s95) 
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att granska i vilken omfattning Stockholmsbörsbolag under året 2007 
lämnade upplysningar som krävs enligt IAS 36 p134 angående nedskrivningsprövningen av 
goodwill. Undersökningen fokuserar också på om omsättningen, soliditeten och storleken på 
revisionsbolaget påverkar i vilken omfattning företagen följer IAS 36 p 134. 
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2 Metod 
 
Eftersom jag granskar årsredovisningar från 2007 är undersökningen baserad på sekundära 
källor som innebär en tolkning av saker och ting som redan har ägt rum(Bell, 2005, s125).  
I denna studie används en deduktiv metod där utgångspunkten är befintlig teori och syftet är 
att testa denna. Min undersökning utgår ifrån hypoteser som prövas för att komma fram till 
om de kan förkastas eller inte. Den deduktiva metoden kallas i vetenskapliga sammanhang för 
den hypotetiska/deduktiva. Syftet med denna typ av metod är att förklara 
verkligheten.(Artsberg, 2005, s31) 

 
                                                                                                                              
Figur 1 
Källa: Artsberg 2005, s33 
 
 
Den positiva redovisningsteorin baseras på ovan nämnd metod och växte fram under 1980-
talet. Teorin fick stor uppmärksamhet i USA under 1980 – talet efter Watts & Zimmermans 
välkända artiklar med kritik av redovisningsprofessionen ifrån 1978/1979. Watts & 
Zimmerman var två forskare som ansåg att professionen tog otillbörlig politisk och 
ekonomisk hänsyn när redovisningslösningar formulerades och på grund av det var inte   
professionen neutral. Därför efterlystes en deskriptiv teori som kunde kasta mer ljus över 
processerna och reglerna. Tidigare när det inte existerade deskriptiv teori utgick man från 
modeller som var gissningar av verkligheten. Studierna som baserades på dessa modeller 
kallades a priori-studier (a priori = utan föregående undersökning, på förhand på dessa 
antagen). Forskarna valde då att ansluta sig till economics teorin på grund av att det var en 
utvecklad och sammanhållen teori och på den tiden debatterades det i närliggande discipliner 
som finansvetenskap och nationalekonomi. Det var också naturligt att söka sig till den 
teoritraditionen på grund av den nära kopplingen mellan nationalekonomi och redovisning i 
USA. Economic traditionen kännetecknas av att a priori-antagandena själva inte testas utan 
enbart tillämpningen av dem.(Artsberg, s34) 
 
2.1 Validitet 
 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska 
mäta(Torsten Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, s38).  Enligt Sapsford & Judd är validitet 

Teori 

Hypoteser 

Data/observationer 

deducera 

testa 
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detsamma som ” utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser 
och att de resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de 
tolkningar som görs”(Bell, 2005, s117-118). Validitet är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument, på grund av att om instrumentet inte mäter det som avses så spelar det inte så 
stor roll om själva mätningen är bra(Torsten Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, s40).   
 
Eftersom undersökningen baserades på företags årsredovisningar som har blivit granskade av 
en eller flera revisorer har analysen således en hög grad av validitet.  
 
2.2 Reliabilitet  
 
Reliabilitet är ett mått på i vilken omfattning en undersökning ger samma resultat vid olika 
tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2005, s117). Detta innebär att om en metod 
eller ett angreppssätt ska ha en hög reliabilitet bör den vara oberoende av undersökare och 
undersökta enheter (Torsten Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, s40).   
  
I undersökningen granskades årsredovisningarna två gånger eftersom efter den första 
genomgången var jag osäker på vissa punkter och detaljer. På grund av detta kontaktade jag 
min handledare för att få svar på mina frågor. Efter det analyserades årsredovisningarna 
således en gång till för att ta bort osäkerhetsfaktorer och misstag. 
 
2.3 Datainsamling 
 
Vid granskningen utgick jag från en lista av företag från 2008-04-10 som är tagen från Omx  
hemsida. De flesta årsredovisningarna som användes i undersökningen laddades ner från 
respektive företags hemsida. Tre företag hade inte årsredovisningarna tillgängliga på 
hemsidorna och därför skickade jag en e- post till dessa företag. På e -posten frågade jag om 
det fanns någon möjlighet att få tillgång till företagens årsredovisningar. Bara ett företag 
svarade och skickade årsredovisningen. Bortfallet på undersökningen är följaktligen två 
stycken årsredovisningar. 
 
Totalt samlades 271 stycken årsredovisningar där 63 inte har goodwill. Sen använder sig 5 
stycken företag av verkligt värde när de beräknar återvinningsvärdet 
på de kassagenererande enheterna. De årsredovisningar som inte har goodwill och de som har 
beräknat återvinningsvärdet genom verkligt värde tas inte med i undersökningen. Dessutom  
fanns det ett företag som använde sig av en annan standard än IAS och som inte heller tas 
med i undersökningen. På en årsredovisning står det inget om nedskrivningsprövningen så 
den tas inte med i undersökningen. 
 
 
 Totalt antal företag med på listan:                                                                                     273 
 Företag som inte har goodwill:                                                                            63 
 Företag som använder sig av verkligt värde:                                                       5     
 Företag som använder sig av en annan standard än IAS:                                 1   
 Företag som inte har med någon information om nedskrivningsprövningen:            1 
 Bortfall:                                                                                                                          2 
 
 Totalt antal årsredovisningar som användes i undersökningen:                                         201 
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2.4 Undersökningsmetod 
 
I undersökningen använde jag olika tolkningar och metoder. På frågan om företaget anger alla 
viktiga antaganden på vilka företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser, måste 
det framgå att bolaget verkligen anger samtliga viktiga antaganden. Det är också väsentligt att 
alla dessa antaganden har de värden som företaget har använt vid nedskrivningsprövningen. 
Om det inte framgår att bolaget redovisar samtliga antaganden så är utgångspunkten att de 
inte heller anger någon metod för alla antaganden även om det står metoden för de antaganden 
som är med på årsredovisningen.  
 
Om bolaget inte anger prognosperioden så framkommer det inte om de behöver redovisa den 
tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoserna bortom den period som 
täcks av de senaste gjorda budgeterna/prognoserna. Informationen om extrapoleringen 
behöver bolaget bara redovisa om prognosperioden är längre än fem år. Jag har godtagit när 
bolaget redovisar den tillväxttakt som används för extrapoleringen även fast perioden är 
kortare än fem år. 
  
