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Syfte:	  Att	  lokalisera	  och	  förstå	  revisorns	  problem	  med	  att	  verifiera	  posten	  goodwill	  i	  
jämförelse	  med	  vad	  IAS	  och	  IFRS	  säger.	  
	  
Metod:	  Det	  vetenskapliga	  synsätt	  vi	  använt	  oss	  av	  är	  hermeneutiskt,	  vilket	  går	  ut	  på	  att	  
förstå	  något.	  Vi	  har	  valt	  att	  använda	  en	  kvalitativmetod	  med	  fem	  stycken	  ostrukturerade	  
intervjuer	  med	  revisorer	  från	  olika	  revisionsbyråer	  för	  att	  samla	  in	  vårt	  empiriska	  data.	  
Litteraturstudien	  har	  samlats	  in	  genom	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  litteratur	  som	  sökts	  via	  
databaser	  på	  Högskolan	  i	  Gävle	  och	  Uppsala	  Universitet.	  

Resultat	  &	  slutsats:	  Revisorerna	  litar	  på	  företagen	  och	  följer	  hellre	  praxis	  än	  IFRS	  vilket	  gör	  
att	  de	  inte	  ser	  värderingen	  som	  ett	  problem.	  Eftersom	  studien	  endast	  innehåller	  fem	  
intervjuer	  kan	  vi	  inte	  säga	  att	  resultat	  är	  generaliserbart.	  Slutsatsen	  är	  tänkt	  att	  ge	  en	  bild	  av	  
att	  IAS	  36	  inte	  kan	  följas	  i	  praktiken.	  

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning:	  Vi	  rekommenderar	  att	  studera	  och	  jämföra	  praxis,	  lag	  och	  
rekommendationer.	  Detta	  eftersom	  revisorerna	  säger	  att	  de	  inte	  följer	  regelverken	  IFRS	  och	  
IAS	  utan	  och	  innan	  vid	  en	  revision,	  de	  anser	  att	  det	  är	  bättre	  att	  följa	  praxis	  då	  IFRS	  och	  IAS	  
ställer	  alldeles	  för	  höga	  krav	  på	  företagen.	  

Uppsatsens	  bidrag:	  I	  likhet	  med	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  
skulle	  vara	  mycket	  värdefullare	  med	  en	  jämförelse	  av	  lag	  och	  praxis	  istället	  för	  hur	  revisorn	  
utför	  sitt	  arbete	  jämfört	  med	  vad	  som	  står	  i	  lagen.	  Detta	  eftersom	  att	  revisorn	  följer	  praxis	  
noggrannare	  än	  IFRS	  ramverk.	  	  
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Aim:	  To	  locate	  and	  understand	  the	  auditor’s	  verification	  problem	  recording	  the	  item	  
goodwill	  in	  comparison	  with	  IAS	  and	  IFRS.	  

Method:	  The	  scientific	  approach	  we	  have	  used	  is	  hermeneutic,	  which	  is	  to	  understand	  
something.	  We	  have	  chosen	  to	  use	  a	  qualitative	  approach	  with	  five	  unstructured	  interviews	  
with	  auditors	  from	  different	  auditing	  firms	  to	  collect	  our	  empirical	  data.	  The	  literature	  study	  
was	  collected	  through	  scientific	  articles	  and	  literature	  that	  we	  search	  for	  through	  databases	  
at	  the	  University	  of	  Gävle	  and	  Uppsala	  University.	  

Result	  &	  Conclusions: The	  auditors	  trust	  the	  companies,	  and	  follow	  established	  practice	  
rather	  than	  IFRS	  so	  that	  they	  do	  not	  see	  the	  valuation	  as	  a	  problem.	  We	  can	  not	  say	  that	  our	  
result	  is	  generalizable	  since	  the	  study	  only	  contains	  five	  interviews.	  The	  conclusion	  is	  
supposed	  to	  point	  out	  that	  IAS	  36	  can	  be	  difficult	  to	  follow	  in	  practice.	  

Suggestions	  for	  future	  research:	  We	  recommend	  studying	  and	  comparing	  established	  
practice,	  law	  and	  recommendations.	  This	  because	  the	  auditors	  say	  they	  do	  not	  use	  IFRS	  and	  
IAS	  regulations,	  they	  think	  it	  is	  better	  to	  follow	  established	  practice	  because	  IFRS	  and	  IAS	  
make	  too	  high	  demands	  on	  companies.	  

Contribution	  of	  the	  thesis:	  Compared	  to	  suggestions	  for	  future	  research	  we	  realize	  that	  it	  
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the	  auditor	  is	  working	  compared	  to	  the	  law.	  That	  is	  because	  the	  auditor	  follows	  practice	  more	  

strictly	  than	  the	  standards	  of	  IFRS.	  

Key	  words:	  goodwill,	  auditor,	  audit,	  IFRS	  3,	  IAS	  36	  and	  established	  practice	  

	  



	  
	  

Förkortningar	  

ABL:	   Aktiebolags	  lag	  

BFN:	   Bokföringsnämnden	  

BFL:	   Bokföringslag	  

FASB:	   Financial	  Accounting	  Standard	  Board	  

IAS:	   International	  Accounting	  Standards	  

IASB:	   International	  Accounting	  Standard	  Board	  

IFRS:	   International	  Financial	  Reporting	  Standards	  

US	  GAAP:	   United	  States	  Generally	  Accepted	  Accounting	  Principles	  

ÅRL:	   Årsredovisningslagen	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Innehållsförteckning	  
1.	  Inledning ............................................................................................................................... 1	  

1.1	  Bakgrund......................................................................................................................... 1	  

1.2	  Problemformulering........................................................................................................ 1	  

1.3	  Syfte ................................................................................................................................ 2	  

1.4	  Avgränsning .................................................................................................................... 2	  

1.5	  Disposition ...................................................................................................................... 2	  

2.	  Metod ................................................................................................................................... 3	  

2.1	  Vetenskapliginriktning .................................................................................................... 3	  

2.2	  Val	  av	  forskningsstrategi ................................................................................................. 3	  

2.3	  Tillvägagångssätt	  och	  datainsamling............................................................................... 3	  

2.3.1	  Teoretisk	  referensram ............................................................................................. 3	  

2.3.2	  Urval......................................................................................................................... 4	  

2.3.3	  Intervju..................................................................................................................... 4	  

2.4	  Studiens	  validitet	  och	  reliabilitet .................................................................................... 5	  

2.4	  Källkritik .......................................................................................................................... 5	  

3.	  Litteraturstudie ..................................................................................................................... 6	  

3.1	  Historia............................................................................................................................ 6	  

3.1.1	  Därför	  redovisar	  vi	  enligt	  IASB:s	  standarder ............................................................ 6	  

3.1.2	  Historien	  bakom	  goodwill ........................................................................................ 7	  

3.2	  Goodwill .......................................................................................................................... 7	  

3.2.1	  Vad	  är	  goodwill? ...................................................................................................... 7	  

3.2.2	  Nedskrivning	  av	  goodwill ......................................................................................... 9	  

3.2.3	  Kritik	  mot	  standarderna	  IFRS	  och	  IAS	  36................................................................ 10	  

3.2.4	  Forskning	  inom	  ämnet	  goodwill............................................................................. 11	  

3.3	  Revision......................................................................................................................... 12	  

3.3.1	  Vad	  är	  revisorns	  roll? ............................................................................................. 12	  

3.3.2	  Vad	  antas	  revisorer	  göra? ...................................................................................... 13	  

3.3.3	  Revisionsrisk........................................................................................................... 14	  

3.3.4	  Lagar,	  normer	  och	  praxis ....................................................................................... 14	  

3.3.5	  Goodwillnedskrivningar,	  svåra	  situationer	  för	  revisorer ....................................... 15	  



	  
	  

3.4	  Designad	  redovisning	  med	  lagar,	  rekommendationer,	  standarder	  och	  praxis	  som	  stöd
............................................................................................................................................ 16	  

3.4.1	  Kreativitet	  inom	  redovisning.................................................................................. 16	  

4.	  Empiri.................................................................................................................................. 17	  

5.	  Analys.................................................................................................................................. 20	  

6.	  Slutsats................................................................................................................................ 23	  

6.1	  Lärdomar	  av	  studien ..................................................................................................... 24	  

6.2	  Rekommendationer	  för	  fortsatta	  studier ..................................................................... 24	  

Källförteckning........................................................................................................................ 25	  

Bilaga	  1.................................................................................................................................... 28	  

Bilaga	  2.................................................................................................................................... 29	  

	  

	  
	  

	  

	  



1	  
	  

1.	  Inledning	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  bakgrund	  om	  situationen	  runt	  goodwill	  och	  vad	  som	  hänt	  de	  
senaste	  åren.	  Därefter	  presenterar	  vi	  vårt	  syfte,	  problemformulering	  och	  avgränsningar.	  
Avslutningsvis	  finns	  ett	  avsnitt	  med	  artiklar	  med	  tidigare	  forskning	  inom	  ämnet	  och	  ett	  
avsnitt	  om	  hur	  uppsatsen	  är	  uppbyggd.	  

1.1	  Bakgrund	  
SEB	  valde	  under	  det	  andra	  kvartalet	  år	  2009	  att	  skriva	  ned	  sin	  goodwill	  avseende	  Baltikum,	  
medans	  Swedbank	  i	  sin	  kvartalsrapport	  avseende	  kvartal	  3	  år	  2009	  fortfarande	  har	  valt	  att	  
behålla	  sin	  goodwill	  på	  12,4	  miljarder	  kronor	  och	  inte	  skriver	  ned	  posten	  förklaras	  med:	  ”En	  
nedskrivning	  av	  immateriella	  tillgångar	  avseende	  den	  baltiska	  investeringen	  kan	  inte	  
uteslutas.	  (...)	  Framtidsutsikterna	  är	  svårbedömda,	  vilket	  gör	  värderingen	  av	  de	  immateriella	  
tillgångarna	  svår.	  Swedbank	  har	  i	  samband	  med	  kvartalsbokslutet	  gjort	  en	  förnyad	  prövning.	  
Baserat	  på	  antaganden	  om	  en	  lönsam	  baltisk	  verksamhet	  med	  betydligt	  mindre	  
balansomslutning	  och	  riskvägda	  tillgångar	  efter	  krisen	  har	  inget	  nedskrivningsbehov	  
konstaterats”.	  (E24,	  2009)	  Hur	  kan	  det	  vara	  möjligt	  för	  företag	  att	  göra	  motsatsen	  till	  den	  
andra	  på	  samma	  marknad	  med	  liknande	  förutsättningar?	  
	  
Under	  år	  2008	  har	  104	  av	  de	  259	  noterade	  bolagen	  på	  Stockholmsbörsen	  genomfört	  minst	  
ett	  rörelseförvärv	  där	  det	  har	  skett	  en	  identifiering	  av	  immateriella	  tillgångar	  och	  alternativt	  
eller	  en	  goodwill	  har	  redovisats	  genom	  en	  förvärvsanalys.	  Nittiosju	  bolag	  har	  redovisat	  en	  
goodwill	  genom	  förvärvet	  och	  tjugoen	  bolag	  har	  redovisat	  hundra	  procent	  goodwill	  och	  noll	  
procent	  immateriella	  tillgångar.	  I	  en	  tredjedel	  av	  redovisningarna	  saknas	  det	  en	  specifikation	  
om	  hur	  goodwill	  uppstod,	  vilket	  är	  ett	  krav	  enligt	  IFRS.	  Trettiofyra	  av	  åttiofyra	  bolag	  saknar	  
en	  specifikation	  om	  vad	  posten	  immateriella	  tillgångar	  innehåller	  och	  10	  av	  de	  84	  bolagen	  
har	  en	  bristande	  specifikation	  om	  innehållet,	  vilket	  gör	  att	  de	  immateriella	  tillgångarna	  lika	  
gärna	  skulle	  kunna	  definieras	  som	  goodwill.	  Femtiofem	  procent	  av	  de	  totala	  köpeskillingarna	  
under	  2008	  utgör	  en	  goodwill	  vilket	  är	  i	  nivå	  med	  åren	  2005	  till	  2007	  då	  de	  har	  legat	  mellan	  
49	  och	  61	  procent.	  (Gauffin	  &	  Nilsson,	  2009)	  
	  
Revisionsbyrån	  Ernst	  &	  Young	  rapporterade	  i	  mars	  år	  2009	  om	  en	  risk	  för	  ökande	  
nedskrivningar	  av	  goodwill	  med	  tanke	  på	  dagens	  svängningar	  på	  den	  finansiella	  marknaden	  
och	  minskat	  förtroende	  från	  marknaden	  för	  företagen.(Affärsvärlden,	  2009)	  
	  
Att	  redovisa	  immateriella	  tillgångar	  och	  goodwill	  har	  kanske	  inte	  en	  betydelse?	  Företagen	  
kan	  inte	  rapportera	  likadant	  på	  grund	  av	  olika	  tolkningar	  om	  tillgångar	  i	  företagen.	  
Revisorerna	  kan	  vidare	  inte	  säga	  att	  företaget	  har	  gjort	  rätt	  eller	  fel	  då	  standarderna	  som	  de	  
ska	  stödja	  sig	  på	  inte	  ens	  säger	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel.	  

1.2	  Problemformulering	  
Företagen	  gör	  en	  värdering	  av	  sin	  goodwill	  med	  prognoser,	  analyser	  och	  marknadsvärden	  
utifrån	  vad	  de	  tycker	  att	  den	  är	  värd.	  Denna	  redovisning	  skall	  sedan	  godkännas	  av	  en	  revisor.	  
Hur	  kan	  revisorn	  säga	  att	  prognoserna,	  analyserna	  och	  marknadsvärdena	  är	  korrekta.	  
Problemet	  blir	  således:	  Kan	  vi	  lita	  på	  revisorns	  godkännande	  vid	  en	  verifiering	  av	  posten	  
goodwill?	  För	  att	  inte	  säga	  att	  det	  är	  revisorn	  som	  gör	  fel	  med	  att	  godkänna.	  Vill	  vi	  ha	  med	  
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honom	  i	  diskussionen	  och	  höra	  vart	  problematiken	  i	  frågan	  ligger.	  

1.3	  Syfte	  
Att	  lokalisera	  och	  förstå	  revisorns	  problem	  med	  att	  verifiera	  posten	  goodwill	  i	  jämförelse	  
med	  vad	  IAS	  och	  IFRS	  säger.	  

1.4	  Avgränsning	  
Vi	  har	  valt	  att	  inrikta	  oss	  på	  lagar	  och	  standarder	  som	  berör	  större	  eller	  noterade	  bolag	  vilka	  
är	  skyldiga	  att	  redovisa	  enligt	  IAS	  och	  IFRS	  enligt	  svensk	  lag	  ÅRL	  7:32-‐33	  (BFN	  K4).	  Vi	  kommer	  
bara	  att	  se	  det	  hela	  ur	  lagarna	  och	  standarderna	  samt	  revisorns	  synvinkel	  och	  således	  inte	  
tolka	  vad	  praxis	  säger	  och	  hur	  företagen	  gör	  och	  tycker	  eller	  jämföra	  kvantitativ	  data.	  
Revisorerna	  som	  vi	  har	  intervjuat	  finns	  i	  Uppsala,	  vilket	  betyder	  att	  det	  inte	  är	  en	  
rikstäckande	  eller	  internationell	  studie.	  Företagens	  storlek	  och	  omsättning	  som	  revisorerna	  
reviderar	  i	  är	  även	  den	  skiftande	  och	  sprider	  sig	  över	  ett	  större	  span	  vilket	  gör	  att	  
revisorernas	  erfarenhet	  och	  kunskap	  har	  betydelse	  för	  det	  slutliga	  resultatet	  i	  vår	  uppsats.	  	  

1.5	  Disposition	  
	  

Första	  kapitel	  är	  inledningen	  och	  är	  till	  för	  att	  ge	  läsaren	  större	  
och	  djupare	  förståelse	  om	  vad	  uppsatsen	  kommer	  behandla.	  
	  
	  
Metodkapitlet	  berättar	  om	  hur	  vi	  gått	  tillväga	  under	  arbetsgång.	  
	  
	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  vi	  vår	  litteraturstudie	  som	  är	  till	  för	  att	  
ge	  läsaren	  djupare	  förståelse	  av	  ämnet.	  Det	  är	  även	  detta	  material	  
som	  ligger	  till	  grund	  för	  fortsatta	  kapitel.	  
	  
Här	  redogörs	  för	  resultatet	  som	  framkommit	  av	  de	  fem	  
intervjuerna	  som	  genomförts	  med	  revisorer	  från	  olika	  
revisionsbyråer.	  
	  
I	  analyskapitlet	  förs	  resultaten	  från	  litteraturstudien	  och	  empirin	  
samman	  i	  en	  helhet	  och	  ställs	  mot	  varandra.	  
	  
	  
I	  det	  avslutande	  kapitlet	  fortsätter	  diskussionen	  som	  påbörjats	  i	  
analysen	  men	  här	  diskuterar	  vi	  även	  utifrån	  och	  med	  våra	  egna	  
reflektioner	  och	  synpunkter	  och	  slutligen	  kommer	  vi	  fram	  till	  en	  

slutsats.	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  och	  våra	  lärdomar	  av	  studien	  presenteras	  även	  i	  detta	  
kapitel.	  



3	  
	  

2.	  Metod	  
Metodkapitel	  inleds	  med	  en	  beskrivning	  om	  den	  vetenskapliga	  inriktning	  som	  vi	  valt	  samt	  
vilken	  forskningsstrategi	  som	  används.	  Sedan	  redogörs	  en	  detaljerad	  beskrivning	  om	  hur	  vi	  
gått	  tillväga	  när	  vi	  samlat	  in	  källor	  till	  teoridelen	  samt	  hur	  urvalet	  och	  intervjuerna	  
genomförds.	  Studiens	  validitet	  och	  reliabilitet	  diskuteras	  även	  och	  sist	  i	  detta	  kapitel	  tas	  en	  
källkritik	  upp	  där	  källorna	  granskas	  kritiskt.	  

2.1	  Vetenskapliginriktning	  
Det	  vetenskapliga	  synsätt	  som	  vi	  har	  haft	  under	  forskningen	  kan	  närmas	  beskrivas	  som	  
hermeneutiskt.	  Detta	  eftersom	  att	  vi	  strävar	  efter	  att	  förstå	  och	  inte	  kan	  säga	  att	  det	  
verkligen	  är	  på	  det	  här	  sättet	  som	  en	  positivist	  skulle	  uttrycka	  sig.	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2003	  
s.26-‐	  31;	  Hultén	  et	  al.	  2007	  s.122-‐129)	  Vidare	  är	  vår	  forskning	  inte	  isolerad	  från	  vårt	  eget	  
tänkande	  och	  förståelse	  samt	  ej	  heller	  isolerat	  från	  våra	  tidigare	  erfarenheter,	  upplevelser	  
och	  bakgrund,	  vilket	  även	  det	  beskriver	  det	  hermeneutiska	  synsättet	  (Olsson	  &	  Sörensen,	  
2008	  s.100).	  Forskarens	  egna	  värderingar,	  fördomar	  och	  förflutna	  har	  genom	  hela	  arbetat	  
varit	  med	  och	  påverkat	  vilket	  gör	  att	  tolkningen	  sker	  ur	  ett	  visst	  historiskt	  perspektiv	  (Olsson	  
&	  Sörensen,	  2008	  s.102)	  säger	  att	  i	  det	  hermeneutiska	  forskningsperspektivet	  är	  målet	  att	  
”fånga	  upplevelser	  och	  uttrycka,	  tolka	  och	  förstå	  sammanhang	  och	  ha	  möjlighet	  att	  förklara”	  
som	  de	  fortsätter	  med	  att	  fördjupad	  förståelse	  uppnås	  med	  frågeställningar	  som	  baseras	  på	  
vad,	  var,	  hur	  och	  varför.	  

2.2	  Val	  av	  forskningsstrategi	  
Det	  finns	  två	  olika	  forskningsstrategier	  att	  välja	  mellan,	  kvalitativ	  eller	  kvantitativ	  metod.	  För	  
att	  få	  bästa	  reslutat	  i	  sin	  undersökning	  väljs	  den	  metod	  som	  passar	  bäst	  ihop	  med	  
undersökningens	  frågeställning.	  Dessa	  metoder	  är	  alltså	  två	  olika	  angreppssätt	  för	  att	  samla	  
in	  den	  information	  som	  behövs.(Bryman,	  1997	  s.12).	  Eftersom	  den	  kvalitativa	  metoden	  
handlar	  om	  att	  förstå	  händelser,	  personer	  och	  olika	  företeelser	  i	  deras	  sammanhang	  har	  vi	  
valt	  att	  använda	  denna	  metod	  i	  vår	  undersökning	  för	  att	  se	  om	  det	  är	  svårt	  för	  revisorer	  att	  
verifiera	  posten	  goodwill	  (Bryman,	  1997	  s.80).	  

2.3	  Tillvägagångssätt	  och	  datainsamling	  
Genom	  att	  läsa	  uppsatser	  som	  tidigare	  skrivits	  om	  goodwill	  och	  även	  söka	  information	  på	  
Google	  fick	  vi	  en	  bild	  om	  inom	  vilka	  områden	  forskning	  redan	  genomförts	  och	  vad	  de	  hade	  
för	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning.	  Det	  var	  genom	  detta	  vi	  fick	  idén	  om	  vad	  vår	  uppsats	  skulle	  
handla	  om.	  

2.3.1	  Teoretisk	  referensram	  
För	  att	  få	  en	  bra	  grund	  till	  teoridelen	  sökte	  vi	  litteratur	  i	  biblioteksdatabasen	  ”Higgins”	  hos	  
Högskolan	  i	  Gävle	  och	  i	  Uppsala	  universitetsbiblioteks	  katalog	  ”DISA”	  och	  sökorden	  vi	  
använde	  var:	  goodwill,	  IFRS,	  nedskrivningstest,	  impairment	  test,	  revision	  och	  revisor.	  De	  
vetenskapliga	  artiklarna	  vi	  använt	  sökte	  vi	  efter	  på	  Google	  Scholar	  och	  ISI	  webb	  of	  
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knomledge.	  Vi	  har	  bara	  använt	  internetkällor	  som	  vi	  anser	  är	  tillförlitliga	  och	  trovärdiga	  som	  
till	  exempel	  www.farsrs.se	  under	  arbetets	  gång.	  

2.3.2	  Urval	  
Det	  material	  som	  använts	  i	  empiridelen	  har	  samlats	  in	  genom	  ett	  antal	  intervjuer.	  Vi	  har	  valt	  
att	  intervju	  revisorer	  som	  arbetar	  på	  olika	  revisionsbyråer	  i	  Uppsala.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  
valt	  att	  intervju	  revisorer	  inom	  ett	  begränsat	  geografiskt	  område	  är	  för	  att	  de	  geografiska	  
faktorerna	  inte	  ska	  påverka	  resultatet.	  Vi	  valde	  Uppsala	  eftersom	  antalet	  revisorer	  som	  har	  
hand	  om	  posten	  goodwill	  troligen	  är	  större	  där	  än	  i	  Gävle.	  

Vi	  har	  genomfört	  totalt	  fem	  intervjuer.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  inte	  genomfört	  fler	  intervjuer	  
är	  på	  grund	  av	  att	  vi	  fått	  samma	  svar	  från	  de	  flesta	  respondenterna	  och	  tror	  inte	  vi	  kommer	  
få	  ut	  någon	  mer	  information	  även	  fast	  vi	  genomför	  fler	  intervjuer.	  Vilket	  även	  är	  kravet	  på	  en	  
kvalitativ	  forskning	  som	  Aaker	  skriver	  om	  i	  sin	  bok	  (Aaker	  et	  al.	  2007	  s.129).	  

2.3.3	  Intervju	  
Innan	  vi	  genomförde	  intervjuerna	  valde	  vi	  att	  först	  göra	  klart	  litteraturstudien	  för	  att	  vara	  väl	  
insatta	  i	  ämnet	  under	  intervjutillfällena.	  Frågorna	  som	  vi	  tagit	  fram	  testades	  på	  ett	  par	  
oberoende	  personer	  som	  inte	  var	  insatta	  i	  ämnet	  för	  att	  se	  om	  frågorna	  uppfattades	  rätt	  och	  
att	  inga	  missförstånd	  skulle	  uppstå	  under	  intervjun,	  se	  intervjufrågorna	  i	  Bilaga	  1.	  	  

Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  semistandardiserade	  intervjuer	  vilket	  enligt	  Lundahl	  och	  
Skärvad	  (1999	  s.116)	  innebär	  att	  man	  i	  förväg	  bestämt	  en	  del	  huvudfrågor	  och	  skickat	  dessa	  
till	  respondenterna.	  Frågorna	  har	  även	  oftast	  följts	  upp	  med	  uppföljningsfrågor	  som	  till	  
exempel	  ”hur	  kan	  det	  ha	  varit	  möjligt?”.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  har	  valt	  denna	  form	  är	  för	  att	  
respondenten	  ska	  kunna	  förbereda	  sig	  i	  förväg	  och	  för	  att	  vi	  sedan	  under	  intervjutillfället	  ska	  
ha	  haft	  en	  möjlighet	  att	  lägga	  till	  fler	  frågor.	  

En	  av	  teknikerna	  som	  används	  inom	  kvalitativ	  forskning	  är	  ostrukturerade	  intervjuer	  och	  det	  
är	  denna	  teknik	  vi	  har	  valt	  att	  använda.	  Detta	  eftersom	  att	  det	  ger	  ett	  stort	  utrymme	  för	  
respondenterna	  själva	  att	  uttrycka	  sig,	  formulera	  sina	  svar	  samt	  kommentarer	  på	  sitt	  sätt.	  En	  
av	  anledningarna	  till	  att	  dessa	  intervjuer	  är	  öppna	  och	  ostrukturerade	  är	  för	  att	  låta	  den	  som	  
intervjuas	  få	  sväva	  iväg	  lite	  från	  ämnet	  och	  frågorna	  och	  då	  få	  med	  viktiga	  aspekter	  som	  
intervjupersonerna	  annars	  kanske	  hade	  missat.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  den	  som	  intervjuar	  har	  
koll	  på	  detta	  och	  ser	  till	  att	  komma	  tillbaka	  till	  huvudämnet	  igen.	  (Bryman,	  1997	  s.59).	  

Innan	  intervjun	  har	  vi	  presenterat	  vad	  uppsatsen	  kommer	  att	  handla	  om,	  detta	  för	  att	  
respondenten	  ska	  förstå	  den	  bakomliggande	  orsaken	  till	  frågorna.	  Under	  själva	  intervjun	  har	  
vi	  haft	  möjligheten	  att	  kunna	  spela	  in	  allt	  som	  har	  sagts	  för	  att	  inte	  missa	  något	  viktigt.	  För	  
att	  få	  den	  intervjuade	  personen	  att	  öppna	  upp	  sig	  lite	  mer	  och	  för	  att	  han	  ska	  berätta	  allt	  
han	  vet	  inom	  ämnet	  har	  vi	  valt	  att	  allt	  material	  från	  intervjuerna	  ska	  vara	  konfidentiellt.	  
Dessa	  punkter	  är	  något	  som	  Ejvegård	  tar	  fram	  som	  viktiga	  aspekter	  för	  besöksintervjuer.	  
(Ejvegård,	  2003	  s.50-‐51)	  
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Efter	  vi	  sammanställt	  materialet	  från	  intervjuerna	  skickade	  vi	  detta	  till	  respondenterna	  för	  
att	  de	  skulle	  få	  en	  chans	  att	  rätta	  till	  oklarheter	  och	  felaktigheter.	  I	  kapitlet	  Empiri	  har	  vi	  
sammanställt	  alla	  svaren	  från	  respondenterna	  under	  respektive	  frågeställning.	  Detta	  för	  att	  
försöka	  göra	  det	  mer	  överskådlighet	  för	  läsaren.	  

2.4	  Studiens	  validitet	  och	  reliabilitet	  
För	  att	  forskningens	  resultat	  ska	  ha	  vetenskapligt	  värde	  måste	  de	  tekniker	  som	  används	  som	  
till	  exempel	  undersökningsmetoden	  vara	  valida	  och	  reliabla.	  Enligt	  Ejvegård	  (2003	  s.	  70-‐71)	  
anger	  reliabiliteten	  tillförlitligheten	  och	  användbarheten	  i	  forskningen,	  är	  de	  mätinstrument	  
som	  används	  tillförlitliga	  och	  då	  även	  användbara?	  Genom	  att	  det	  är	  forskaren	  själv	  som	  
oftast	  konstruerar	  intervjufrågorna	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  observant	  på	  risken	  att	  
pålitligheten	  i	  mätinstrumenten	  kan	  bli	  låg.	  Detta	  är	  något	  vi	  tänkt	  på	  genom	  att	  låta	  andra	  
personer	  läsa	  frågorna	  innan	  vi	  genomförde	  intervjuerna.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  
förutsättningarna	  är	  lika	  för	  att	  mätningsmetoden	  ska	  vara	  reliabel.	  I	  vår	  studie	  har	  vi	  därför	  
valt	  att	  intervju	  revisorer	  som	  arbetar	  på	  samma	  ort	  och	  antingen	  är	  godkända	  eller	  
auktoriserade	  revisorer,	  alltså	  de	  har	  ett	  antal	  års	  yrkeserfarenhet.	  

För	  att	  forskningen	  som	  genomförs	  ska	  uppfylla	  validitetskravet	  krävs	  att	  forskaren	  verkligen	  
mäter	  det	  han	  avser	  att	  mäta.	  Det	  är	  viktigt	  att	  teorin	  och	  empirin	  försöker	  svara	  på	  de	  
frågor	  eller	  hypoteser	  som	  ställs	  i	  problemformuleringen,	  alltså	  att	  författaren	  hela	  tiden	  
tänker	  på	  vad	  som	  ska	  undersökas	  och	  inte	  kommer	  från	  ämnet.	  Validiteten	  är	  svår	  att	  mäta	  
men	  om	  resultatet	  tål	  diskussion	  och	  kritik	  kan	  det	  sägas	  att	  studien	  uppfyller	  
validitetskravet.	  (Ejvegård,	  2003	  s.73)	  

2.4	  Källkritik	  
Det	  är	  viktigt	  att	  granska	  de	  källor	  som	  används	  kritiskt.	  Det	  finns	  vissa	  kriterier	  som	  källorna	  
ska	  leva	  upp	  till.	  Äkthetskravet,	  är	  materialet	  äkta	  eller	  kan	  de	  finnas	  några	  förfalskningar.	  
Oberoendekravet,	  det	  är	  viktigt	  fastställa	  varifrån	  en	  källa	  eller	  fakta	  kommer	  ifrån,	  är	  det	  en	  
primär-‐	  eller	  sekundärkälla.	  Generellt	  är	  primärkällor	  bättre	  än	  sekundärkällor.	  Att	  färskhet	  
föreligger	  är	  även	  ett	  krav	  som	  ställs	  på	  källorna,	  alltså	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  använda	  nyare	  
källor	  för	  de	  innehåller	  troligen	  mer	  och	  nyare	  fakta.	  (Ejvegård,	  2003	  s.62-‐64)	  När	  vi	  letade	  
efter	  de	  källor	  vi	  använt	  oss	  av,	  som	  vetenskapliga	  artiklar,	  tryckta	  källor,	  internet	  och	  
intervjuer	  har	  vi	  haft	  dessa	  kriterier	  i	  bakhuvudet	  för	  att	  få	  trovärdiga	  källor.	  	  

Även	  fast	  vi	  testade	  våra	  intervjufrågor	  i	  förväg	  var	  det	  en	  fråga	  som	  var	  svår	  att	  förstå	  och	  
även	  kunde	  misstolkas	  olika	  av	  respondenterna.	  Vi	  har	  därför	  valt	  att	  stryka	  denna	  fråga	  från	  
intervjuerna	  och	  istället	  tillåta	  en	  mer	  öppen	  diskussion	  runt	  ämnet.	  Vi	  har	  valt	  att	  redovisa	  
dessa	  svar	  som	  en	  övrig	  punkt	  i	  intervjusvaren	  i	  vissa	  fall,	  se	  bilaga	  2.	  
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3.	  Litteraturstudie	  
I	  litteraturstudiekapitlet	  kommer	  vi	  att	  presentera	  vår	  litteraturstudie	  som	  inleds	  med	  
historien	  om	  goodwill	  och	  de	  organisationer	  som	  styr	  redovisning	  av	  goodwill	  i	  företag	  som	  
använder	  IFRS.	  Därefter	  redogörs	  för	  vad	  goodwill	  är	  och	  hur	  nedskrivningar	  och	  
nedskrivningstest	  fungerar.	  Revisorns	  arbete	  och	  de	  lagar,	  normer	  och	  praxis	  de	  måste	  följa	  
presenters	  sedan.	  	  