På frågan, om bolaget använder en tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten 
för de produkter, branscher eller länder i vilket företaget är verksamt, har bolaget fått en 3 om 
de bara skriver att tillväxttakten följer inflationen, BNP eller att den är en konservativ 
skattning. Detta på grund av att jag tycker det inte framgår om bolaget använder en högre 
tillväxttakt. 
 
2.5 Metoddiskussion 
 
Den oberoende variabeln storleken på revisionsbolagen togs från 2007 årsredovisningar och 
de andra oberoende variablerna omsättning och soliditet togs från boken Börsguiden 2008. 
 
När de beroende och oberoende variablerna samlats in så genomfördes en linjär 
regressionsanalys på dataprogrammet SPSS för att få fram om det fanns ett signifikant 
samband mellan de olika variablerna.  
Den beroende variabeln analyserades med varje oberoende variabel var för sig och dessutom 
tillsammans. 
 
När hypotesprövningen genomförts fås en signifikanssannolikhet fram som ofta kallas för p-
värde. Om p-värdet är litet kan det finnas ett signifikant samband mellan variablerna. Det är 
vanligt att kräva att p-värdet ska vara mindre än 0,05 för att det ska anses signifikant.(Lovås, 
2004, s 246-247) I denna undersökning har signifikansnivån 0,10(10%) valts, detta innebär att 
p-värdet måste vara under 0,10(10%) för att ett signifikant samband kan fastställas. 

2.6 Enkel och multipel regressionsanalys  
 
Vid statistiska analyser av data där syftet är att söka samband mellan olika faktorer är 
korrelations- och regressionsanalys vanliga alternativ. ”Korrelationskoefficienten uttrycker 
styrkan i det linjära variabelsambandet, medan regressionsmodellerna försöker specificera 
sambandets utseende(t ex genom den linjära funktionen y = a + bx)”.  I regressionsanalysen 
är det viktigt att ”försöka finna teoretiska argument för vilka variabler som ska ses som 
beroende och vilka som ska behandlas som oberoende”. (Torsten Eriksson, Wiedersheim-
Paul, 2001,s 100-101) 
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Ett positivt samband betyder att höga värden på den ena variabeln oftast motsvaras av höga 
värden på den andra variabeln. Samtidigt motsvaras låga värden på den ena variabeln oftast av 
låga värden på den andra variabeln. Ett negativt samband innebär oftast att ena variabeln har 
höga värden medan den andra variabeln har låga värden.(Körner, Wahlgren, 2005, s 66) 
 
I denna studie genomfördes 3 enkla regressionsanalyser och en multipel regressionsanalys, för 
att se om det fanns något samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 
variablerna. 
 
Den enkla regressionsanalysen innebär att det bara studeras samband mellan två variabler, en 
beroende och en oberoende(Lovås, 2004, s 271).  
 
Med en multipel regressionsanalys tas fler en än en förklarande(oberoende) variabel med för 
att se om det finns något samband med den beroende variabeln. Väldigt ofta finns det flera 
möjliga förklaringsvariabler i en given situation. ”Multipel linjär regression hjälper oss att 
finna det bästa linjära sambandet mellan responsen och de olika förklaringsvariablerna”. 
(Lovås, 2004, s288) 
 
2.7 Oberoende variabel 
 

1) Omsättning, 
avser det sammanlagda värdet av ett företags försäljning under en viss period,                  
vanligen per år(Nationalencyklopedin, 1994, s 443).  
 

2)   Soliditet, 
”Soliditet kan definieras som betalningsförmåga på lång sikt eller förmågan att 
uthärda förluster. Ju större andel riskbärande eget kapital ett företag har, desto större 
är förmågan att klara förluster 
”(Andersson, s337). 
 

3) Storleken på revisionsbolagen, 
har storleken på revisionsbolagen någon betydelse vid redovisningen av IAS 36  
p 134? De företag som använder sig av ett av de 4 största revisionsbolagen Deloitte,                           
Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PriceWaterhouse Coopers anses ha ett stort 
revisionsbolag annars ett litet.                                                                

 
2.8 Beroende variabel 
 
Undersökningen baserades på granskningen av 201 stycken årsredovisningar, där jag tittade 
på i vilken omfattning bolagen följer IAS 36 p 134. Vid undersökningen användes en 
checklista där bolagen antingen kan få en etta, nolla eller trea på varje fråga. En etta innebär 
att bolaget anger den information som krävs av standarden och nollan att de inte gör det. 
Om bolaget får en trea är det på grund av att det inte framgår om de följer standarden eller om 
de behöver göra det. 
 
Nedan anges de frågor som användes vid granskningen av årsredovisningarna och resultatet 
blev den beroende variabeln i undersökningen. 
 
 
     A1) Har företaget angivit det redovisade värdet på goodwill? Ja = 1 p, Nej = 0 p 
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     A2) Har företaget fördelat värdet på de kassagenererande enheterna ? Ja = 1 p, Nej  = 0 p.   
            Vet ej, det framgår inte i årsredovisningen om företaget har fler än en  
            kassagenererande enhet = 3. 
 
     B1) Redovisar företaget värdet för övriga immateriella tillgångar med obegränsade nytt-  
            jandeperioder? Ja = 1 p, Nej =  0 p. Vet ej, det framgår inte om det finns immateriella  
            tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder eller det finns inte immateriella         
            tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder = 3 
 
     B2) Har företaget fördelat de immateriella tillgångarna per kassagenererande enhet? Ja,  
            och företaget lämnar information om detta = 1 p. Det finns, men det finns ingen      
            information = 0 p . Det framgår inte av årsredovisningen, vi vet ej om det finns och   
            företaget lämnar ingen information om det = 3. 

 
C) På vilken grund har enhetens återvinningsvärde fastställts, nyttjandevärde eller 

verkligt värde  minus försäljningskostnader, framgår detta i årsredovisningen? Ja = 1 
p, Nej = 0 p. 

 
Återvinningsvärdet fastställs genom nyttjandevärde. Gå vidare till D. 
Återvinningsvärdet fastställs genom verkligt värde minus försäljningskostnader. Gå vidare till  
E. 
 
D används om enhetens återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde. 
 
     Di)  Lämnar bolaget en beskrivning om varje viktigt antagande på vilket företagsledningen   
            har baserat sina kassaflödesprognoser? Ja = 1 p, samtliga viktiga antagande lämnas av   
            företaget. Nej = 0 p, om det inte framgår varken direkt eller indirekt att företaget har   
            baserat sina kassaflödesprognoser på samtliga antaganden. 
 
     Di) ”En beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat   
             sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/  
             prognoserna.Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens ( gruppen    
            av enheters ) återvinningsvärde är mest känsligt”. 
 
     Dii1) Lämnar företagsledningen en beskrivning av metod att fastställa det värdet eller de   
              värden som innefattas i varje viktigt antagande? Ja = 1 p, Nej = 0 p. 
 
     Dii2) Om bolagens antaganden baseras på tidigare erfarenheter eller externa    
               informationskällor. Om detta inte är fallet, hur och varför skiljer det sig från tidigare    
               erfarenheter. Beskrivs detta? Ja =  1 p, Nej = 0 p. 
 
    Diii1) Anges perioden som företaget har prognostiserat sina kassaflöden på, är den baserad   
              på finansiella budgetar? Ja = 1 p, Nej = 0 p. 
 
    Diii2) Är den prognostiserade kassaflödesperioden längre än 5 år och motiverad? Framgår    
             detta i årsredovisningen och bolaget anger det = 1 p. Om perioden är längre än 5 år    
             och företaget inte anger detta = 0 p. När det inte framgår av årsredovisningen om   
             perioden är längre än 5 år = 3. Likaså när det framgår att perioden är kortare än 5 år. 
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     Diii) ”Den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat    
               på finansiella budgetar/prognoser som fastställs av företagsledningen och när en   
               period som är lägre än fem år används för en kassagenererande enhet (grupp av   
              enheter), en förklaring till varför den längre perioden är motiverad”. 
 
    Div1) Anger företaget den tillväxttakt som används för att extrapolera    
              kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senaste gjorda   
              budgetarna/prognoserna? Ja = 1 p, Nej = 0 p.  
 
    Div2)Om tillväxttakten som används överstiger den långfristiga tillväxttakten för de     
             produkter, branscher eller land eller länder i vilket företaget är verksamt. Detta skall  
             då motiveras. Motivet till den högre tillväxttakten anges = 1 p. Motivet anges inte =  
             0  p.Det framgår inte av årsredovisningen om bolaget använder en högre tillväxttakt  
             eller bolaget använder inte en högre tillväxttakt =  3.  
 
     Div) ”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” 
 
     Dv1) Anges diskonteringsfaktorn som tillämpas på kassaflödesprognoserna? Ja = 1p,  
              Nej = 0 p. 
 
     Dv2) Om bolaget använder sig av flera diskonteringsfaktorer skall dessa anges. Ja,   
               samtliga anges = 1 p. Nej, samtliga anges inte = 0 p. Detta framgår inte av  
               årsredovisningen = 3. 
 
E används om enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 
försäljningskostnader 
 
      Ei) Lämnar bolaget en beskrivning om varje viktigt antagande? 
 
     Eii) Lämnar bolaget en beskrivning av metod att fastställa värdet på varje viktigt  
            antagande? 
 
 
F avser känslighetsanalysen. Detta innebär att om en rimlig förändring sker i ett viktigt 
antagande innebär detta att det redovisade värdet, på de kassagenererande enheterna, är högre 
än återvinningsvärdet. Överstiger det redovisade värdet enheten föreligger ett 
nedskrivningsbehov. 
 
Om det sker en rimlig förändring i ett antagande som leder till att det föreligger ett 
nedskrivningsbehov, skall denna information lämnas i årsredovisningen. 
 
 
     Fi) Är någon enhet känslig för förändringar skall information lämnas, med det belopp som  
           återvinningsvärdet överstiger dess redovisade värde. Ja, detta anges = 1 p. Framgår att    
           det är känsligt men det redovisas inte, Nej  = 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen   
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           om det är känsligt eller inte = 3. 
 
     Fi) ” Det belopp med vilken enhetens (grupper av enheter) återvinningsvärde överstiger  
             dess redovisade värde”. 
 
    Fii) Företaget skall ange värdet som tilldelats det viktiga antagandet. Ja = 1 p. Nej = 0 p.  
           Det framgår inte = 3. 
  
    Fii) ” Det värde som är tilldelat det viktiga antagandet” 
 
   Fiii) Företaget skall ange hur mycket det viktiga antagandet skall förändras för att det skall   
           uppstå ett nedskrivningsbehov av någon enhet. Ja, anges = 1 p. Nej, anges inte = 0 p. 
           Det framgår inte = 3. 
 
   Fiii) ” Det belopp med vilket värdet som innefattas i det 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 (gruppen av     
             enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde”. 
 
 
Bolagen som använder nyttjandevärdet när de beräknar återvinningsvärdet kan få högst 17 
poäng och de som använder verkligt värde 8 poäng. Men eftersom relativt få bolag använder 
sig av verkligt värde tas inte dessa bolag med i undersökningen. Texten som är kursiv efter 
vissa punkter är tagen från IAS 36 p 134 och ger en mer utförlig förklaring av frågornas 
betydelse.  
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3 Teori  
 
3.1 Agentteori 
 
Under 1970-talet uppstår agentteorin på grund av uppmärksamheten om redovisningens 
politiska natur. Men avsikten var inte att svara på frågan om man skall ta hänsyn till 
ekonomiska konsekvenser eller inte, eftersom syftet inte var att bygga en normativ teori utan 
en deskriptiv. Syftet var att beskriva verkligheten inte påverka den. Agentteorin som i 
grunden är en amerikansk företeelse använder den allra senaste ekonomiska teorin för att 
förklara de flesta fenomen på redovisningsområdet. Agentteorin baseras på de vanliga 
antagandena i traditionell ekonomisk teori, det vill säga att aktörerna är rationella och 
nyttomaximerande. (Artsberg, 2005, s 83-84) 
 