3.1	  Historia	  

3.1.1	  Därför	  redovisar	  vi	  enligt	  IASB:s	  standarder	  
I	  dagens	  samhälle	  finns	  de	  två	  olika	  normsättare,	  IASB	  och	  FASB,	  som	  har	  inflytande	  på	  
redovisningen	  globalt	  sett.	  FASB	  ger	  ut	  större	  delen	  av	  US	  GAAP,	  vilket	  är	  redovisningsregler	  
i	  Nordamerika.	  IASB	  ger	  ut	  IFRS,	  tidigare	  IAS,	  som	  är	  internationella	  redovisningsregler	  som	  
bland	  annat	  EU	  kräver	  att	  alla	  noterade	  företag	  i	  medlemsländerna	  måste	  tillämpa	  i	  
koncernredovisning	  från	  2005.	  (Marton	  et	  al.	  2005	  s.14)	  

För	  att	  göra	  redovisningen	  mer	  jämförbar	  internationellt	  och	  göra	  det	  lättare	  för	  investerare	  
samt	  att	  sänka	  kostnaderna	  för	  redovisningen	  har	  ett	  avtal,	  Norwalk	  Agreement,	  
undertecknads	  av	  IASB	  och	  FASB.	  Detta	  konvergensprojekt	  som	  har	  till	  syfte	  att	  samordna	  de	  
olika	  standarderna	  kallas	  Convergence	  of	  Global	  Accounting	  Standards	  och	  inleddes	  officiellt	  
år	  2002.	  Projektet	  har	  till	  uppdrag	  att	  kortsiktigt	  identifiera	  och	  eliminera	  mindra	  skillnader	  
mellan	  standarderna	  och	  på	  längre	  sikt	  utforska	  större	  skillnader	  mellan	  standarderna	  och	  
försöka	  göra	  dessa	  mindre	  eller	  eliminera	  dem	  totalt.	  (Marton	  et	  al.	  2005	  s.14-‐15)	  

IASB	  har	  funnit	  sedan	  1973	  och	  är	  en	  internationell	  privat	  organisation	  som	  arbetar	  för	  att	  
harmonisera	  redovisningen	  i	  världen	  (Artsberg,	  2005	  s.136).	  Enligt	  IASB	  ska	  
redovisningsinformationen	  vara	  relevant.	  Vilket	  den	  är	  när	  den	  påverkar	  användarnas	  
beslutfattande	  genom	  utvärderingen	  av	  historisk	  data,	  bedömningen	  av	  nuvarande	  
förhållanden	  eller	  uppskattningen	  om	  framtiden.	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  företagen	  lämnar	  ut	  
information	  som	  är	  ovanlig	  och	  kan	  påverka	  intressenternas	  beslutsfattande.	  (Artsberg,	  2005	  
s.169)	  Redovisningsinformationen	  ska	  även	  vara	  tillförlitlig,	  den	  ska	  alltså	  inte	  innehålla	  fel	  
eller	  vara	  vinklad	  på	  något	  sätt	  att	  den	  kan	  påverkar	  beslutsfattandet	  för	  intressenterna	  
(Artsberg,	  2005	  s.170).	  IASB	  tar	  upp	  en	  rad	  olika	  egenskaper	  som	  gör	  att	  redovisningen	  lever	  
upp	  till	  detta.	  Bland	  annat	  att	  ska	  den	  vara	  ”faithful	  representation”	  vilket	  innebär	  att	  
mätningen	  avser	  det	  som	  ska	  mätas.	  En	  annan	  egenskap	  som	  tas	  upp	  i	  IASB	  är	  att	  
redovisningen	  måste	  vara	  fullständig	  för	  annars	  ger	  den	  en	  felaktig	  bild	  till	  utomstående	  och	  
kan	  då	  påverka	  deras	  beslut.	  (Artsberg,	  2005	  s.171-‐172)	  Jämförbarheten	  är	  också	  en	  viktig	  
del	  i	  IASB:s	  arbete,	  de	  har	  i	  uppgift	  att	  skapa	  enhetliga	  redovisningsregler	  som	  företagen	  kan	  
följa.	  Detta	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  jämföra	  ett	  företag	  över	  tiden	  och	  att	  det	  ska	  
finnas	  en	  möjlighet	  att	  jämföra	  olika	  företag	  (Artsberg,	  2005	  s.173).	  
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3.1.2	  Historien	  bakom	  goodwill	  
Eftersom	  vi	  har	  olika	  redovisningsstandarder	  i	  olika	  delar	  av	  världen	  ser	  även	  historien	  om	  
goodwill	  olika	  ut.	  I	  Amerika	  publicerades	  den	  första	  artikeln	  om	  goodwill	  troligen	  1884	  och	  
den	  första	  föreläsningen	  om	  värderingen	  av	  goodwill	  ur	  redovisningssynpunkt	  hölls	  1891.	  
(Nilsson,	  1998	  s.78)	  För	  enskilda	  näringsidkare	  och	  handelsbolag	  togs	  goodwill	  inte	  upp	  som	  
en	  tillgång	  och	  tilläts	  inte	  påverka	  resultatet	  utan	  skrevs	  av	  mot	  eget	  kapital.	  För	  aktiebolag	  i	  
Storbritannien	  däremot	  togs	  goodwill	  upp	  som	  en	  tillgång	  och	  fick	  sedan	  stå	  kvar	  med	  
oförändrat	  värde.	  Börskraschen	  1929	  påverkade	  redovisningen	  i	  USA	  och	  även	  goodwill,	  det	  
fanns	  nu	  tre	  alternativ	  gällande	  redovisningen	  av	  goodwill:	  värdet	  blev	  oförändrat,	  gradvis	  
reduceringen	  eller	  en	  engångsreducering,	  alltså	  att	  allt	  skrevs	  av	  på	  direkten.	  (Nilsson,	  1998	  
s.83-‐95)	  Efter	  andra	  världskriget	  slut	  blev	  de	  bättre	  tider	  igen	  och	  det	  blev	  vanligt	  med	  att	  
företag	  slogs	  samman	  vilket	  i	  sin	  tur	  ledde	  till	  goodwill	  och	  det	  medförde	  en	  livlig	  debatt	  om	  
hur	  goodwill	  skulle	  hanteras.	  Det	  blev	  nu	  förbjudet	  att	  skriva	  av	  hela	  goodwillposten	  som	  en	  
engångsreducering.	  (Nilsson,	  1998	  s.103)	  Nittonhundrasjuttio	  bestämdes	  dock	  att	  goodwill	  
är	  en	  immateriell	  tillgång	  och	  ska	  behandlas	  som	  en	  tillgång	  med	  årliga	  avskrivningar.	  Det	  
som	  fortfarande	  var	  svårt	  att	  avgöra	  var	  hur	  lång	  livslängd	  goodwill	  har,	  men	  det	  bestämdes	  
till	  slut	  att	  avskrivningen	  skulle	  ske	  över	  max	  40	  år.	  (Nilsson,	  1998	  s.114)	  Nittonhundranittio	  
bestämdes	  i	  Storbritannien	  att	  goodwill	  inte	  fick	  ha	  en	  avskrivningstid	  som	  översteg	  20	  år	  
(Nilsson,	  1998	  s.199).	  	  

I	  Sverige	  kom	  den	  första	  regeln	  om	  goodwill	  i	  1944	  års	  ABL	  och	  avskrivning	  skulle	  ske	  med	  
minst	  en	  tiondel	  (Nilsson,	  1998	  s.5).	  1976	  överfördes	  bestämmelserna	  om	  goodwill	  till	  BFL	  
och	  gällde	  nu	  alla	  företag	  och	  inte	  bara	  goodwill.	  Avskrivningstiden	  ändrades	  också	  till	  en	  
maxtid	  på	  10	  år.	  Detta	  ändrades	  dock	  igen	  1991	  genom	  Redovisningsrådets	  
rekommendationer	  då	  avskrivningstiden	  inte	  fick	  vara	  längre	  än	  20	  år	  men	  att	  den	  inte	  
borde	  överstiga	  10	  år.	  (Nilsson,	  1998	  s.6)	  

På	  senare	  år	  när	  konvergeringsprojektet	  mellan	  FASB	  och	  IASB	  påbörjas	  har	  det	  diskuterads	  
fram	  och	  tillbaka	  om	  vilken	  av	  metoderna	  som	  är	  bäst,	  att	  antingen	  göra	  avskrivningar	  på	  40	  
år	  som	  görs	  i	  US	  GAAP	  eller	  avskrivningar	  på	  20	  år	  som	  görs	  i	  IFRS.	  Det	  hela	  lutade	  i	  början	  åt	  
att	  IASB	  skulle	  ändra	  sin	  avskrivningstid	  till	  40	  år.	  Fast	  det	  som	  händer	  är	  att	  FASB	  istället	  
bestämmer	  sig	  för	  att	  ha	  nedskrivningar	  på	  goodwill	  i	  utbyte	  för	  avskrivningar.	  Vilket	  leder	  
till	  att	  även	  IASB	  ändrar	  till	  att	  goodwill	  skall	  testas	  varje	  år	  med	  ett	  så	  kallat	  
nedskrivningstest	  och	  att	  nedskrivning	  skall	  ske	  om	  det	  behövs.	  

3.2	  Goodwill	  

3.2.1	  Vad	  är	  goodwill?	  
Goodwill	  är	  en	  tillgång	  i	  balansräkningen	  som	  har	  uppstått	  genom	  ett	  rörelseförvärv	  där	  
delar	  av	  köpesumman	  inte	  är	  hänförlig	  till	  någon	  immateriell	  eller	  materiell	  tillgång.	  
Betalningen	  som	  överstiger	  tillgångarnas	  marknadsvärden	  minus	  skulder	  i	  det	  förvärvade	  
bolaget	  är	  goodwill	  i	  koncernens	  balansräkning	  och	  kan	  förklaras	  som	  framtida	  extra	  goda	  
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vinster	  för	  det	  uppköpta	  bolaget	  som	  koncernen	  är	  villig	  att	  betala	  extra	  för.	  (Lönnqvist,	  
2009	  s.33-‐34;	  Horngren	  et	  al.	  2008	  s.733	  &	  795)	  

Goodwill,	  ”…motsvarar	  den	  del	  av	  anskaffningsvärdet	  som	  överstiger	  det	  verkliga	  värdet	  
netto	  för	  den	  förvärvade	  andelen	  av	  den	  förvärvade	  enhetens	  identifierbara	  tillgångar,	  
skulder	  och	  eventualförpliktelser…”	  (IFRS	  3	  p.51b).	  

Förvärvsmetoden,	  se	  nedan,	  är	  den	  mest	  använda	  metoden	  i	  praxis	  (Lönnqvist,	  2009	  s.19).	  
Den	  används	  vid	  förvärv	  där	  ett	  bolag	  får	  kontroll	  över	  det	  andra,	  det	  vill	  säga	  mer	  än	  femtio	  
procent	  av	  rösterna	  i	  företaget	  och	  på	  så	  sätt	  styr	  företaget.	  

	  

Figur	  1:	  Uträkning	  av	  goodwill	  

Källa:	  Lindström,	  2009	  

”Alla	  rörelseförvärv	  skall	  redovisas	  genom	  tillämpning	  av	  förvärvsmetoden”	  (IFRS	  3	  p.14),	  
förutom	  i	  fråga	  när	  det	  gäller	  joint	  ventures,	  förvärv	  där	  flera	  företag	  har	  samma	  
bestämmande	  inflytande,	  eller	  förvärv	  som	  inkluderar	  två	  eller	  fler	  ömsesidiga	  företag	  samt	  
rörelseförvärv	  som	  baseras	  på	  avtal	  och	  inte	  ägarandelar(IFRS	  3	  p.3).	  En	  tillämpning	  av	  
förvärvsmetoden	  består	  av	  att	  göra	  en	  ”identifiering	  av	  förvärvare,	  beräkning	  av	  
anskaffningsvärdet	  av	  rörelseförvärvet	  och	  vid	  förvärvstidpunkten	  göra	  en	  fördelning	  av	  
anskaffningsvärdet	  för	  ett	  rörelseförvärv	  på	  förvärvade	  tillgångar	  och	  övertagna	  skulder	  
samt	  eventualförpliktelser”	  (IFRS	  3	  p.16).	  

Upplysningar	  skall	  lämnas	  av	  förvärvaren	  så	  att	  användaren	  av	  den	  finansiella	  rapporten	  kan	  
utläsa	  vad	  goodwill	  är.	  Det	  skall	  finnas	  en	  beskrivning	  av	  varje	  enskild	  immateriell	  tillgång	  
som	  ingår	  i	  goodwill	  samt	  varför	  det	  verkliga	  värdet	  inte	  kunde	  beräknas	  till	  ett	  tillförlitligt	  
värde.	  (IFRS	  3	  p.66	  &	  67h)	  
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Goodwill	  som	  har	  tillkommet	  i	  och	  med	  ett	  rörelseförvärv	  skall	  inte	  skrivas	  av,	  utan	  
förvärvaren	  ska	  minst	  en	  gång	  per	  år	  göra	  ett	  nedskrivningstest	  enligt	  IAS	  36	  för	  att	  se	  om	  ett	  
behov	  av	  att	  skriva	  ned	  goodwill	  finns	  (IFRS	  3	  p.55).	  

3.2.2	  Nedskrivning	  av	  goodwill	  
Goodwill	  skall	  från	  och	  med	  förvärvstidpunkten	  och	  vid	  en	  prövning	  av	  nedskrivningsbehov	  
fördelas	  på	  förvärvarens	  kassagenerande	  enheter	  eller	  grupp	  av	  enheter	  som	  förväntas	  ge	  
de	  gynnsamma	  effekterna	  (IAS	  36	  p.80),	  ”där	  en	  kassagenerande	  enhet	  är	  den	  minsta	  grupp	  
av	  tillgångar	  som	  ger	  upphov	  till	  inbetalningar	  oberoende	  av	  andra	  tillgångar	  eller	  grupper	  
av	  tillgångar”	  (IAS	  36	  p.6).	  Är	  återvinningsvärdet	  för	  en	  kassagenerande	  enhet	  lägre	  än	  
bokfört	  värde	  skall	  även	  en	  nedskrivning	  av	  goodwill	  ske	  (IAS	  36	  p.80).	  Om	  företaget	  avyttrar	  
eller	  omorganiserar	  så	  att	  det	  i	  sin	  grad	  påverkar	  den	  fördelade	  goodwillen	  skall	  en	  
omfördelning	  av	  goodwill	  över	  kassagenerande	  enheter	  ske	  (IAS	  36	  p.86	  &	  87).	  
Återvinningsvärdet	  behöver	  endast	  beräknas	  om	  det	  föreligger	  en	  indikation	  på	  att	  
tillgången	  kan	  ha	  minskat	  med	  ett	  betydande	  värde	  (IAS	  36	  p.9,12-‐4),	  förutom	  när	  det	  gäller	  
goodwill	  då	  det	  måste	  ske	  en	  prövning	  varje	  år	  (IAS	  36	  p.10b).	  

IAS	  36	  beskriver	  hur	  nedskrivningar	  går	  till	  och	  hur	  man	  säkerhetsställer	  att	  det	  redovisade	  
värdet	  inte	  överstiger	  det	  verkliga	  värdet	  och	  säger	  att	  det	  redovisade	  värdet	  inte	  skall	  
överstiga	  det	  högsta	  utav	  antingen	  nuvärdet	  av	  alla	  framtida	  inbetalningsöverskott	  eller	  
marknadsvärdet	  minus	  försäljningskostnader	  om	  tillgången	  skulle	  säljas	  (IAS	  36	  p.1).	  
Nedskrivningsbehovet	  utgår	  alltså	  från	  framtida	  kassaflöden.	  Den	  högsta	  av	  de	  två	  senaste	  
definitionerna,	  nuvärdet	  av	  framtida	  inbetalningsöverskott	  och	  marknadsvärdet,	  benämns	  
återvinningsvärdet	  (IAS	  36	  p.6,	  18	  och	  p.74).	  Det	  redovisade	  värdet	  skall	  skrivas	  ned	  om	  det	  
överstiger	  återvinningsvärdet	  (IAS	  36	  p.8).	  Marknadsvärdet	  får	  uppskattas	  till	  ett	  värde	  som	  
beräknas	  uppnås	  mellan	  två	  stycken	  kunniga	  och	  oberoende	  parter	  (IAS	  36	  p.27),	  används	  
istället	  nuvärdet	  skall	  det	  framgå	  hur	  det	  är	  beräknat	  och	  vilka	  antaganden	  som	  gjorts	  (IAS	  
36	  p.30-‐2	  och	  bilaga	  A).	  