Agentteorin fokuserar på relationer mellan olika aktörer på redovisningsområdet 
och de aktörer som fokuseras i denna teori är desamma som i synsättet om 
redovisningsskyldighet. De här relationerna är konfliktartade, det vill säga att agenten 
försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens. Teorin om redovisningsskyldighet 
handlar om att agenten vill framstå som mer duglig eller slippa stå till moraliskt ansvar för 
dåliga affärer, men agentteorin däremot handlar mer om direkta ekonomiska konsekvenser för 
agenten. 
Agenten förväntas till exempel välja en sådan redovisningsmetod som ger högre vinst om 
hans egen ersättning på något sätt är relaterat till vinstnivån, vanligen i form av bonusavtal.  
För en uppdragsgivare innebär det kostnader i form av kontroll när förvaltningen överlåts åt 
någon annan. Uppdragsgivaren kommer antagligen att anlita en revisor som ser till att hennes 
intressen tas tillvara så länge som det anses att den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden 
för revisionsarvodet. För att få agenten att agera i hennes egen nytta måste uppdragsgivaren 
ibland binda upp agenten med olika typer av förmåner och det är också en kostnad. En metod 
att få företagsledningen att agera i aktieägarnas intresse är att koppla ersättningen till honom 
till den välfärdsökning som tillfaller aktieägarna på grundval av hans agerande. Förutom 
aktieägarna kan också kreditgivarna ses som principal. Räntan kommer att bli högre om inga 
restriktioner sätts. Ett sätt att hålla nere risken kan vara att använda försiktiga 
redovisningsprinciper eller ett annat alternativ är att ett avtal upprättas som sätter restriktioner 
på utdelningsmöjligheter till aktieägarna. En viktig slutsats som härleds till agentteorin är att 
förekomsten av flera olika redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse kan 
förklaras med att de olika aktörerna har försökt att minska sina risker.  
De olika grupperna av intressenter kommer att försöka få redovisningsreglerarens stöd för 
redovisningsregler som gynnar det egna intresset. Men för att intressenterna skall vara 
framgångsrika i den här lobbyverksamheten måste de föra fram sina förslag med hänvisning 
till att det är regler som är bra för allmänheten. Ett av de bästa alternativen är att få en ansedd 
redovisare att ta fram en teori som leder till en lösning som ger de önskvärda konsekvenserna. 
Därmed gör också agentteorin anspråk på att förklara de många konkurrerande normativa 
teorierna på redovisningsområdet. Enligt agentteorin finns det många normativa teorier, inte 
på grund av att man har svårt att teoretiskt enas, utan på grund av att det finns många olika 
aktörer som har behov av olika sorters teorier.(Artsberg, 2005, s 84-85) 
 
3.2 Tidigare forskning  
 
Street, D.L och Gray, S.J genomförde en undersökning där syftet var att granska i vilken 
utsträckning ett antal företag följde IAS och de testade olika nyckelfaktorer som möjligtvis  
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påverkade detta. Street, D.L och Gray, S.J granskade 279 årsredovisningar från år 1998      
och företagen som var med i undersökningen var från flera olika länder. De använde sig av  
en checklista för att få fram de beroende variablerna.  
 
De testade sen statistiskt några hypoteser angående faktorer som möjligtvis påverkar i vilken 
utsträckning dessa bolag följer IAS. Några av dessa faktorer var storleken på revisionsbolagen 
och bolagets storlek. Street, D.L och Gray, S.J  kom bland annat fram till att det finns ett 
signifikant positivt samband mellan storleken på ett revisionsbolag och till vilken omfattning 
bolagen följer IAS. Bolag med stora revisionsbolag följde IAS standards mer än bolag med 
andra mindre revisionsbolag. 
Resultatet av Street, D.L och Gray, S.J undersökning var att det fanns ett flertal bolag som 
inte följde alla IAS standars.  
 
Street, D.L, Sydney J. Gray och Bryant, S.J  utförde en empiriskt studie där de granskade i 
vilken omfattning ett urval av bolag följde IAS.  Forskarna undersökte 49 stycken 
årsredovisningar från år 1996 och bolagen som omfattas i undersökningen är relativt stora och 
från 12 länder. 
 
Street, D.L, Sydney J. Gray och Bryant, S.J  undersökning visade att endast 20 (41%) av  de 
49 företagen följde i noterna på årsredovisningarna alla IAS standarder. Bolagen som hävdade 
att de följde IAS gjorde det på ett begränsat och urvalsmässigt sätt. Även när det framgår vid 
redovisningsprinciperna och/eller revisionsuttalandet att bolagen följer IAS finns flera 
exempel på brister vid mätningar och framställningskrav som ställs av enskilda standarders i 
IAS.  Street, D.L, Sydney J. Gray och Bryant, S.J  forskning tyder på att nationella 
normgivare måste arbeta närmare med IASC för att eliminera betydande skillnader mellan 
nationella redovisnings standarder och IAS.  
 
Emmanuel N. Emenyonu och Sidney J. Gray utförde år 1996 en empirisk studie där syftet var 
att undersöka om redovisningen på stora företag har blivit mer harmoniserad internationellt. 
De 293 stycken företagen som innefattades i undersökningen kom från fem olika länder som 
har stora och utvecklade börser, dessa länder är Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannien 
och USA. Forskarna tittade på om det skett några förändringar på 
redovisningsharmoniseringen under en 20 års period, från 1971/72 till 1991/92. 
Årsredovisningar från de 293 företagen samlades in och granskades från båda perioderna. 
 
Emmanuel N. Emenyonu och Sidney J. Gray använde sig av statistiska analyser och formler 
för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan de redovisnings mätningar och praxis 
som företagen brukade och de utförde 46 olika test. Resultaten av de statistiska analyserna 
visade att det fanns sammanlagt 36 signifikanta skillnader i redovisnings mätningar och den 
offentliga praxis som antogs av företagen från de fem länderna mellan åren 1971/72 och 
1991/1992. Däremot på 10 faktorer observerades inga signifikanta skillnader. Från resultatet 
av en annan analys framgår det att de framsteg som har lett till en minskning på 
internationella redovisningsstandardernas mångfald under de senaste 20 åren har varit 
blandade och som en helhet ganska små med en ökning av den genomsnittliga I- index 
värderingen från en måttlig nivå på 0,6230 till endast 0,6903. Det är bara en genomsnittlig 
ökning av den internationella redovisning harmoniseringen på 10,8% mellan åren 1971/72 
och 1991/92. 
 
Resultaten av studien visar att effekterna av insatserna för att minska mångfalden inom 
redovisningen har varit blygsamma över den undersökta 20 års period (se sida 10). Även om 
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det har skett ett antal betydande förändringar sedan 1971/1972, har det bara skett en 
genomsnittlig ökning av redovisningsharmoniseringen med 10,8%. Resultaten av 26 
omfattande redovisning mätningsfrågor var att 14 fall visade en ökad harmonisering medans 
12 fall visade en minskning i harmoniseringen. 
 
En studie utförd år 2001 av Hervé Stolowy och Anne Jeny- Cazavan fokuserade på hur 21  
länder och två internationella redovisningsstandardsättare definierade och behandlade 
immateriella tillgångar vid införandet av IAS 38 ”immateriella tillgångar”. Forskarna undrar 
om internationell standardharmonisering är genomförbart för immateriella tillgångar. Syftet 
med studien är att besvara frågan: målet med alla normer som anges i i IASC i IAS 1 kan inte 
uppnås om det finns ett undantag(en faktor som inte följer normen), kommer IAS 38 bli detta 
undantag? 
  
Hervé Stolowy och Anne Jeny- Cazavan samlade in tillgänglig redovisningsinformation om 
forskning och utveckling kostnader, goodwill och andra immateriella tillgångar. 
Informationen togs från professionella och akademiska verk samt från de ursprungliga 
officiella dokument som fanns tillgängliga. Slutligen så ombads ett antal sakkunniga att 
kontrollera riktigheten av uppgifterna i de olika tabellerna som forskarna framställt. 
Eftersom målet med forskningen var att undersöka redovisningsmetoder vid tillämpningen av 
immateriella tillgångar i olika länder, grupperades informationen efter de två största 
problemen som existerar i samband med immateriella tillgångar, erkännandet och 
redovisningen av värdeförändringar. Först studerades olika typer av definitioner på 
immateriella tillgångar följt av kriterierna för internt utvecklade och förvärvad immateriella 
tillgångar. Ofta fylls luckorna vid definitionerna av immateriella tillgångar med listor. Sedan 
undersöktes rekommenderade metoder för redovisningen av förändringar i värdet av 
immateriella tillgångar. Den information som fanns i standarderna sammanfattades och tre 
tabeller skapades (definition, erkännande och värdeförändringar). 
 
Resultaten av denna undersökning visar på en avsaknad av en övergripande enhetlighet i 
behandlingen av immateriella tillgångar och detta är bevis på att det inte finns någon allmänt 
accepterad begreppsram. På en nationell nivå så föreskriver många länder inte bara en 
behandling för varje typ av immateriella tillgångar, så bristen på internationell homogenitet 
kan bero på en avsaknad av nationell enhetlighet. 
 
Yuan Ding, Ole-Kristian Hope, Thomas Jeanjean och Herve´ Stolowy utförde år 2006 en 
undersökning där de analyserade bestämningsfaktorer och effekter av skillnader mellan 
nationella redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder (IAS). Forskarna 
använde sig av en omfattande lista över skillnader mellan nationella redovisningsstandarder 
och internationella redovisningsstandarder för att skapa två index, avsaknad(absence) och 
avvikelse (divergence). Avsaknadsindex mätte i vilken utsträckning det fanns regler om vissa 
redovisningsfaktorer som saknades på nationell nivå men behandlades i IAS. Avvikelseindex 
behandlade situationer där regler om samma redovisningsfaktorer skiljde sig åt mellan 
nationella redovisningsstandarder och IAS. Den mätte omfattningen av skillnader mellan 
nationellt baserade regler och IAS regler. 
 
Yuan Ding, Ole-Kristian Hope, Thomas Jeanjean och Herve´ Stolowy mål var således att 
analysera skillnader på internationella redovisningsstandarder genom att utveckla mer 
förfinade mått på skillnader mellan nationella standarder och IAS. De använde sig av ett urval 
på 30 länder(år 2001) , där de undersökte betydelsen av några institutionella faktorer(rättsligt 
ursprung, ägarstruktur, landets ekonomiska utveckling, vikten av revisorsprofessionen och 
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aktiemarknadens betydelse) som potentiellt kan påverka skillnaderna mellan nationella 
standarder och IAS. 
Undersökarna använde sig av regressionsanalyser och resultaten tyder på att 
avsaknaden(absence) av några redovisningsstandarder(jämfört med IAS) i ett visst land inte 
var en slumpmässig företeelse. Snarare var det förknippat med viktiga delar inom den 
institutionella miljö, det vill säga, med faktorer som aktiemarknadens betydelse och vilken typ 
av ägarstruktur som fanns inom företagen. Resultaten kan också tolkas som att om en nation 
med låg utvecklingsnivå inom redovisning antar IAS kan den förmodade nyttan av detta inte 
realiseras förrän några institutionella faktorer har förändrats. Studien ger vissa belägg för 
institutionella faktorers indirekta effekt på den finansiella rapporteringens kvalité via sin 
inverkan på redovisningsstandarderna.  
Forskarnas regressionsanalyser visade att skillnader på internationella redovisningsstandarder 
kan förklaras av landspecifika faktorer. Enligt analyserna har variationerna mellan nationella 
standarder och IAS i synnerhet påverkats positivt av den ekonomiska utvecklingen som ett 
specifikt land har och vikten av revisorsprofessionen och negativt av kapital marknadens 
utveckling i landet. 
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3.3 Hypoteser 
 
Verma & Beard (1981, s184) definierar en hypotes som: 
 
”ett tentativt påstående som kan verifieras genom en påföljande undersökning. Det kan också 
betraktas som en vägledning för forskaren, eftersom det visar och beskriver vilken metod som 
man följer när problemet diskuteras. I många fall består hypoteser av ingivelser eller idéer 
som forskaren har rörande de relationer som finns mellan olika variabler”.  
 
Resultatet av undersökningen kan sen antingen stödja eller motsäga hypotesen(Bell, 2005, 
s41-42).  
 
Om en deduktiv slutledning dras så är slutsatsen baserad på verkligheten. Vid en 
undersökning utsätts sedan slutsatsen för en empirisk prövning. Genom att testa hypoteser går 
det att komma fram till vilka hypoteser som saknar stöd och vilka som saknar 
motsägelse.(Torsten Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, s201) 
 
3.4 Formulering av hypoteser 
 
Vid undersökningen har fyra hypoteser testat för att se om de kan förkastas eller inte. Dessa 
hypoteser är följande:  
 
H1: Företag är dåliga på att lämna ut information enligt IAS 36 p 134. 
 
Enligt tidigare forskning har företag varit dåliga på att följa standard IAS 36 p 134 och min 
hypotes är att, i linje med tidigare forskning, företagen fortfarande är dåliga på att följa 
redovisningsregler. 
 
H2: Företag med hög omsättning lämnar ut mer information enligt IAS 36 p 134. 
 
Företag med hög omsättning ger ut mer information enligt IAS 36 p 134 eftersom de har mer 
resurser än företag med låg omsättning. Dessa företag har möjligtvis större ekonomi 
avdelningar med fler anställda som ansvarar för redovisningen.  
 
H3: Storleken på ett företags soliditet har en påverkan på hur mycket information företaget 
lämnar ut enligt IAS 36 p 134.  
 
Företag med låg soliditet kan vara benägna att inte lämna ut så mycket information om 
nedskrivningsprövningen eftersom en goodwill nedskrivning leder till minskat eget kapital 
som kan ha en negativ påverkan på potentiella investerare.  
 
H4: Företag som använder sig av stora revisionsbolag vid redovisningen lämnar ut mer 
information enligt IAS 36 p 134 jämfört med företag som har små revisionsbolag. 
 