Bilaga	  A	  innehåller	  vägledning	  om	  hur	  nuvärdestekniker	  skall	  användas	  vid	  beräkning	  av	  
nyttjandevärdet	  och	  bildar	  tillsammans	  med	  IAS	  36	  en	  helhet	  (IAS	  36	  Bilaga	  A).	  Vid	  beräkning	  
av	  nuvärdet	  skall	  det	  beaktas	  en	  uppskattning	  av	  framtida	  kassaflöden	  samt	  förväntningar	  
om	  dess	  storlek	  och	  tidpunkt,	  en	  aktuell	  riskfri	  ränta,	  risken	  för	  osäkerheten	  i	  kassaflödet	  och	  
andra	  betydelsefulla	  faktorer	  för	  en	  diskonteringsfaktor	  (IAS	  36	  A1-‐A2).	  Diskonteringsfaktorn	  
bör	  även	  ta	  hänsyn	  till	  landrisk,	  valutarisk	  och	  prisrisk	  (IAS	  36	  A18).	  

Vid	  beräkning	  av	  nuvärdet	  är	  det	  acceptabelt	  att	  använda	  den	  traditionella	  metoden	  som	  
innebär	  att	  välja	  en	  diskonteringsfaktor	  som	  stämmer	  överens	  med	  risken	  och	  det	  
förväntade	  utfallet,	  även	  fast	  den	  är	  mindre	  omfattande	  än	  att	  använda	  förväntade	  
kassaflöden(IAS36	  A4-‐A6	  &	  A9).	  Beräkning	  av	  förväntade	  kassaflöden	  är	  mer	  omfattande	  då	  
den	  inkluderar	  beräkningar	  som	  tar	  upp	  sannolikheten	  för	  att	  till	  exempel	  ett	  specifikt	  
kassaflöde,	  risk	  eller	  avkastning	  kommer	  att	  ske	  och	  vidare	  beräkna	  ett	  medelvärde	  på	  detta	  
sätt	  (IAS	  36	  A7-‐A12).	  Denna	  värdering	  kan	  även	  den	  visa	  fel	  om	  till	  exempel	  sannolikheten	  är	  



10	  
	  

90	  procent	  att	  utfallet	  blir	  5	  kronor	  och	  10	  procent	  att	  utfallet	  blir	  1000	  kronor,	  då	  blir	  
medelvärdet	  ett	  värde	  som	  inte	  kan	  representera	  något	  av	  de	  utfallen	  som	  kommer	  att	  ske	  
(IAS	  36	  A13-‐A14).	  Proceduren	  för	  ett	  nedskrivningstest,	  efter	  att	  ha	  räknat	  fram	  en	  goodwill	  
enligt	  förvärvsanalysen	  blir	  således:	  

1. Fördela	  goodwill	  över	  kassagenerande	  enheter	  
2. Beräkna	  marknadsvärden	  och	  nuvärden	  för	  alla	  kassagenerande	  enheter	  som	  har	  fått	  

goodwill	  fördelat	  över	  sig	  
3. Skriv	  ned	  goodwill	  som	  en	  effekt	  av	  lägre	  värderade	  marknadsvärden	  av	  

kassagenerande	  enheter	  eller	  framtida	  kassaflöden	  från	  kassagenerande	  enheter	  

Ovan	  har	  en	  översikt	  getts	  för	  hur	  företaget	  skall	  göra	  en	  nedskrivning	  av	  goodwill.	  
Rekommendationen	  IAS	  36	  sträcker	  sig	  över	  30	  sidor	  och	  är	  en	  av	  de	  större	  
rekommendationerna	  i	  Internationell	  redovisningsstandard	  i	  Sverige	  som	  beskriver	  en	  
omfattande	  och	  komplex	  process.	  I	  IAS	  36	  p.134	  nämns	  information	  som	  skall	  lämnas	  vid	  ett	  
nedskrivningstest	  och	  vid	  beräkningen	  av	  ett	  återvinningsvärde	  för	  en	  kassagenerande	  
enhet,	  lämnas	  inte	  denna	  information	  uppstår	  en	  brist	  därför	  att	  det	  blir	  svårt	  för	  
användarna	  av	  den	  finansiella	  rapporten	  att	  göra	  en	  jämförelse	  och	  det	  uppstår	  en	  minskad	  
transparens.	  Vilket	  säger	  mot	  IASB:s	  Föreställningsram	  för	  utformning	  av	  finansiella	  
rapporter	  samt	  IAS	  1	  Utformning	  av	  finansiella	  rapporter	  som	  säger	  att	  jämförbarheten	  och	  
transparensen	  är	  viktiga	  delar.	  Detta	  gör	  att	  väsentliga	  uträkningar	  som	  vid	  till	  exempel	  
nedskrivningstest	  av	  en	  större	  goodwillpost	  skall	  visas	  för	  användarna	  av	  den	  finansiella	  
rapporten.	  

3.2.3	  Kritik	  mot	  standarderna	  IFRS	  och	  IAS	  36	  
Sven	  Husmann	  och	  Martin	  Schmidt	  (2008)	  kritiserar	  i	  artikeln	  ”The	  Discount	  Rate:	  A	  Note	  on	  
IAS	  36”	  hur	  den	  är	  utformad	  och	  startpunkterna	  för	  att	  göra	  ett	  nedskrivningstest.	  De	  säger	  
att	  standarderna	  är	  alldeles	  för	  otydliga	  och	  öppna	  för	  fria	  tolkningar.	  Det	  finns	  enligt	  IAS	  36	  
Bilaga	  A	  punkt	  17	  tre	  startpunkter	  (den	  kassagenerande	  enhetens	  WACC	  beräknad	  med	  hjälp	  
av	  CAPM,	  den	  kassagenerande	  enhetens	  ökande	  låneränta	  eller	  en	  annan	  marknadsstyrd	  
låneränta)	  för	  att	  räkna	  ut	  om	  ett	  nedskrivningsbehov	  föreligger.	  Författarna	  visar	  med	  hjälp	  
av	  kända	  ekonomimodeller	  att	  det	  endast	  är	  beräkningar	  med	  en	  utgångspunkt	  i	  WACC:en	  
som	  ger	  ett	  korrekt	  resultat	  och	  deras	  förslag	  är	  att	  IASB	  utesluter	  de	  andra	  två	  
startpunkterna	  och	  uttrycker	  sig	  tydligare.	  De	  säger	  att	  IAS	  36	  tar	  upp	  helt	  onödiga	  saker	  
vilket	  inte	  skapar	  en	  rättvisande	  bild.	  

Christian	  Petersen	  och	  Thomas	  Plenborg	  (2007)	  har	  i	  sin	  empiriska	  studie	  ställt	  frågor	  till	  
företag	  med	  goodwill	  i	  Danmark	  hur	  de	  hanterar	  nedskrivningstest	  enligt	  IAS	  36.	  Detta	  
eftersom	  lite	  forskning	  har	  inriktats	  på	  implementeringen	  av	  IAS	  36	  och	  annan	  forskning	  
säger	  att	  många	  fel	  har	  uppstått	  vid	  tillämpningen	  av	  standarden.	  I	  slutsatsen	  säger	  de	  att	  
IAS	  36	  är	  för	  komplex	  och	  att	  det	  krävs	  signifikant	  kunskap	  för	  att	  kunna	  tolka	  och	  
implementera	  IAS	  36.	  Forskarnas	  förslag	  till	  IASB	  är	  att	  göra	  standarderna	  mindre	  
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komplicerade	  och	  öka	  pedagogiken	  samt	  ge	  en	  bättre	  vägledning	  hur	  standarderna	  skall	  
tolkas.	  

3.2.4	  Forskning	  inom	  ämnet	  goodwill	  
Tyrone	  M	  Carlin	  och	  Nigel	  Finch	  (2008)	  skriver	  i	  en	  artikel	  att	  de	  vill	  lyfta	  fram	  frågan	  med	  
komplexiteten	  att	  göra	  ett	  nedskrivningstest	  av	  goodwill	  enligt	  IFRS	  ur	  ett	  perspektiv	  från	  
både	  revisorer	  och	  de	  som	  gör	  årsredovisningarna	  enligt	  IFRS.	  Undersökningen	  består	  av	  200	  
bolag	  som	  hade	  goodwill	  i	  bokslutet	  för	  år	  2006	  och	  var	  registrerade	  på	  Australiens	  börs	  som	  
vid	  tillfället	  bestod	  av	  498	  bolag.	  

De	  kommer	  bland	  annat	  fram	  till	  att	  1)	  Hälften	  av	  de	  200	  bolagen	  hade	  färre	  kassagenerande	  
enheter	  än	  affärssegment	  eller	  en	  inte	  tillräcklig	  redovisning	  om	  det	  var	  korrekt	  vilket	  
betyder	  att	  de	  inte	  uppfyller	  IFRS	  fullt	  ut	  eller	  inte	  alls.	  2)	  Av	  de	  bolag	  som	  har	  använt	  
nyttjandevärde	  i	  nedskrivningstestet,	  som	  är	  cirka	  80	  procent,	  har	  nästan	  två	  tredjedelar	  
endast	  använt	  en	  och	  samma	  diskonteringsränta	  för	  alla	  kassagenerande	  enheter	  även	  fast	  
olika	  riskprofiler	  borde	  existera	  mellan	  dem	  som	  IFRS	  säger	  ska	  redovisas.	  

I	  slutsatsen	  säger	  de	  bland	  annat	  att	  resultatet	  visar	  att	  en	  stor	  del	  av	  de	  listade	  bolagen	  i	  
Australien	  systematiskt	  inte	  uppfyller	  kriterierna	  för	  nedskrivningstest	  enligt	  IFRS.	  Två	  
förklaringar	  kan	  vara	  att	  nedskrivningstest	  i	  Australien	  är	  ganska	  nytt	  eller	  att	  
standardsättarna	  gör	  för	  komplexa	  och	  svårhanterliga	  regler	  som	  inte	  går	  att	  efterfölja	  även	  
om	  ett	  tillrättanvisande	  av	  efterföljandet	  skulle	  ske.	  

Björn	  Gauffin	  och	  Sven-‐Arne	  Nilsson	  har	  för	  fjärde	  året	  i	  rad,	  alltså	  lika	  länge	  som	  kravet	  att	  
redovisa	  enligt	  IFRS	  har	  funnits,	  gjort	  en	  studie	  av	  hur	  förvärv	  redovisas	  i	  årsredovisningarna	  
för	  att	  se	  hur	  IFRS	  3	  efterföljs	  av	  företag	  på	  Stockholmsbörsen.	  Under	  alla	  år	  har	  det	  
förekommit	  bristfällig	  information	  som	  inte	  når	  upp	  till	  upplysningskraven	  i	  enighet	  med	  IFRS	  
3.	  Sedan	  starten	  av	  studien	  för	  fyra	  år	  sedan	  är	  det	  fortfarande	  omkring	  hälften	  som	  inte	  
skriver	  beloppen	  på	  de	  olika	  identifierade	  immateriella	  tillgångarna	  och	  upplysningen	  på	  
faktorer	  som	  bidrog	  till	  goodwill	  som	  krävs	  av	  IFRS	  saknas	  i	  en	  tredjedel	  av	  företagens	  
årsredovisningar.	  Vidare	  är	  det	  i	  år	  endast	  20	  procent	  av	  företagen	  som	  redovisar	  en	  
avskrivningstid	  för	  immateriella	  tillgångar.	  Slutsatsen	  är	  att	  det	  saknas	  en	  förbättring	  av	  
redovisningen	  enligt	  IFRS	  3	  även	  fast	  reglerna	  har	  funnits	  i	  fyra	  år.	  Detta	  bidrar	  med	  en	  
sämre	  transparens,	  alltså	  att	  det	  blir	  svårt	  för	  analytiker	  och	  andra	  att	  göra	  jämförelser	  
mellan	  företagen.	  (Gauffin,	  2009;	  2008;	  2007	  &	  2006)	  
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3.3	  Revision	  

3.3.1	  Vad	  är	  revisorns	  roll?	  
Revision	  är	  till	  nytta	  för	  olika	  intressenter,	  internationellt	  brukar	  det	  sägas	  att	  revisionen	  sker	  
i	  ”	  the	  public	  interest”.	  Arbetet	  revisorer	  gör	  har	  olika	  nytta	  för	  olika	  intressenter:	  (FAR	  
Förlag,	  2006	  s.20-‐21)	  

-‐ Ägarna,	  i	  större	  företag	  är	  det	  oftast	  inte	  ägarna	  som	  sitter	  i	  företagets	  ledning	  utan	  
de	  måste	  lite	  på	  att	  styrelsen	  och	  VD	  ger	  dem	  rätt	  information.	  Genom	  att	  
revisorerna	  bedömer	  att	  denna	  information	  är	  rättvisande	  för	  företag	  kan	  ägarna	  
fatta	  beslut	  grundande	  på	  detta	  med	  en	  säkerhet	  att	  de	  gör	  rätt.	  

-‐ Kreditgivare,	  genom	  att	  den	  finansiella	  informationen	  är	  granskad	  av	  en	  opartisk	  och	  
självständig	  revisor	  kan	  till	  exempel	  banker	  låna	  ut	  pengar	  med	  en	  säkerhet	  att	  de	  får	  
tillbaka	  sitt	  utlånade	  kapital.	  

-‐ Leverantörer,	  för	  att	  de	  ska	  våga	  leverera	  och	  ge	  kredit	  till	  ett	  företag	  är	  det	  viktigt	  
att	  de	  kan	  lita	  på	  att	  företaget	  kommer	  betala.	  Detta	  kan	  fås	  genom	  till	  exempel	  en	  
kreditupplysning	  där	  det	  normalt	  finns	  information	  om	  det	  funnits	  anmärkningar	  i	  
revisionsberättelsen	  under	  de	  senaste	  åren.	  

-‐ Kunder,	  vill	  veta	  om	  företaget	  är	  stabilt	  och	  kommer	  kunna	  fortsätta	  leverera	  
varor/tjänster.	  

-‐ Anställda,	  vill	  veta	  om	  informationen	  från	  företaget	  är	  korrekt	  eller	  om	  det	  till	  
exempel	  finns	  en	  chans	  att	  de	  kommer	  förlora	  sina	  jobb.	  

-‐ Styrelse	  och	  VD,	  har	  nytta	  av	  revisorns	  synpunkter	  och	  bedömningar	  genom	  att	  han	  
kan	  ge	  ett	  annat	  perspektiv	  på	  händelser	  och	  företeelser	  i	  företag	  som	  annars	  kanske	  
inte	  hade	  kommit	  fram.	  

-‐ Stat	  och	  kommun,	  eftersom	  redovisningen	  ligger	  till	  grund	  för	  skatter	  och	  avgifter	  är	  
det	  viktigt	  ur	  staten	  och	  kommunens	  synvinkel	  att	  denna	  information	  är	  korrekt.	  