Företag som anlitar stora revisionsbolag ger ut mer information enligt IAS 36 p 134 på grund 
av att stora revisionsbolag är normalt mer etablerade och har troligtvis mer erfarenhet och 
resurser än mindre revisionsbolag. 
 
Det genomförs också en multipel regressionsanalys för att se om det fanns något signifikant 
samband mellan alla tre oberoende variablerna och den beroende variabeln. 
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3.5 Nedskrivningsprövningen av goodwill 
 
 

 
Redovisat värde jämförs med återvinningsvärdet som är 

 
 

Det högre av 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Verkliga värdet                                                    Nyttjandevärdet 
                             ( Marknadsvärdet ”netto”) 
 
  Figur 2 
  Källa: Sundgren, Nilsson, Nilsson s83 
 
 
En nedskrivning måste ske om det redovisade värdet är högre än både det verkliga värdet och 
nyttjandevärdet. Det redovisade värdet är netto värdet på balansräkningen d v s med avdrag 
för eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Verkliga värdet är det förväntade 
försäljningspriset av en tillgång vid en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra som har ett intresse av att transaktionen genomförs, efter avdrag för kostnader vid 
försäljningen. Om det finns en aktiv marknad, d v s en marknad med öppen prisinformation  
och det existerar intresserade köpare och säljare, då är det givetvis lättare att räkna ut detta 
värde. Om sådan information saknas så kan företagen utgå från antaganden och 
uppskattningar. Företagen gör då troligtvis en del subjektiva bedömningar om 
marknadsvärdet. Nyttjandevärdet är det värde tillgången representerar i företagets egen 
verksamhet. Det är nuvärdet av det kassaflöde som tillgången genererar under sin 
nyttjandeperiod. Räntan som skall beräknas är viktig. Men osäkerheten och risken som finns 
vid beräkningen av kassaflödet måste också beaktas.(Sundgren, Nilsson, Nilsson s83) 
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3.6 Kassagenererande enheter 
 
När nedskrivningsprövningen sker skall goodwillen fördelas på bolagets kassagenererande 
enheter eller grupper av kassagenererande enheter som antas gynnas av synergieffekterna som 
är ett resultat av bolagets förvärv. Alla dessa enheter eller grupper av enheter skall motsvara 
den lägsta nivån i företaget på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen av 
företaget och inte vara större än ett segment baserat på antingen företagets primära eller 
sekundära indelningsgrund som fastställs i enlighet med IAS 14 Segmentrapportering. (IAS 
36 p 80) 
 
3.7 Kvalitativa kriterier  
 
Det finns flera olika kvalitativa kriterier som begriplighet, relevans och tillförlitlighet   
men den viktigaste i denna uppsats är jämförbarhet. Om företagen lämnar ut utförlig 
information om nedskrivningsprövningen av goodwill är det lättare för användarna 
att jämföra informationen i årsredovisningarna för att fatta beslut om t e x investeringar.   
Det är viktigt att företagens årsredovisningar uppfyller dessa kriterier så att de är användbara 
för intressenterna. Om alla företag skulle lämna ut all möjlig information enligt IAS 36 p 134 
borde dessa kriterier uppfyllas, inom området om nedskrivningsprovningen av goodwill. 
 
3.7.1 Tillförlitlighet 
 
Det är viktigt att redovisningsinformationen är tillförlitlig, d v s inte behäftad med fel eller 
vinklad på något sätt, för att intressenterna skall våga lita på den. Företag får inte presentera 
och välja redovisningsinformationen på ett sådant sätt att man medvetet försöker påverka 
beslutsfattande i en viss given riktning. IASB framhåller också att redovisningsinformationen 
måste vara fullständig eftersom det annars finns risk för att den informationen som visas blir 
vilseledande. Om denna information inte är fullständig får användarna inte hela bilden av 
företaget vilket kan resultera i otillförlitlig information (Artsberg, 2005, s170) 
 
3.7.2 Jämförbarhet 
 
Jämförbarhet har två olika aspekter, intressenter måste dels kunna jämföra samma företag 
över tiden och dels göra jämförelser mellan företag. Redovisningsprinciper måste användas 
konsekvent för att skall vara möjligt att göra jämförelser över tiden. Angående jämförelser 
mellan företag har normgivarna ett särskilt ansvar att skapa enhetliga regler. Standardisering 
är viktig, det måste finnas regler som behandlar lika händelser på ett likartat sätt. Men 
standardiseringen får inte bli rigid på så sätt att den bortser ifrån relevanta omständigheter i 
det enskilda fallet. Jämförbarheten kan förbättras genom relevant not information och är 
speciellt väsentligt om ett företag tvingas byta redovisningsprincip eller om företaget kan 
välja en utav flera redovisningsmetoder (Artsberg, 2005, s173). 
 
3.7.3 Relevans 
 
Redovisningsinformation kan vara anses relevant när den påverkar intressenternas 
beslutsfattande, antigen genom utvärdering av historiska händelser, granskning av nuvarande 
förhållanden eller skattning av framtiden. Denna information kan vara antigen av bekräftande 
eller korrigerande karaktär. IASB anser att den framåtblickande och tillbakablickande rollen 
hänger ihop eftersom information om tidigare händelser är viktiga för att skatta framtiden 
genom trendutdragningar och andra prognoser (Artsberg, 2005, s169). 
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3.8 Redovisningsharmonisering 
 
Ett skäl att reglera redovisningen på internationell nivå är att harmonisera olika länders 
redovisning. Det är viktigt att skilja mellan harmonisering på de-jure- nivån, d v s av 
regelverket, och de-facto- nivån, d v s hur företagen faktiskt redovisar.  Enligt Van Hulle 
(1993) finns det tre strategier för harmonisering på ”de-jure nivån” som kan relateras till de 
tre regleringsorgan som är dominerande internationellt, nämligen FASB, EU och IASB.  De 
tre strategierna är: 

1) Standardisering som syftar till att få uniforma regler utan valmöjligheter. Denna 
modell tillämpas av FASB. 

2) ”Likvärdiga” regler med not upplysningar. Denna modell har hittills tillämpats av 
EU. 

3) Valmöjligheter, men där önskvärt alternativ indikeras. Denna modell har hittills 
tillämpats av IASB. 

 
Den första modellen bygger på auktoritet och kan därför endast tillämpas om regleraren har 
en stark ställning. FASB har en betydande ställning eftersom de fått mandat av statliga SEC  
och har rätt att utfärda regler, alla företag som är noterade på någon aktiebörs måste följa 
reglerna annars blir de avregistrerade. Amerikanska företag är inte beroende av något annat 
regelverk och det är en anledning till att modellen fungerar. 
 
IASB är en privat organisation och har på grund av det bara möjlighet att ge ut 
rekommendationer. Eftersom IASB bara ger ut rekommendationer har man varit tvungen att 
acceptera flera valalternativ för att öka trovärdigheten.  I slutet på 1980- talet gick 
organisationen igenom sina standarders och markerade vilka alternativ som var ”preferred” 
och vilka som var ”alternative”. På detta sätt ville IASB markera vilka som föredrogs och 
indikera i vilken riktning man anser att redovisningen skall utvecklas. 
 
Inom EU finns det flera olika kulturer som har olika inställningar till redovisningens syfte och 
därmed på redovisningslösningar. EU är ett politiskt projekt och den modell som valdes var 
kompromiss. Med vissa minimikrav och framförallt genom att kräva förklarande 
tilläggsupplysningar ansågs det kunna skapa en harmoniserad, d v s jämförbar redovisning. 
(Artsberg,2005, s138-139) 
  
 
3.9  Norwalk avtalet  
 
I ett gemensamt möte i Norwalk, Connecticut. USA den 18 september, 2002 , så erkände 
FASB och IASB sitt engagemang för utvecklingen av kompatibla redovisningsstandarder med 
hög kvalité som kan användas både vid nationell som internationell finansiell rapportering.  
Vid mötet lovade både FASB och IASB att anstränga sig för att (a) göra sina befintliga 
redovisningsstandarder fullt kompatibla så fort det är praktiskt möjligt och (b) att samordna 
det fortsatta arbetet så att kompatibiliteten upprätthålls när den väl har uppnåtts.  
 
För att uppnå kompatibilitet ska FASB och IASB tillsammans: 
 
a) genomföra ett kortsiktigt projekt som har som syfte att undanröja en rad skillnader mellan 
US GAAP och IFRS(som inkluderar IAS) 
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b) ta bort andra skillnader mellan IFRS och US GAAP som kommer att finnas kvar den 1 
januari 2005 genom att samordna sitt framtida arbete, det vill säga genom ömsesidigt 
åtagande av diskreta och stora projekt som båda organisationerna genomför samtidigt 
c) fortsätta med gemensamma projekt som de genomför för närvarande, och 
d) uppmuntra sina respektive förklarande organ att samordna sina aktiviteter.  

Organisationernas styrelser är överens om att avsätta nödvändiga resurser för att fullfölja ett 
sådant stort projekt. Styrelserna är överens om att snabbt börja diskutera skillnaderna genom 
kortsiktiga projekt med målet att nå samstämmighet genom att identifiera gemensamma, 
högkvalitativa lösningar. Båda nämnderna är också överens om att göra sitt bästa för att 
utfärda exponering utkast till föreslagna ändringar i US GAAP och IFRS som återspeglar 
gemensamma lösningar på några, och kanske alla, av de skillnader som identifierats för vid 
kortfristiga projekten under 2003.  
Som en del av processen kommer IASB aktivt samråda och söka stöd av andra  
nationella normgivare och kommer att lägga fram förslag för normgivare som har en officiell  
relation med IASB, så snart det är praktiskt möjligt. (www.fasb.org) 
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4. Resultat och analys  
 
Vid beräkningen av procentsatsen som företagen fick, utgick jag från hur många poäng 
företagen fick i relation till hur många poäng de kunde ha fått totalt. Procentsatsen blev den 
beroende variabeln, som sedan analyserades tillsammans med de oberoende variablerna. 
Dessutom gjordes en multipel regressionsanalys där alla de oberoende variablerna 
tillsammans analyserades med den beroende variabeln, där resultatet var 19,9% som inte är 
signifikant. För att se om företagen var bra eller dåliga på att lämna ut information om 
goodwill nedskrivningsprövningen, IAS 36 p 134, räknades också ut ett medelvärde av de 
poäng företagen fick. Enligt tidigare forskning har företag allmänt varit dåliga på att följa IAS 
och ange den information som krävs av standarderna. I undersökningen användes 
dataprogrammet SPSS, där valdes en linjär regressionsanalys för att få fram 
sannolikhetsvärden. Dessa värden representerar styrkan på sambanden mellan de olika 
variablerna. 
 
4.1 Hypotes 1, medelvärde av företagens poäng 
 
Företagens medelvärde blev 6,055 och de kunde få högst 17 poäng. Detta innebär att 
företagen bara följer IAS 36 p 134 till 35,62 % som kan anses dåligt. Resultatet stämmer 
överens med tidigare forskning där företagen också varit dåliga på att följa IAS(se 3.2).  
Hypotes 1 kan då inte förkastas och resultatet har troligtvis en hög reliabilitet och validitet.  
Detta påverkar så klart redovisningsharmoniseringen på att negativt sätt och visar att det inte 
skett några större förbättringar sedan standarden infördes. Standarden infördes januari 2005 
och undersökningen är baserad på årsredovisningar från 2007  
 
De kvalitativa kriterierna påverkas givetvis också negativt av att företagen är dåliga på att 
följa IAS 36 p 134. Jämförbarheten försvåras på grund av bristen på information och det gör 
det svårt för potentiella investerare att jämföra företagens årsredovisningar(inom denna 
standard). Dessutom så blir den information som finns på årsredovisningarna inte tillförlitlig 
eller relevant då det saknas för mycket information.  
 
4.2 Hypotes 2, omsättning  
 
I enlighet med den linjära regressionsanalysen framgår att det inte fanns ett signifikant 
samband mellan omsättningen och hur mycket information företagen lämnar ut enligt IAS 36 
p 134.  Resultatet blev 15,8 % som är över 10 % nivån och inte signifikant. (90% 
konfidensgrad?) 
Detta betyder att företag med hög omsättning och stora resurser troligtvis inte lämnar ut mer 
information om goodwillnedskrivningsprövningen än vad andra företag med lägre omsättning 
och mindre resurser gör. Detta innebär att företag som troligtvis har fler anställda inte lämnar 
ut mer information om goodwill nedskrivningsprövningen och det tycker jag är 
anmärkningsvärt då det borde medföra mer erfarenhet och kunskap om redovisning och IAS. 
 
Donna L.Street och Sydney J.Gray undersökte om lönsamheten på företagen kan ha någon 
påverkan på i vilken omfattning de följer IAS. Omsättning och lönsamhet kan relateras till 
viss del. Det är inte säkert att ett företag med hög omsättning har hög lönsamhet men troligen 
kan det vara så. Donna L.Street och Sydney J.Gray resultat visar att det inte fanns något 
samband mellan lönsamhet och i vilken omfattning företag följer IAS. 
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Enligt Karin Jansson och Michael Mekonen uppsats, där de också testar om omsättning har 
något samband med hur mycket information företagen lämnar enligt IAS 36 p 134, så fann de 
inte heller något större samband mellan dessa variabler. 
 