Revisorns	  arbete	  kan	  även	  beskrivas	  genom	  att	  de	  har	  till	  uppgift	  att	  utföra	  en	  
attestfunktion.	  Genom	  att	  lämna	  en	  ren	  revisionsberättelse	  säger	  revisorn	  att	  resultat-‐	  och	  
balansräkningen	  är	  korrekt	  och	  att	  styrelsen	  och	  VD:n	  har	  skött	  förvaltningen	  av	  företag	  och	  
revisorn	  kan	  beviljar	  dem	  ansvarsfrihet.	  (Johansson	  et	  al.	  2005	  s.11)	  
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3.3.2	  Vad	  antas	  revisorer	  göra?	  
Revisorer	  antas	  granska	  redovisningsinformationen	  som	  företagen	  lämnar	  ut	  och	  
kvalitetssäkra	  att	  denna	  information	  är	  relevant	  och	  tillförlitlig	  för	  investerare	  och	  
intressenter.	  (Öhman,	  2006	  s.35)	  Men	  det	  är	  inte	  alltid	  som	  revisorerna	  granskar	  all	  
information	  utan	  ibland	  bara	  en	  del	  av	  informationen.	  Som	  kan	  ses	  i	  figuren	  nedan	  granskas	  
bara	  den	  information	  som	  är	  hård,	  historisk	  och	  fragmentarisk,	  a),	  i	  motsats	  till	  den	  
information	  som	  är	  mjuk,	  framtidsorienterad	  och	  rikhaltig,	  b)	  och	  c).	  Detta	  medför	  att	  en	  del	  
information	  går	  direkt	  till	  intressenterna	  utan	  att	  kvalitetssäkras	  av	  revisorerna.	  (Öhman,	  
2006	  s.102-‐103)	  

Källa:	  Öhman,	  2006	  s.103	  

Anledningen	  till	  att	  inte	  all	  information	  granskas	  fullt	  ut	  är	  att	  revisorerna	  känner	  sig	  inte	  
trygga	  i	  situationen	  och	  vågar	  på	  sätt	  inte	  hantera	  denna	  slags	  information.	  Den	  hårda	  och	  
historiska	  informationen	  som	  till	  exempel	  skatter,	  avgifter	  och	  vissa	  sifferposter	  känner	  de	  
sig	  mer	  trygga	  i	  och	  har	  hjälp	  av	  regler,	  rekommendationer	  och	  välbeprövade	  metoder.	  
(Öhman,	  2006	  s.102-‐103)	  

Den	  framåtriktade	  informationen	  som	  är	  svår	  för	  revisorerna	  att	  granska	  är	  däremot	  kanske	  
den	  viktigaste	  för	  investerare	  och	  andra	  intressenter.	  Den	  visar	  hur	  det	  går	  för	  företaget	  och	  
hur	  framtiden	  kommer	  att	  se	  ut.	  Men	  eftersom	  revisorerna	  inte	  känner	  sig	  trygga	  i	  sitt	  
arbete	  genom	  att	  de	  inte	  finns	  regler	  och	  riktlinjer	  hur	  denna	  information	  ska	  granskas	  blir	  
den	  bara	  granskad	  till	  en	  viss	  del.	  (Öhman,	  2006	  s.102-‐103)	  Det	  är	  inom	  detta	  område	  som	  
goodwill	  återfinns,	  alltså	  en	  svår	  post	  att	  granska	  för	  revisorerna	  som	  är	  mjuk	  och	  
framåtriktad.	  

Figur	  2	  Revisorernas	  granskning	  av	  informationen	  från	  företagen	  



14	  
	  

Revisorer	  har	  en	  förmåga	  att	  göra	  vissa	  ”saker	  rätt”	  istället	  för	  att	  inrikta	  sig	  på	  att	  göra	  ”rätt	  
saker”.	  Alltså	  revisorerna	  granskar	  hellre	  information	  där	  de	  har	  bra	  och	  tydliga	  riktlinjer	  som	  
till	  exempel	  historisk	  information.	  (Öhman,	  2006	  s.45)	  

Revisorn	  kan	  dock	  inte	  granska	  allt	  i	  ett	  företag	  och	  måste	  därför	  bedöma	  vad	  som	  är	  av	  
väsentlig	  betydelse.	  Vad	  som	  är	  väsentlig	  i	  ett	  mindre	  företag	  kanske	  inte	  alls	  är	  väsentligt	  i	  
ett	  större	  företag.	  Det	  är	  upp	  till	  revisorn	  personligen	  att	  bestämma	  vad	  som	  är	  väsentligt	  
och	  behöver	  en	  grundliggare	  granskning.	  Belopp	  som	  är	  så	  pass	  stora	  att	  de	  påverkar	  
användarnas	  bedömning	  av	  ett	  företagets	  finansiella	  rapporter	  anses	  som	  väsentliga.	  (FAR	  
Förlag,	  2006	  s.36)	  	  

3.3.3	  Revisionsrisk	  
Revisorer	  måste	  även	  betrakta	  väsentligheten	  och	  dess	  samband	  med	  revisionsrisken.	  Risken	  
att	  revisorn	  ska	  göra	  ett	  felaktigt	  uttalande	  i	  revisionsberättelsen	  kallas	  revisionsrisk	  (RR)	  och	  
påverkas	  i	  sin	  tur	  av	  tre	  andra	  risker.	  Detta	  kan	  visas	  i	  en	  formel:	  RR	  =	  IR	  *	  KR	  *	  UR.	  (FAR	  
Förlag,	  2006	  s.37-‐38)	  Där	  den	  lägsta	  risken	  i	  formeln	  representeras	  av	  värdet	  1,	  detta	  
eftersom	  om	  värdet	  skulle	  vara	  mindre	  skulle	  revisionsrisken	  (RR)	  minska.	  

Där	  IR	  står	  för	  den	  inneboende	  risk	  som	  finns	  att	  det	  blir	  fel	  i	  redovisningen	  eller	  att	  det	  finns	  
brister	  i	  förvaltning	  på	  grund	  av	  företagets	  verksamhet.	  Kontrollrisken,	  KR,	  är	  den	  risk	  att	  
företaget	  inte	  själva	  upptäcker	  ett	  fel	  genom	  sina	  interna	  kontroller.	  Upptäcktsrisken,	  UR,	  är	  
till	  sist	  risken	  att	  väsentliga	  fel	  inte	  heller	  upptäckts	  av	  revisorn.	  (FAR	  Förlag,	  2006	  s.37-‐38)	  

Genom	  att	  formeln	  ser	  ut	  som	  den	  gör	  är	  det	  alltså	  möjligt	  att	  acceptera	  till	  exempel	  en	  hög	  
inneboende	  risk	  om	  de	  två	  andra	  riskerna	  är	  låga.	  Detta	  för	  att	  revisionsrisken	  blir	  då	  i	  alla	  
fall	  låg	  och	  chansen	  att	  revisorn	  gör	  ett	  felaktigt	  uttalande	  i	  revisionsberättelsen	  är	  liten.	  
(FAR	  Förlag,	  2006	  s.37-‐38)	  

3.3.4	  Lagar,	  normer	  och	  praxis	  
Revisorer	  har	  ett	  antal	  lagar,	  normer	  och	  praxis	  de	  måste	  följa	  i	  sitt	  arbete.	  Har	  nedan	  tänkte	  
vi	  gå	  genom	  ett	  antal	  av	  dessa	  och	  dess	  innebör	  för	  revisionen	  och	  revisorerna.	  

Revisionslagen	  

I	  revisionslagen	  framgår	  vad	  en	  revisor	  ska	  granska,	  som	  årsredovisningen	  och	  annan	  
bokföring	  samt	  företagsledningens	  förvaltning	  (FAR	  Förlag,	  2006c	  s.23).	  Denna	  granskning	  
ska	  vara	  så	  pass	  grundlig	  och	  omfattande	  att	  den	  lever	  upp	  till	  god	  revisionssed.	  Om	  det	  
företaget	  revisorn	  ska	  granska	  är	  ett	  moderföretag	  ska	  han	  även	  granska	  
koncernredovisningen.	  Företagsledningen	  måste	  tillgodose	  revisorns	  med	  de	  materiell	  och	  
upplysningar	  som	  han	  anser	  är	  nödvändigt	  för	  att	  granskningen	  ska	  bli	  tillräckligt	  
omfattande.	  I	  revisionslagen	  framgår	  det	  även	  i	  vilka	  situationer	  en	  revisor	  inte	  får	  
genomföra	  revisionen	  för	  ett	  företag,	  som	  till	  exempel	  om	  han	  sitter	  i	  företagsledningen	  
eller	  är	  släkt	  med	  någon	  som	  gör	  det.	  Revisorn	  får	  inte	  heller	  stå	  i	  låneskuld	  till	  företag	  eller	  
vara	  ägare	  i	  något	  av	  företagen	  i	  koncernen.	  (FAR	  SRS,	  2009c	  s.19-‐21)	  
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Revisorslagen	  	  

Enligt	  revisorslagen	  har	  en	  revisorn	  ett	  antal	  skyldigheter,	  dessa	  är	  bland	  annat	  att	  han	  
måste	  uppfylla	  de	  krav	  som	  god	  revisorssed	  kräver.	  Han	  måste	  vara	  opartisk	  och	  självständig	  
samt	  att	  han	  har	  tystnadsplikt.	  I	  denna	  lag	  framgår	  även	  vilka	  krav	  som	  ställs	  för	  att	  få	  vara	  
en	  godkänd	  och/eller	  auktoriserad	  revisor,	  samt	  vad	  revisorsnämnden	  skall	  göra.	  (FAR	  SRS,	  
2009c	  s.7-‐12)	  

God	  revisionssed	  

Enligt	  Aktiebolagslagen	  ska	  revisionen	  utföras	  enligt	  god	  revisionssed.	  Det	  ska	  också	  framgå	  
hur	  omfattande	  och	  ingående	  granskningen	  som	  ska	  göras	  enligt	  revisionslagen	  ska	  vara.	  För	  
att	  omvärldens	  ska	  kunna	  ha	  förtroende	  för	  revisionen	  krävs	  att	  han	  har	  kompetens,	  
oberoende	  och	  tystnadsplikt.	  Dessa	  tre	  kriterier	  är	  grundkraven	  som	  revisionen	  bygger	  på,	  
alltså	  är	  god	  sed	  bland	  erfarna	  och	  professionella	  revisorer	  detsamma	  som	  god	  revisionssed.	  
Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  inte	  förväxla	  god	  revisionssed	  med	  god	  revisorssed	  eller	  god	  
redovisningssed.	  (FAR	  Förlag,	  2006	  s.23-‐24;	  FAR	  SRS,	  2009a)	  

God	  revisorssed	  

Denna	  sed	  innehåller	  de	  etiska	  regler	  som	  revisionsyrket	  ska	  uppfylla.	  En	  av	  de	  etiska	  
reglerna	  är	  att	  revisionen	  ska	  uppfylla	  god	  revisionssed.	  (FAR	  Förlag,	  2006	  s.24)	  Dessa	  regler	  
gäller	  för	  hela	  revisorns	  yrkesverksamhet	  som	  till	  exempel	  rådgivning	  och	  skattefrågor	  och	  
alltså	  inte	  bara	  revisionsuppdrag.	  (FAR	  SRS,	  2009b)	  

God	  redovisningssed	  

Denna	  sed	  är	  snarare	  en	  norm	  som	  revisorn	  ska	  granska	  än	  en	  norm	  som	  de	  ska	  leva	  upp	  till.	  
Detta	  eftersom	  god	  redovisningssed	  är	  en	  norm	  för	  hur	  redovisningen	  ska	  genomföras,	  alltså	  
normer	  och	  praxis	  för	  bokföring,	  bokslut	  och	  andra	  finansiella	  rapporter.	  (FAR	  Förlag,	  2006	  
s.24)	  

3.3.5	  Goodwillnedskrivningar,	  svåra	  situationer	  för	  revisorer	  
En	  av	  de	  svåraste	  situationerna	  en	  revisor	  kan	  ställas	  inför	  är	  diskussionen	  med	  
företagsledningen	  och	  styrelsen	  gällande	  goodwillnedskrivningar.	  Revisorns	  analyser	  och	  
bedömningar	  om	  goodwillvärdet	  kanske	  inte	  är	  desamma	  som	  företagsledning.	  Till	  exempel	  
anser	  revisorn	  kanske	  att	  nedskrivningen	  av	  goodwill	  ska	  vara	  större	  än	  vad	  företaget	  anser.	  
Om	  revisorn	  efter	  diskussioner	  med	  företaget	  inte	  kommer	  fram	  till	  ett	  gemensamt	  värde	  på	  
nedskrivningen	  ställs	  han	  inför	  en	  svår	  situation	  där	  han	  blir	  tvungen	  att	  skriva	  en	  oren	  
revisionsberättelse.	  (Johansson	  et	  al.	  2005	  s.140)	  
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3.4	  Designad	  redovisning	  med	  lagar,	  rekommendationer,	  standarder	  
och	  praxis	  som	  stöd	  
Redovisningens	  lagar	  är	  inte	  alltid	  detaljstyrda	  och	  intressenter	  samt	  inblandade	  i	  ett	  
företags	  redovisning	  har	  olika	  mål,	  teorin	  om	  detta	  benämns	  som	  agency	  problem1.	  
Ledningen	  i	  ett	  företag	  vill	  ha	  mindre	  detaljstyrda	  redovisningslagar	  för	  att	  kunna	  styra	  
kostnader	  och	  inkomster	  mellan	  år	  som	  i	  sin	  tur	  påverkar	  deras	  bonus.	  (Riahi-‐Belkaoui,	  2004	  
s.55)	  Intressenter	  i	  företaget	  är	  i	  likhet	  med	  ledningen	  intresserade	  av	  mindre	  detaljstyrda	  
redovisningslagar	  som	  ger	  möjlighet	  till	  inkomstutjämning	  som	  minskar	  risken	  med	  företaget	  
och	  ökar	  dess	  värde.	  Revisorer	  vill	  istället	  ha	  lagar	  som	  ger	  en	  verklig	  bild	  av	  företagets	  
ekonomiska	  situation	  eller	  tunga,	  strikta	  och	  detaljstyrda	  lagar	  som	  styrker	  deras	  
ställningstagande.	  (Riahi-‐Belkaoui,	  2004	  s.55)	  

Redovisningsstandarderna	  är	  konstruerade	  med	  inkomstutjämning	  i	  åtanke	  för	  att	  ge	  en	  mer	  
rättvisande	  bild	  av	  när	  inkomster	  och	  kostnader	  påverkar	  företaget.	  Detta	  gör	  även	  att	  
företagen	  kan	  tillämpa	  en	  så	  kallad	  designad	  utjämning	  och	  till	  exempel	  styra	  när	  
utbetalningar	  och	  inbetalningar	  skall	  ske,	  hur	  pensionsskulder	  skall	  beräknas	  till	  nuvärden	  
inom	  företaget	  samt	  göra	  uppskattningar	  inom	  lagrummet	  till	  deras	  egen	  fördel.	  (Riahi-‐
Belkaoui,	  2004	  s.56)	  Vinststyrning	  som	  sker	  av	  ledningen	  anses	  vara	  designad	  och	  inte	  styrd	  
av	  principer	  eller	  standarder	  samt	  anses	  ske	  ur	  ett	  verkligt	  ekonomiskt	  perspektiv	  till	  fördel	  
för	  ledningen.	  Ledningen	  bestämmer	  vinstutdelningen	  med	  tanke	  på	  att	  maximera	  sin	  egen	  
bonus	  men	  kommunicerar	  utdelningen	  genom	  ett	  informellt	  perspektiv	  och	  beskriver	  den	  
med	  att	  det	  är	  det	  bästa	  alternativet	  för	  företaget	  och	  ägarna.	  (Riahi-‐Belkaoui,	  2004	  s.56-‐57)	  

3.4.1	  Kreativitet	  inom	  redovisning	  
Big	  Bath	  Accounting	  är	  en	  teori	  som	  har	  uppstått	  i	  USA	  där	  företag	  har	  försökt	  att	  redovisa	  
så	  många	  kostnader	  som	  möjligt	  genom	  avskrivning	  eller	  nedskrivning	  ett	  år,	  för	  att	  senare	  
år	  ha	  färre	  kostnader	  och	  fler	  intäkter,	  vilket	  är	  meningen	  att	  ge	  en	  bild	  av	  att	  företaget	  går	  
bättre.	  (Artsberg,	  2005	  s.224;	  Riahi-‐Belkaoui,	  2004	  s.58)	  Detta	  sker	  vid	  byte	  av	  ledning,	  när	  
en	  stor	  tillgång	  eller	  vinst	  finns	  samt	  när	  vinsten	  är	  väldigt	  svag.	  (Riahi-‐Belkaoui,	  2004	  s.58)	  
Vid	  byte	  av	  ledning	  i	  ett	  företag	  ses	  inte	  en	  extra	  nedskrivning	  som	  något	  negativt	  av	  
aktiemarknaden,	  det	  ses	  mer	  som	  en	  omstrukturering	  av	  tidigare	  dåliga	  investeringar	  som	  
gjorts	  av	  en	  tidigare	  ledning	  i	  företaget,	  det	  ger	  en	  bild	  av	  att	  den	  nuvarande	  ledningen	  gör	  
det	  rätta	  även	  fast	  de	  gör	  det	  ur	  ett	  personligt	  vinstperspektiv.	  (Chaney	  genom	  Koller	  et	  al.	  
2005	  s.80)	  

Kreativ	  redovisning	  är	  i	  likhet	  med	  Big	  bath	  accounting	  något	  som	  görs	  av	  ledningen	  för	  att	  
företaget	  ska	  se	  ut	  att	  gå	  bättre	  än	  vad	  det	  gör.	  Men	  i	  motsats	  till	  Big	  Bath	  Accounting	  bryts	  
det	  här	  mot	  redovisningsstandarder	  och	  regler,	  det	  kan	  vara	  mindre	  anmärkningsvärda	  
försök	  som	  saknaden	  av	  information,	  men	  är	  oftast	  större	  olagliga	  tolkningar	  av	  
redovisningsstandarderna.	  (Riahi-‐Belkaoui,	  2004	  s.59-‐60)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  till	  exempel:	  Ross,	  2008	  s.	  12	  	  
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4.	  Empiri	  
Detta	  kapitel	  innehåller	  det	  resultatet	  vi	  fått	  genom	  de	  fem	  intervjuer	  som	  genomförds.	  
Empirin	  presenteras	  med	  frågan	  och	  sedan	  en	  sammanställning	  av	  revisorernas	  svar.	  De	  
enskilda	  svaren	  finns	  i	  bilaga	  2.	  

Hur	  länge	  har	  du	  varit	  i	  branschen?	  

Revisorerna	  har	  arbetat	  mellan	  9	  och	  20	  år	  i	  branschen.	  Tre	  av	  de	  fem	  är	  auktoriserad	  revisor	  
och	  två	  stycken	  är	  godkänd	  revisor.	  

Till	  vilken	  omfattning	  har	  du	  hand	  om	  goodwill,	  och	  hur	  stor	  del	  utgör	  det	  i	  de	  företag	  du	  
reviderar?	  

Storleken	  på	  goodwill	  sägs	  vara	  från	  tre	  procent	  upp	  till	  femtio	  procent	  av	  tillgångarna	  i	  de	  
bolagen	  som	  de	  intervjuade	  reviderar.	  

Vilken	  betydelse	  har	  posten	  goodwill	  vid	  revisionen?	  Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  betydelse.	  	  

Posten	  goodwill	  sägs	  vara	  allt	  från	  mindre	  väsentlig	  på	  grund	  av	  att	  den	  utgör	  en	  så	  liten	  del	  
av	  balansräkningen	  till	  att	  den	  är	  väsentlig	  på	  grund	  av	  att	  den	  utgör	  en	  så	  stor	  del	  av	  
balansräkningen.	  Vidare	  sägs	  att	  posten	  är	  komplex	  och	  att	  värderingen	  av	  den	  bygger	  på	  
helhetsbedömningar.	  Majoriteten	  av	  revisorerna	  säger	  att	  det	  finns	  en	  risk	  i	  goodwill	  och	  att	  
den	  därför	  då	  blir	  väsentlig	  och	  måste	  granskas.	  

Hur	  går	  värderingen	  av	  posten	  goodwill	  till?	  Verifieras	  förvärvsanalysen?	  

Flera	  av	  revisorerna	  säger	  att	  de	  är	  med	  i	  processen	  från	  start	  vid	  upprättande	  av	  
förvärvsanalysen	  och	  diskuterar	  med	  företaget	  om	  vad	  de	  tycker	  är	  en	  försvarbar	  och	  
verifierbar	  förvärvsanalys	  och	  den	  inkluderade	  goodwillposten.	  

Har	  det	  hänt	  att	  posten	  goodwill	  har	  varit	  alldeles	  för	  högt	  eller	  lågt	  värderad	  från	  början	  
med	  härledningar	  ur	  förvärvsanalysen?	  Hur	  kan	  det	  ha	  varit	  möjligt?	  

De	  flesta	  revisorerna	  har	  varit	  med	  om	  att	  goodwill	  har	  varit	  för	  hög,	  detta	  på	  grund	  av	  att	  
det	  kan	  vara	  svårt	  att	  identifiera	  alla	  tillgångar	  vid	  ett	  förvärv	  eller	  att	  helt	  enkelt	  
köpeskillingen	  har	  varit	  för	  hög.	  Detta	  har	  oftast	  löst	  sig	  med	  en	  korrigering	  av	  
förvärvsanalysen	  eller	  en	  nedskrivning	  året	  efter.	  Goodwill	  anses	  av	  de	  flesta	  inte	  kunna	  bli	  
för	  låg,	  eftersom	  det	  är	  bättre	  att	  härleda	  köpeskillingen	  till	  en	  tillgång	  och	  få	  ned	  eller	  bort	  
goodwillposten.	  

Vid	  nedskrivning	  av	  goodwill	  eller	  ej,	  finns	  det	  tydliga	  noter	  om	  ställningstagande	  och	  
grunder?	  Vilka?	  Varför	  ville	  ledningen	  ha	  nedskrivning	  eller	  ej	  även	  fast	  det	  var	  fel?	  

IFRS	  sägs	  kräva	  för	  mycket	  av	  företagen	  och	  om	  de	  följs	  så	  utsätts	  företagens	  
konkurrensmässiga	  fördel.	  De	  flesta	  av	  revisorerna	  är	  överens	  om	  att	  det	  är	  lagom	  med	  
information	  som	  finns	  i	  noterna	  och	  några	  säger	  att	  det	  är	  mer	  rimligt	  att	  följa	  praxis	  än	  IFRS.	  
En	  av	  revisorerna	  benämner	  att	  företagen	  ger	  en	  för	  dålig	  beskrivning	  av	  vad	  själva	  goodwill	  
är	  för	  något	  och	  varför	  den	  inte	  har	  kunnat	  härledas	  till	  andra	  tillgångar.	  
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Hur	  ser	  du	  på	  nyttjandevärden?	  Värden	  beror	  väl	  ofta	  på	  prognoser	  och	  antaganden?	  Hur	  
fungerar	  det	  i	  verkligheten?	  Vad	  tycker	  du	  om	  prognoser?	  

Nyttjandevärden	  och	  prognoser	  ses	  oftast	  inte	  som	  ett	  problem	  av	  revisorn.	  Några	  säger	  att	  
första	  året	  efter	  förvärvet	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  verifiera	  då	  det	  inte	  finns	  till	  exempel	  gamla	  
prognoser,	  utfall	  och	  statistik	  att	  jämföra	  med.	  Men	  de	  flesta	  säger	  att	  detta	  oftast	  inte	  är	  
något	  problem	  då	  det	  finns	  branschstatistik	  att	  jämföra	  med	  och	  även	  värderingsspecialister	  
som	  kan	  uttala	  sig	  om	  beräkningarna.	  De	  flesta	  revisorerna	  säger	  även	  att	  företagen	  gör	  bra	  
prognoser	  eftersom	  det	  är	  stora	  företag	  med	  mycket	  kompetens	  och	  kunskap	  samt	  även	  
ibland	  egna	  avdelningar	  som	  sköter	  förvärv,	  prognoser	  och	  värdering.	  Någon	  säger	  att	  
värden	  och	  variabler	  i	  analyserna	  ändå	  skall	  granska.	  

Hur	  ser	  du	  på	  marknadsvärden?	  Marknaden	  kan	  vara	  över-‐	  eller	  undervärderad.	  Tar	  du	  
hänsyn	  till	  detta?	  Hur?	  

Ingen	  har	  varit	  med	  om	  marknadsvärden	  vid	  beräkning	  av	  en	  goodwill.	  Tre	  stycken	  säger	  att	  
det	  inte	  finns	  någon	  eller	  kanske	  en	  mycket	  liten	  fungerande	  andrahandsmarknad	  för	  
kassagenerande	  enheter	  vilket	  gör	  att	  ett	  marknadsvärde	  blir	  dyrt	  eller	  mycket	  svårt	  att	  
fastställa.	  

Är	  marknadsvärden	  eller	  nyttjandevärden	  vanligast	  vid	  beräkning	  av	  goodwill?	  Varför?	  

Alla	  revisor	  har	  bara	  varit	  med	  om	  nyttjandevärden	  vid	  ett	  nedskrivningstest	  av	  goodwill.	  De	  
flesta	  nämner	  anledningen	  till	  svaret	  som	  sagts	  tidigare,	  saknaden	  av	  en	  fungerande	  
andrahandsmarknad.	  

Accepteras	  marknadsvärdet,	  eller	  måste	  alltid	  en	  uträkning	  av	  nyttjandevärdet	  finnas?	  
Motparten	  måste	  väl	  finnas	  för	  en	  acceptans	  av	  den	  andra?	  Hur	  fungerar	  det?	  

För	  att	  fastställa	  återvinningsvärdet	  räcker	  det	  med	  en	  av	  variablerna	  som	  är	  
nyttjandevärdet	  eftersom	  det	  i	  princip	  knappt	  går	  att	  fastställa	  ett	  marknadsvärde	  för	  en	  
kassagenerande	  enhet.	  

Gör	  företagen	  som	  de	  vill	  vid	  beräkning	  av	  verkligt	  värde	  för	  goodwill	  och	  
nedskrivningsbehovet?	  Saknas	  det	  direktiv	  för	  hur	  de	  ska	  gå	  tillväga,	  eller	  gör	  företagen	  fel?	  

Revisorerna	  nämner	  att	  värderingsmodeller	  och	  rekommendationer	  används	  utav	  företagen	  
vilket	  gör	  att	  nedskrivningstesten	  blir	  korrekta.	  Några	  revisorer	  säger	  att	  stora	  företag	  sköter	  
detta	  bra	  och	  en	  annan	  säger	  att	  eftersom	  värderingen	  av	  goodwill	  bygger	  på	  bedömningar	  
och	  uppskattningar	  kan	  företagen	  ofta	  hitta	  skäl	  till	  att	  antingen	  skriva	  ned	  goodwill	  eller	  
behålla	  det	  värde	  som	  finns.	  

Finns	  det	  vissa	  knep	  för	  att	  få	  skriva	  ned	  goodwill?	  T.ex.	  omstruktureringar	  av	  
kassagenerande	  enheter.	  Eller	  andra	  knep?	  

Revisorerna	  har	  inte	  varit	  med	  om	  några	  knep	  för	  att	  få	  skriva	  ned	  goodwill.	  Nedskrivningar	  
av	  goodwill	  stöds	  oftast	  på	  kalkyler	  och	  beräkningar	  vilka	  gör	  att	  de	  är	  berättigade	  och	  
korrekta.	  Men	  två	  av	  revisorerna	  är	  öppna	  för	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  det	  kan	  finnas	  knep,	  en	  
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nämner	  till	  exempel	  att	  företaget	  kan	  hävda	  att	  ett	  kundregister	  inte	  finns	  kvar	  och	  därför	  
göra	  en	  nedskrivning.	  

Har	  du	  varit	  med	  om	  att	  din	  värdering	  av	  goodwill	  har	  skiljt	  sig	  från	  företagets?	  Vad	  blev	  
följderna	  eller	  åtgärderna	  och	  hur	  löstes	  det?	  

Ingen	  av	  revisorerna	  har	  skrivit	  ett	  uttalande	  eller	  en	  oren	  revisionsberättelse	  på	  grund	  av	  
att	  de	  ansett	  att	  goodwill	  har	  varit	  felaktigt	  värderad.	  De	  flesta	  anser	  och	  några	  har	  även	  
varit	  med	  om	  att	  deras	  värdering	  av	  goodwill	  har	  skiljt	  sig	  från	  företagets	  värdering,	  detta	  
löses	  genom	  en	  diskussion	  och	  bevis	  läggs	  fram	  av	  företaget	  för	  att	  få	  en	  korrekt	  värdering	  
och	  på	  så	  sätt	  undvika	  en	  oren	  eller	  en	  anmärkning	  i	  revisionsberättelsen.	  

Har	  nedskrivningar	  av	  goodwill	  gjorts	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vad	  som	  sägs	  i	  IAS36?	  Med	  åtanke	  
att	  motverka	  någon	  annan	  post?	  Tror	  du	  att	  det	  har	  hänt?	  Hur	  skedde	  det?	  

Denna	  fråga	  har	  varit	  svårtolkad	  och	  vi	  har	  fått	  många	  olika	  svar,	  dessa	  har	  vi	  valt	  att	  
implementera	  som	  svar	  under	  andra	  frågor	  i	  empirin.	  

Vilket	  och	  varför	  anser	  du	  är	  det	  bättre	  systemet,	  det	  gamla	  med	  goodwill	  avskrivningar	  eller	  
det	  nyare	  med	  nedskrivningar?	  

De	  flesta	  revisorerna	  tycker	  att	  nedskrivningar	  i	  jämförelse	  med	  avskrivningar	  ger	  en	  mer	  
rättvisande	  bild	  och	  att	  kvalitén	  på	  värderingen	  har	  ökat	  eftersom	  att	  till	  exempel	  företaget	  
måste	  försvara	  och	  bevisa	  att	  det	  beräknade	  värdet	  på	  goodwill	  är	  korrekt.	  En	  revisor	  går	  in	  
på	  att	  han/hon	  tycker	  att	  detta	  ibland	  inte	  når	  upp	  till	  jämförbarhetssyftet	  med	  IFRS	  för	  
utomstående	  intressenter.	  En	  av	  de	  fem	  revisorerna	  tycker	  i	  motsats	  till	  de	  andra	  att	  det	  
gamla	  systemet	  med	  avskrivning	  av	  goodwill	  är	  bättre	  eftersom	  det	  inte	  ger	  en	  
hävstångseffekt	  vid	  en	  jämförelse	  mellan	  åren	  och	  säger	  att	  en	  del	  företag	  tillämpar	  IFRS	  
även	  fast	  de	  inte	  behöver	  bara	  för	  att	  få	  slippa	  göra	  avskrivningar.	  
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5.	  Analys	  
Analysen	  består	  av	  en	  diskussion	  mellan	  empirin	  och	  litteraturstudien	  där	  vi	  försöker	  skapa	  
en	  tydlig	  koppling	  mellan	  dessa	  två	  kapitel.	  

En	  revisors	  problem	  med	  att	  verifiera	  ett	  nedskrivningstest	  av	  posten	  goodwill	  uppstår	  redan	  
då	  företaget	  genomför	  förvärvet.	  Eftersom	  att	  identifieringen	  av	  övervärden,	  andra	  
tillgångar	  och	  eventualförpliktelser	  har	  en	  betydelse	  av	  vad	  goodwill	  kommer	  att	  bli	  har	  
revisorn	  en	  diskussion	  med	  företaget	  om	  vilka	  värden	  som	  är	  försvarbara	  och	  verifierbara	  av	  
revisorn.	  En	  del	  revisorer	  har	  varit	  med	  om	  att	  dessa	  tillgångar	  inte	  har	  kunnat	  identifieras	  
vid	  förvärvet	  varvid	  en	  diskussion	  med	  ledningen	  måste	  ske	  om	  det	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  
inte	  visar	  sig	  att	  stämma	  i	  balansräkningen.	  Eftersom	  att	  goodwill	  skall	  beskrivas	  vad	  det	  är	  
och	  varför	  den	  inte	  har	  kunnat	  identifieras	  som	  en	  annan	  tillgång	  (se	  IFRS	  3	  p.66	  &	  p.67h)	  
och	  koppla	  goodwill	  till	  olika	  kassagenerande	  enheter	  i	  det	  förvärvade	  företaget	  så	  har	  
flertalet	  revisorer	  sagt	  att	  de	  hellre	  accepterar	  en	  låg	  goodwill	  än	  en	  hög	  goodwill	  vid	  
förvärvet.	  Vid	  nedskrivning	  av	  goodwill	  säger	  revisorerna	  att	  företagen	  gör	  värderingen	  på	  
ett	  bra	  och	  trovärdigt	  sätt	  och	  använder	  sig	  av	  diskonteringsmodeller	  som	  vi	  ser	  verkar	  vara	  
motsvarigheten	  till	  nyttjandevärdesberäkningar	  i	  IAS	  36	  och	  dess	  Bilaga	  A.	  

På	  frågan	  till	  revisorerna	  om	  företagen	  gör	  som	  de	  vill	  vid	  fastställande	  av	  goodwills	  värde	  
och	  om	  de	  har	  varit	  med	  om	  eller	  vet	  några	  knep	  för	  företagen	  för	  att	  få	  skriva	  ned	  goodwill,	  
säger	  majoriteten	  att	  de	  följer	  modeller	  och	  praxis	  samt	  att	  det	  inte	  finns	  några	  knep	  för	  att	  
beräkna	  goodwill	  till	  ett	  av	  företagen	  önskat	  goodwillvärde.	  Big	  Bath-‐teorin	  säger	  att	  
företagen	  väljer	  när	  de	  ska	  göra	  en	  nedskrivning	  som	  brukar	  ske	  vid	  dåligt	  resultat	  eller	  vid	  
byte	  av	  ledning	  som	  alltså	  måste	  vara	  ett	  knep	  för	  att	  få	  göra	  en	  nedskrivning.	  Detta	  kan	  inte	  
revisorerna	  riktigt	  hålla	  med	  om	  att	  det	  är	  så	  det	  sker.	  En	  revisor	  säger	  att	  en	  ny	  ledning	  kan	  
ha	  nya	  verksamhetsmål	  och	  byter	  strategi	  varför	  en	  nedskrivning	  kan	  vara	  motiverad	  och	  
korrekt.	  