Den multipla regressionsanalysen visade också att den inte fanns något samband mellan 
omsättning(tillsammans med de andra oberoende variablerna) och den beroende variabeln, 
resultatet blev 25,4% 
 
4.3 Hypotes 3, soliditet  
 
Resultatet på regressionsanalysen visar att det fanns ett signifikant samband mellan soliditeten  
och hur mycket information företagen lämnar ut enligt IAS 36 p 134. Utfallet var 8 % som är 
signifikant på 10 % nivån. Detta är anmärkningsvärt och det enda resultatet som blev 
signifikant.  Resultatet kan möjligen styrka att företag med låg soliditet inte vill lämna ut så 
mycket information om goodwill nedskrivningsprövningen då detta kan leda till minskat eget 
kapital(genom själva nedskrivningen) som kan ha en negativ påverkan på potentiella 
investerare. Ett företag med låg soliditet har redan ett dåligt läge, på grund av litet eget kapital 
relaterat till totala tillgångar, och vill så klart inte försämra sin situation. 
Givetvis kan det också vara så att företag med hög soliditet vill lämna ut mycket information 
om nedskrivningsprövningen för att påverka potentiella investerare positivt. 
  
Däremot uppvisade den multipla regressionsanalysen inget samband mellan soliditet 
(tillsammans med de andra oberoende variablerna) och den beroende variabeln, 
regressionsresultatet blev 12,1%. 
 
4.4 Hypotes 4, storlek på revisionsbolaget 
 
Enligt regressionsanalysen fanns det inte ett signifikant samband mellan storleken på 
revisionsbolaget och hur mycket information företagen lämnar ut enligt IAS 36 p 134. 
Resultatet blev 55,6 % som är mycket högre än 5 % eller 10 % signifikansnivåerna. 
Men eftersom det bara var 6 bolag som använde sig av små revisionsbolag kan resultatet ha 
låg relevans. Då 195 företag använde sig av de 4 största revisionsbolagen, Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG och Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, kan det vara svårt att dra någon 
generell slutsats av resultatet. 
 
Street, D.L och Gray, S.J kom fram till att det fanns ett positivt signifikant samband mellan 
storleken på revisionsbolaget och till vilken omfattning företagen följer IAS.  De undersökte 
flera olika länder men min granskning baserades bara på svenska börsbolag och detta kan ha 
en viss påverkan på resultatet. Att företag med stora revisionsbolag lämnar ut mer information 
om goodwill nedskrivningsprovningen tycker jag är logiskt då större internationella 
revisionsbolag borde ha mer kunskap om IAS.  
 
Inte heller den multipla regressionsanalysen visade något samband mellan storleken på 
revisionsbolaget(tillsammans med de andra oberoende variablerna) och den beroende 
variabeln, resultatet var 63,4%. 
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5. Sammanfattande slutsatser  
 
Denna uppsats har baserats på en undersökning om hur mycket information företagen lämnar 
enligt standarden IAS 36 p 134, som handlar om goodwill nedskrivningsprövningen. Sedan 
genomfördes flera regressionsanalyser för att se om det fanns några samband mellan några 
oberoende variabler(omsättning, soliditet och storleken på revisionsbolagen) och hur mycket 
information företag lämnar enligt IAS 36 p 134(beroende variabel). Dessutom utfördes en 
multipelregressionsanalys där alla oberoende variablerna togs med tillsammans för att 
undersöka om det fanns något samband med den beroende variabeln. 
 

• Resultaten av granskaningen på årsredovisningarna visar att företag är dåliga på att 
följa IAS 36 p 134. Detta stämmer med tidigare forskning, där undersökarna har 
kommit fram till att företag rent allmänt är dåliga på att lämna ut information enligt 
IAS. Däremot blev jag förvånad att företagen fick ett så pass lågt medelvärde som 
6,055 av 17, en procentsats på bara 35,62%.  Då standarden infördes januari 2005 
trodde jag att företagen börjat anpassa sig mer till IAS 36 p 136. Detta påverkar 
givetvis redovisningsharmoniseringen negativt då det är svårt att jämföra 
årsredovisningar med denna standard. 

 
• Omsättning och storleken på revisionsbolagen visade sig inte ha något samband med 

hur mycket information företag lämnar enligt IAS 36 p 134. Enligt tidigare forskning 
fanns det ett samband mellan storleken på revisionsbolaget och den beroende 
variabeln(IAS 36 p 134). Men eftersom det bara var 6 stycken företag som använde 
sig av ett litet revisionsbolag så tycker jag att det inte går att dra någon generell 
slutsats av detta resultat. Att företag med hög omsättning inte lämnar ut mer 
information enligt IAS 36 p 134 är lite förvånande då de företagen borde ha fler 
anställda som har mer kunskap och erfarenhet. 

 
• Enligt regressionsanalysen fanns det ett signifikant samband mellan soliditeten och 

den beroende variabeln(IAS 36 p 134). Det är svårt att dra några slutsatser av detta 
och är ett anmärkningsvärt resultat. Detta kanske innebär att företag med låg soliditet 
försöker dölja information enligt IAS 36 p 134 för att slippa göra en 
goodwillnedskrivning. Detta främjar inte redovisningsharmoniseringen som är syftet 
med IAS. 

 
• Den multipla regressionsanalysen indikerade att det inte fanns något samband mellan 

alla tre oberoende variablerna tillsammans och den beroende variabeln(IAS 36 p 134). 
 
 
 
Det vore intressant att undersöka vilken information enligt IAS 36 p 134 företagen lämnade 
på årsredovisningar år 2008 eller 2009. Dessa resultat kunde jämföras med det som framkom i 
min studie för att komma fram till om det skett några framsteg inom 
redovisningsharmoniseringen, som är syftet med IAS. 
 
Dessutom kan det vara intresseväckande att testa andra oberoende variabler som möjligtvis 
har en påverkan på hur mycket information företag lämnar enligt IAS 36 p 134. Till exempel 
om olika branscher eller institutionella faktorer har något samband med den beroende 
variabeln(IAS 36 p 134). 
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En studie där undersökningen baseras på hur andra länders börsbolag följer IAS 36 p 134, 
vore också intressant. Sedan kan också en jämförelse med mina resultat genomföras för att se 
om Sveriges börsbolag är sämre eller bättre på att följa IAS 36 p 134, jämfört med andra 
länder. 
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