Revisorerna	  säger	  även	  att	  företagen	  gör	  prognoser	  och	  beräkningar	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  kan	  
försvara	  sina	  uträkningar.	  IFRS	  säger	  inte	  exakt	  hur	  denna	  ska	  vara	  beräknad	  och	  hur	  
företagen	  ska	  göra	  samt	  beskriver	  inte	  vad	  revisorerna	  i	  detalj	  skall	  acceptera.	  Enligt	  
revisorerna	  sker	  en	  diskussion	  med	  ledningen	  där	  de	  får	  försvara	  värdena	  och	  bevisa	  att	  det	  
verkligen	  är	  korrekt	  där	  en	  justering	  måste	  ske	  om	  revisorn	  inte	  anser	  att	  det	  stämmer.	  
Prognoser	  enligt	  Bilaga	  A	  i	  IAS	  36	  säger	  att	  det	  är	  acceptabelt	  att	  ha	  med	  sannolikheter	  för	  
olika	  utfall	  vilket	  bidrar	  till	  återvinningsvärdet	  och	  visar	  om	  goodwill	  skall	  skrivas	  ned	  eller	  ej.	  
Ett	  sådant	  värde	  måste	  vara	  väldigt	  svårt	  för	  en	  revisor	  att	  revidera	  eftersom	  det	  endast	  är	  
prognoser.	  Revisorerna	  nämner	  här	  att	  de	  har	  hjälp	  av	  marknadsdata,	  gamla	  prognoser	  och	  
utfall	  hos	  företagen	  för	  att	  se	  hur	  väl	  de	  har	  stämt	  överens	  med	  verkligheten.	  Det	  
intressantaste	  fallet	  är	  revisorn	  som	  säger	  att	  ett	  företag	  kan	  hävda	  att	  till	  exempel	  en	  
kassagenerande	  enhet,	  som	  kundlistor,	  inte	  finns	  kvar	  längre	  och	  då	  skriva	  ned	  goodwill.	  
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En	  strukturering	  av	  goodwill	  på	  kassagenerande	  enheter	  från	  början	  kan	  senare	  visa	  sig	  ge	  
en	  möjlighet	  att	  skriva	  ned	  goodwill	  på	  grund	  av	  en	  förändring	  i	  kassaflöden	  från	  den	  
kassagenerande	  enheten.	  På	  liknande	  sätt	  borde	  det	  alltså	  vara	  möjligt	  att	  göra	  avyttringar	  
eller	  fördelaktiga	  omstruktureringar	  av	  kassagenerande	  enheter	  (IAS	  36	  p.86-‐87)	  för	  att	  få	  
möjligheten	  att	  skriva	  ned	  goodwill	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  som	  en	  av	  revisorerna	  har	  svarat	  
med	  varför	  ett	  företag	  ville	  skriva	  ned	  goodwill.	  

Eftersom	  att	  återvinningsvärdet	  för	  en	  kassagenerande	  enhet	  vid	  ett	  nedskrivningstest	  av	  
goodwill	  skall	  motsvara	  det	  högsta	  av	  marknadsvärdet	  eller	  nyttjandevärdet	  enligt	  IAS	  36,	  
men	  enligt	  revisorerna	  används	  endast	  nyttjandevärdet	  och	  diskonteringsmodeller.	  Om	  det	  
nu	  finns	  ett	  marknadsvärde	  som	  är	  högre	  än	  nyttjandevärdet	  verkar	  inte	  detta	  ha	  någon	  
betydelse	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  fungerande	  andrahandsmarknad	  enligt	  
revisorerna,	  samt	  att	  även	  revisorn	  föredrar	  ett	  lägre	  goodwillvärde.	  

IFRS	  kräver	  att	  antaganden	  och	  att	  detaljerad	  information	  om	  vad	  goodwill	  är	  och	  hur	  ett	  
nedskrivningstest	  har	  skett	  skall	  visas	  av	  företaget,	  medans	  annan	  forskning	  även	  säger	  att	  
viktig	  information	  saknas	  i	  finansiella	  rapporter	  och	  det	  är	  en	  stor	  brist	  i	  efterföljandet	  av	  
IFRS	  och	  IAS	  vilket	  minskar	  jämförbarheten	  och	  transparensen.	  Revisorerna	  verkar	  till	  stor	  
del	  inte	  hålla	  med	  om	  detta	  eftersom	  att	  företagen	  då	  till	  exempel	  måste	  avslöja	  sina	  
prognoser,	  marginaler	  och	  på	  så	  sätt	  blir	  mindre	  konkurrenskraftiga	  på	  marknaden.	  
Revisorerna	  säger	  att	  de	  följer	  praxis	  och	  tycker	  att	  IFRS	  är	  för	  omfattande	  och	  kräver	  
alldeles	  för	  mycket	  information	  vilket	  inte	  är	  rimligt	  ur	  ett	  företags	  perspektiv.	  Endast	  en	  
revisor	  tycker	  att	  det	  visas	  för	  lite	  information.	  Många	  av	  revisorerna	  gillar	  IFRS	  värdering	  
med	  nedskrivningar	  därför	  att	  företagen	  måste	  bevisa	  att	  värdet	  på	  goodwill	  är	  korrekt,	  även	  
fast	  det	  ibland	  inte	  blir	  tillämpbart	  och	  inte	  kan	  visas	  i	  finansiella	  rapporter	  vilket	  påverkar	  
jämförbarheten.	  

Revisionen	  är	  meningen	  att	  den	  ska	  vara	  till	  nytta	  för	  olika	  intressenter	  men	  när	  det	  gäller	  
goodwill	  är	  det	  inte	  alltid	  detta	  stämmer.	  En	  av	  revisorerna	  menar	  att	  när	  det	  gäller	  
goodwillvärdet	  lever	  den	  posten	  inte	  upp	  till	  jämförbarhetssyftet	  med	  IFRS	  till	  utestående	  
intressenter.	  En	  del	  andra	  revisorer	  anser	  att	  noten	  i	  resultat-‐	  och	  balansräkningen	  inte	  ger	  
tillräckligt	  med	  information	  för	  utomstående	  intressenter.	  Revisorerna	  förstår	  dock	  
företagen	  för	  om	  de	  visar	  den	  information	  som	  IFRS	  kräver	  kommer	  det	  att	  avslöja	  
affärshemligheter.	  

När	  revisorn	  ska	  revidera	  ett	  företag	  måste	  han	  ta	  hänsyn	  till	  risken	  att	  han	  gör	  ett	  felaktigt	  
uttalande	  i	  revisionsberättelsen.	  För	  att	  detta	  inte	  ska	  hända	  måste	  han	  titta	  på	  
väsentligheten	  i	  de	  olika	  posterna	  i	  balans-‐	  och	  resultaträkningen,	  vilka	  är	  väsentliga	  att	  
granska	  och	  vilka	  medför	  en	  risk.	  Nästan	  alla	  revisorer	  anser	  att	  goodwill	  är	  en	  riskfylld	  post	  
och	  blir	  därför	  väsentlig	  att	  granska.	  Även	  fast	  revisorerna	  inte	  känner	  sig	  trygga	  i	  denna	  
situation	  där	  de	  måste	  granska	  mjuka	  och	  framtidsorienterad	  information	  som	  till	  exempel	  
prognoserna	  som	  goodwillvärdet	  bygger	  på,	  känner	  de	  sig	  alltså	  tvingade	  för	  annars	  kanske	  
de	  uttalar	  sig	  felaktigt	  i	  revisionsberättelsen.	  Revisorerna	  som	  vi	  intervjuat	  känner	  även	  att	  
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de	  kan	  lita	  rätt	  bra	  på	  prognoserna	  som	  företagen	  tar	  fram	  och	  om	  inte	  finns	  det	  
branschstatistik	  och	  värderingsspecialister	  som	  kan	  säkerhetsställa	  prognoserna.	  Ingen	  av	  
revisorerna	  som	  vi	  intervjuat	  har	  varken	  skrivit	  en	  oren	  revisionsberättelse	  eller	  varit	  
tvungen	  att	  göra	  ett	  uttalande	  på	  grund	  av	  att	  goodwillvärdet	  varit	  felaktigt.	  Om	  revisorn	  
ansett	  att	  värdet	  på	  goodwill	  varit	  felaktigt	  har	  det	  alltid	  löst	  sig	  genom	  en	  diskussion	  mellan	  
företaget	  och	  revisorn.	  
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6.	  Slutsats	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  besvara	  studiens	  syfte	  samt	  att	  redogöra	  vad	  vi	  kommit	  fram	  till	  
för	  slutsats.	  Vi	  presenterar	  även	  vad	  vi	  lärt	  oss	  av	  denna	  studie	  samt	  förslag	  till	  fortsatt	  
forskning	  inom	  detta	  ämne.	  

Eftersom	  vår	  studie	  endast	  består	  av	  fem	  intervjuer	  kan	  vi	  inte	  säga	  att	  resultatet	  går	  att	  
generalisera.	  Slutsatsen	  visar	  att	  IAS	  36	  inte	  går	  att	  följa	  i	  praktiken.	  Detta	  visar	  även	  
Christian	  Petersen	  och	  Thomas	  Plenborg	  (2007)	  i	  ”How	  to	  reduce	  errors	  in	  applying	  
impairment	  tests	  –	  an	  empirical	  analysis”	  där	  de	  hävdar	  att	  standarderna	  kan	  vara	  mer	  
pedagogiska	  och	  mindre	  komplicerade	  samt	  att	  IFRS	  bör	  revideras	  och	  ge	  bättre	  vägledning	  
om	  hur	  standarderna	  ska	  tolkas.	  

Revisorerna	  anser	  att	  systemet	  med	  nedskrivningar	  är	  bättre	  än	  avskrivningar	  av	  goodwill	  
eftersom	  det	  kräver	  mer	  av	  företagen	  då	  de	  måste	  bevisa	  hur	  värdet	  är	  beräknat.	  Vilket	  gör	  
att	  revisorerna	  får	  en	  stabil	  grund	  att	  stå	  på	  vid	  sin	  granskning.	  Även	  fast	  IFRS	  kräver	  att	  
företagen	  ska	  visa	  mycket	  information	  för	  att	  redovisningen	  ska	  bli	  jämförbar	  tycker	  de	  
flesta	  revisorerna	  att	  denna	  information	  bara	  behöver	  vara	  tillgänglig	  för	  dem	  och	  inte	  alla	  
andra	  intressenter.	  	  

En	  oren	  revisionsberättelse	  har	  aldrig	  lämnats	  av	  revisorerna	  på	  grund	  av	  en	  felaktig	  
värdering	  av	  goodwill.	  Stämmer	  inte	  värderingen	  av	  goodwill	  uppstår	  en	  diskussion	  mellan	  
revisorn	  och	  företaget	  vilket	  alltid	  resulterat	  i	  en	  förståelse	  och	  beslut	  om	  ett	  värde	  på	  
goodwill.	  Revisorerna	  har	  sagt	  att	  de	  hellre	  accepterar	  en	  låg	  goodwill	  vid	  förvärv	  och	  vi	  har	  
vid	  intervjuerna	  tolkat	  det	  som	  att	  de	  även	  är	  positiva	  till	  nedskrivningar	  och	  ett	  lägre	  värde	  
på	  goodwill	  än	  en	  hög.	  Vilket	  talar	  mot	  IAS	  36	  som	  strävar	  efter	  det	  högre	  värdet	  och	  säger	  
att	  det	  högsta	  av	  marknadsvärdet	  och	  nyttjandevärdet	  är	  återvinningsvärdet.	  

Enligt	  revisorerna	  finns	  det	  inga	  knep	  för	  att	  få	  behålla	  eller	  skriva	  ned	  goodwill	  vilket	  talar	  
mot	  Big	  Bath	  teorin	  och	  annan	  forskning.	  Revisorerna	  anser	  att	  det	  är	  naturliga	  orsaker	  som	  
orsakar	  företagens	  värdering	  och	  att	  goodwill	  är	  korrekt.	  Revisorerna	  litar	  på	  företagens	  
värderingar	  och	  har	  inte	  tänkt	  tanken	  att	  det	  kan	  vara	  påhitt	  från	  företagen	  för	  att	  få	  skriva	  
ned	  eller	  behålla	  goodwillvärdet.	  

Vår	  avslutning	  blir	  alltså	  att	  revisorerna	  litar	  på	  företagen	  och	  hellre	  följer	  praxis	  istället	  för	  
IFRS	  vilket	  gör	  att	  värderingen	  inte	  ses	  som	  ett	  problem.	  Detaljerna	  för	  hur	  en	  värdering	  av	  
goodwill	  har	  gått	  till	  tycker	  revisorerna	  att	  företagen	  inte	  behöver	  visa	  även	  fast	  det	  minskar	  
jämförbarheten	  därför	  att	  det	  utsätter	  företagens	  konkurrensmässiga	  position.	  
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6.1	  Lärdomar	  av	  studien	  
Vi	  som	  forskare	  har	  genom	  denna	  studie	  lärt	  oss	  att	  det	  finns	  många	  vägar	  för	  att	  nå	  målet.	  
Efter	  att	  ha	  studerat	  litteratur	  som	  artiklar,	  lagrum	  och	  rekommendationer	  har	  det	  visat	  sig	  
att	  det	  kanske	  inte	  används	  och	  riktigt	  är	  på	  det	  sättet	  i	  verkligheten.	  Det	  vi	  har	  läst	  är	  liksom	  
denna	  uppsats	  en	  tolkning	  och	  upplevelse	  sett	  ur	  författarnas	  perspektiv.	  I	  artiklar	  och	  annan	  
forskning	  har	  det	  pratats	  mycket	  om	  att	  standarderna	  och	  rekommendationerna	  under	  IFRS	  
inte	  följs	  i	  verkligheten.	  Därför	  valde	  vi	  att	  läsa	  på	  om	  vad	  revisorns	  jobb	  är	  samt	  vad	  IFRS	  
säger	  hur	  man	  skall	  göra.	  I	  verkligheten	  vid	  intervjuerna	  med	  revisorerna	  har	  det	  i	  stället	  
visat	  sig	  att	  de	  följer	  praxis	  inom	  branschen	  vilket	  inte	  är	  det	  samma	  som	  IFRS	  
rekommendationer.	  Vi	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  en	  djupare	  litteraturforskning	  inom	  ämnet	  
skulle	  vara	  mycket	  av	  värde	  både	  för	  oss	  som	  författare	  och	  andra	  som	  är	  intresserade	  av	  
detta	  område.	  

6.2	  Rekommendationer	  för	  fortsatta	  studier	  
Vi	  kan	  konstatera	  att	  det	  skulle	  ha	  varit	  intressant	  att	  jämföra	  praxis,	  lag	  och	  
rekommendationer.	  Detta	  eftersom	  revisorerna	  säger	  att	  de	  inte	  följer	  regelverken	  IFRS	  och	  
IAS	  utan	  och	  innan	  vid	  en	  revision,	  de	  anser	  att	  det	  är	  bättre	  att	  följa	  praxis	  då	  IFRS	  och	  IAS	  
ställer	  alldeles	  för	  höga	  krav	  på	  företagen.	  
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Bilaga	  1	  
Frågor	  till	  revisorerna	  om	  goodwill	  

1. Hur	  länge	  har	  du	  varit	  i	  branschen?	  
2. Till	  vilken	  omfattning	  har	  du	  hand	  om	  goodwill,	  och	  hur	  stor	  del	  utgör	  det	  av	  de	  

företag	  du	  reviderar	  i?	  
3. Vilken	  betydelse	  har	  posten	  goodwill	  vid	  revisionen?	  Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  

betydelse.	  	  
4. Hur	  går	  värderingen	  av	  posten	  goodwill	  till?	  Verifieras	  förvärvsanalysen?	  
5. Har	  det	  hänt	  att	  posten	  goodwill	  har	  varit	  alldeles	  för	  högt	  eller	  lågt	  värderad	  från	  

början	  med	  härledningar	  ur	  förvärvsanalysen?	  Hur	  kan	  det	  ha	  varit	  möjligt?	  
6. Vid	  nedskrivning	  av	  goodwill	  eller	  ej,	  finns	  det	  tydliga	  noter	  om	  ställningstagande	  och	  

grunder?	  Vilka?	  Varför	  ville	  ledningen	  ha	  nedskrivning	  eller	  ej	  även	  fast	  det	  var	  fel?	  
7. Hur	  ser	  du	  på	  nyttjandevärden?	  Värden	  beror	  väl	  ofta	  på	  prognoser	  och	  antaganden?	  

Hur	  fungerar	  det	  i	  verkligheten?	  Vad	  tycker	  du	  om	  prognoser?	  
8. Hur	  ser	  du	  på	  marknadsvärden?	  Marknaden	  kan	  vara	  över-‐	  eller	  undervärderad.	  Tar	  

du	  hänsyn	  till	  detta?	  Hur?	  
9. Är	  marknadsvärden	  eller	  nyttjandevärden	  vanligast	  vid	  beräkning	  av	  goodwill?	  

Varför?	  
10. Accepteras	  marknadsvärdet,	  eller	  måste	  alltid	  en	  uträkning	  av	  nyttjandevärdet	  

finnas?	  Motparten	  måste	  väl	  finnas	  för	  en	  acceptans	  av	  den	  andra?	  Hur	  fungerar	  
det?	  

11. Gör	  företagen	  som	  de	  vill	  vid	  beräkning	  av	  verkligt	  värde	  för	  goodwill	  och	  
nedskrivningsbehovet?	  Saknas	  det	  direktiv	  för	  hur	  de	  ska	  gå	  tillväga,	  eller	  gör	  
företagen	  fel?	  

12. Finns	  det	  vissa	  knep	  för	  att	  få	  skriva	  ned	  goodwill?	  T.ex.	  omstruktureringar	  av	  
kassagenerande	  enheter.	  Eller	  andra	  knep?	  

13. Har	  du	  varit	  med	  om	  att	  din	  värdering	  av	  goodwill	  har	  skiljt	  sig	  från	  företagets?	  Vad	  
blev	  följderna	  eller	  åtgärderna	  och	  hur	  löstes	  det?	  

14. Har	  nedskrivningar	  av	  goodwill	  gjorts	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vad	  som	  sägs	  i	  IAS36?	  Med	  
åtanke	  att	  motverka	  någon	  annan	  post?	  Tror	  du	  att	  det	  har	  hänt?	  Hur	  skedde	  det?	  

15. Vilket	  och	  varför	  anser	  du	  är	  det	  bättre	  systemet,	  det	  gamla	  med	  goodwill	  
avskrivningar	  eller	  det	  nyare	  med	  nedskrivningar?	  
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Bilaga	  2	  
Intervjusvar	  från	  revisorerna	  om	  goodwill	  

Revisor	  1	  Intervju	  den	  23/11-‐09	  

1. Har	  jobbat	  sedan	  år	  2001	  inom	  revision	  och	  är	  idag	  godkänd	  revisor.	  
2. Har	  inte	  så	  många	  företag	  som	  tillämpar	  IFRS	  och	  goodwill	  utgör	  cirka	  tre	  procent	  av	  

balansräkningen.	  Vilket	  gör	  att	  goodwill	  sett	  till	  storleken	  inte	  är	  en	  väsentlig	  post	  hos	  
de	  företag	  han	  reviderar.	  

3. Goodwill	  har	  inte	  utgjort	  en	  väsentlig	  del	  men	  posten	  goodwill	  är	  alltid	  riskfylld	  och	  
behöver	  därför	  granskas.	  

4. En	  kommunikation	  mellan	  företagen	  och	  revisorn	  finns	  redan	  under	  framställandet	  
av	  förvärvsanalysen,	  varför	  en	  verifiering	  av	  förvärvsanalysen	  sker	  redan	  här.	  

5. Nej,	  det	  tycker	  han	  inte	  eftersom	  att	  det	  finns	  en	  kommunikation	  vid	  framställandet	  
av	  förvärvsanalysen.	  Om	  det	  är	  ett	  större	  företag	  med	  rutinerade	  och	  drivna	  
redovisningsekonomer	  brukar	  analysen	  vara	  korrekt.	  Helst	  ska	  det	  inte	  finnas	  en	  
goodwill	  anser	  han	  och	  att	  revisorn	  strävar	  efter	  en	  låg	  goodwill,	  eftersom	  
köpeskillingen	  ska	  gå	  att	  härleda	  till	  olika	  tillgångar.	  

6. Han	  har	  inte	  varit	  med	  om	  nedskrivning	  av	  goodwill	  i	  de	  bolag	  som	  redovisar	  enligt	  
IFRS	  men	  tycker	  att	  företagen	  skriver	  för	  lite	  i	  sina	  noter	  om	  varje	  enskild	  del	  som	  
ingår	  i	  goodwill	  och	  varför	  den	  inte	  har	  kunnat	  beräknas	  på	  ett	  tillförlitligt	  sätt.	  

7. ”Prognoser	  är	  mer	  eller	  mindre	  kvalificerade	  gissningar”.	  Han	  tittar	  här	  exempelvis	  på	  
företagens	  gamla	  prognoser	  och	  ser	  hur	  väl	  de	  har	  stämt	  överens	  med	  utfallet,	  om	  
dessa	  har	  visat	  sig	  stämma	  med	  verkligheten	  anser	  han	  att	  även	  dagens	  prognoser	  
troligen	  är	  mer	  trovärdiga.	  Det	  finns	  även	  en	  möjlighet	  att	  titta	  på	  statisk	  för	  
branschen	  och	  jämföra	  med	  företagets	  prognoser,	  vidare	  är	  det	  viktigt	  förstås	  också	  
att	  be	  att	  få	  se	  orderstock	  samt	  pågående	  offerter	  etc.	  

8. I	  de	  bolag	  jag	  har	  jobbat	  med	  använder	  man	  beräkning	  av	  kassagenererande	  enheter	  
i	  de	  årliga	  nedskrivningstesterna.	  

9. Nyttjandevärden	  är	  vanligast	  eftersom	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  ta	  fram	  marknadsvärden	  
för	  en	  kassagenerande	  enhet.	  

10. Marknadsvärde	  från	  en	  fungerande	  marknad	  är	  generellt	  sett	  en	  bättre	  metod	  än	  
diskontering	  av	  kassaflöden.	  Marknadsvärde	  skulle	  kunna	  accepteras	  utan	  jämförelse	  
med	  diskonterat	  nuvärde	  om	  man	  ansåg	  att	  marknadsvärdet	  var	  direkt	  tillämpbart	  
och	  inte	  bara	  delvis	  tillämpbart.	  

11. Eftersom	  goodwill	  bygger	  på	  bedömningar	  och	  uppskattningar	  kan	  företagen	  ofta	  
hitta	  skäl	  att	  antingen	  skriva	  ner	  goodwill	  eller	  behålla	  det	  värdet	  som	  redan	  finns.	  

12. Ja,	  det	  går	  nog	  att	  hitta	  skäl	  för	  att	  skriva	  ned	  goodwill.	  Ett	  exempel	  för	  att	  skriva	  ned	  
goodwill	  kan	  vara	  att	  påpeka	  att	  till	  exempel	  ett	  kundregister	  som	  fanns	  vid	  förvärvet	  
inte	  finns	  kvar.	  

13. Nej,	  inte	  i	  ett	  IFRS-‐bolag.	  Men	  om	  det	  skulle	  hända	  och	  goodwill	  är	  av	  ett	  väsentligt	  
värde	  måste	  en	  diskussion	  med	  ledningen	  ske	  för	  att	  de	  ska	  korrigera	  värderingen.	  
Om	  de	  inte	  ändrar	  goodwillposten	  måste	  revisorn	  avstyrka	  fastställandet	  av	  
balansräkning	  och	  resultaträkning	  vilket	  resulterar	  i	  en	  oren	  revisionsberättelse.	  
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14. Har	  ej	  varit	  med	  om	  det	  men	  tror	  att	  det	  kan	  hända	  vid	  till	  exempel	  byte	  av	  
företagsledning	  eller	  vid	  ett	  dåligt	  år	  då	  fler	  kostnader	  vill	  bokföras.	  En	  nedskrivning	  
är	  oftast	  godkänd	  om	  företagen	  har	  argument	  och	  beräkningar.	  Revisorn	  säger	  hellre	  
emot	  om	  nedskrivning	  inte	  har	  skett.	  

15. Han	  anser	  att	  avskrivningar	  ofta	  ger	  en	  mer	  rättvisande	  bild	  än	  nedskrivningar,	  vilka	  
oftast	  ger	  en	  hävstångspåverkan	  vid	  en	  jämförelse	  mellan	  år.	  Han	  tror	  att	  företagen	  
har	  olika	  åsikter	  om	  vilket	  system	  som	  är	  det	  bättre,	  en	  del	  tillämpar	  IFRS	  även	  fast	  
de	  inte	  behöver	  bara	  för	  att	  få	  slippa	  göra	  avskrivningar.	  

	  

Vad	  gäller	  din	  fråga	  om	  bilagan	  till	  IAS	  36	  så	  kan	  den	  enligt	  min	  	  

bedömning	  alltid	  vara	  ett	  stöd	  när	  man	  beräknar	  nyttjandevärden	  i	  	  

diskonteringsmodeller.	  
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Revisor	  2	  Intervju	  den	  26/11-‐09	  

1. Har	  arbetat	  i	  20	  år	  och	  är	  auktoriserad	  revisor.	  
2. De	  flesta	  företagen	  han	  reviderar	  har	  en	  goodwillpost	  och	  i	  en	  del	  företag	  är	  den	  upp	  

till	  50	  procent	  av	  tillgångarna.	  
3. I	  de	  flesta	  företagen	  han	  reviderar	  är	  goodwill	  en	  väsentlig	  post.	  Han	  anser	  även	  att	  

den	  är	  komplex	  och	  bygger	  på	  bedömningar.	  
4. Företagen	  gör	  själva	  förvärvsanalysen	  och	  härledningen	  av	  goodwill	  måste	  vara	  

försvarbar.	  Revisorn	  är	  med	  under	  processen	  och	  måste	  intyga	  att	  den	  är	  korrekt	  
gjord	  och	  lämna	  en	  apportintyg.	  	  

5. Immateriella	  tillgångar	  kan	  vara	  svåra	  att	  hitta	  vilket	  leder	  till	  att	  goodwill	  kan	  bli	  lite	  
för	  högt,	  delar	  av	  posten	  skulle	  istället	  vara	  hänförligt	  till	  någon	  immateriell	  tillgång.	  
Men	  det	  är	  inte	  så	  vanligt,	  oftast	  är	  den	  korrekt	  värderad	  på	  grund	  av	  att	  företagen	  
får	  hjälp	  av	  värderingsanalytiker	  hur	  de	  ska	  tänka	  under	  värderingsprocessen.	  

6. Rekommendationerna	  från	  IASB	  är	  långtgående	  och	  praxis	  är	  mer	  rimlig	  att	  använda.	  
Rekommendationerna	  är	  för	  hårda	  och	  skulle	  de	  användas	  avslöjas	  för	  mycket	  av	  
företags	  affärshemligheter.	  Fullständig	  information	  finns	  därför	  sällan	  i	  
årsredovisningen	  även	  fast	  revisorn	  har	  haft	  tillgång	  till	  dessa	  vid	  revisionen.	  

7. Prognoser	  är	  ganska	  stabila	  när	  företagen	  har	  bra	  affärsplaner	  och	  tillväxtantaganden	  
som	  stämmer	  väl	  med	  branschstatistiken.	  Det	  är	  svårare	  när	  företagen	  inte	  har	  några	  
intäkter	  ännu,	  men	  då	  kan	  hjälp	  fås	  av	  värderingsspecialister	  som	  är	  bättre	  på	  
analyser	  och	  värderingen	  av	  marknaden.	  

8. Har	  inte	  haft	  marknadsvärden	  i	  beräkningen	  av	  goodwill	  och	  tror	  inte	  att	  det	  
förekommer	  särskilt	  ofta	  eftersom	  det	  troligen	  inte	  finns	  någon	  andrahandsmarknad	  
för	  goodwill.	  

9. Nyttjandevärden	  är	  det	  som	  används	  eftersom	  det	  troligen	  inte	  finns	  någon	  
andrahandsmarknad	  som	  styr	  marknadsvärdet.	  	  

10. Det	  finns	  troligen	  ingen	  andrahandsmarknad	  vilket	  gör	  att	  man	  inte	  kan	  jämföra	  med	  
motparten	  till	  nyttjandevärdet.	  

11. Eftersom	  rekommendationerna	  och	  värderingsmodeller	  används	  blir	  oftast	  
företagens	  beräkningar	  av	  goodwill	  korrekt.	  	  

12. Han	  har	  inte	  varit	  med	  om	  det.	  
13. Nej,	  eftersom	  det	  är	  en	  interaktiv	  process	  där	  en	  kommunikation	  om	  kalkylräntan	  

finns	  med	  från	  början.	  	  
14. -‐	  
15. Vet	  inte	  riktigt	  vilket	  system	  som	  är	  bäst	  men	  att	  kvalitén	  har	  ökat	  genom	  

nedskrivningar	  och	  revisorn	  har	  nu	  mer	  att	  säga	  till	  om.	  
Övrigt.	  	  

När	  ett	  byte	  av	  strategi	  sker,	  till	  exempel	  ett	  företags	  förändring	  i	  verksamhetsmålen,	  kan	  
det	  resultera	  i	  en	  nedskrivning	  av	  goodwill.	  

Det	  stämmer	  att	  bilaga	  A	  används	  dock	  kanske	  inte	  i	  detalj	  men	  principiellt	  stöd.	  
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Revisor	  3	  Intervju	  den	  26/11-‐09	  

1. Har	  jobbat	  15	  år	  inom	  branschen	  och	  är	  idag	  auktoriserad	  revisor.	  
2. Det	  är	  många	  av	  bolagen	  som	  har	  goodwill.	  I	  de	  stora	  bolagen	  är	  goodwill	  en	  

betydande	  post	  och	  i	  en	  av	  de	  två	  största	  är	  goodwill	  cirka	  50	  procent	  av	  tillgångarna	  
och	  i	  det	  andra	  utgör	  goodwill	  tillsammans	  med	  immateriella	  tillgångar	  cirka	  80	  
procent.	  

3. Den	  har	  en	  stor	  betydelse	  i	  de	  största	  bolagen	  eftersom	  den	  utgör	  en	  betydande	  post	  
siffermässigt.	  

4. Formler	  och	  metoder	  finns	  för	  beräkning	  av	  immateriella	  tillgångar	  och	  bolagen	  gör	  
så	  gott	  de	  kan,	  vilket	  resulterar	  i	  att	  merparten	  resulterar	  i	  goodwill.	  I	  teorin	  fungerar	  
det	  att	  identifiera	  alla	  immateriella	  tillgångar,	  i	  verkligheten	  gör	  man	  rimligt	  rätt	  och	  
tillräckligt	  bra	  enligt	  praxis.	  

5. Posten	  goodwill	  har	  varit	  för	  hög	  vid	  den	  första	  förvärvsanalysen	  på	  grund	  av	  en	  miss	  
med	  identifiering	  av	  andra	  tillgångar	  eller	  skulder	  vid	  förvärvet,	  men	  detta	  har	  rättats	  
till	  inom	  12	  månader	  vilket	  IFRS	  kräver.	  

6. Det	  finns	  tillräcklig	  information	  i	  noterna	  eftersom	  de	  inte	  kan	  eller	  vill	  vissa	  för	  
mycket	  med	  tanke	  på	  affärshemligheter	  gentemot	  konkurrenter.	  

7. Ute	  hos	  företagen	  fås	  en	  uppfattning	  om	  deras	  kalkyler	  och	  diskonteringsmetoder,	  
vilken	  är	  att	  prognoserna	  brukar	  vara	  trovärdiga	  och	  väl	  genomarbetade.	  

8. Marknadsvärden	  fungerar	  i	  teorin	  men	  används	  knappt	  i	  praktiken	  på	  grund	  av	  att	  
det	  kostar	  för	  mycket	  då	  det	  inte	  finns	  en	  aktiv	  marknad.	  

9. Det	  är	  i	  huvudsak	  nyttjandevärde	  som	  används.	  	  
10. Den	  ena	  accepteras	  utan	  motpart	  eftersom	  att	  det	  alltid	  är	  nyttjandevärdet	  som	  

används.	  
11. Företagen	  använder	  sig	  av	  etablerade	  modeller	  för	  diskontering	  av	  framtida	  

kassaflöden,	  men	  det	  saknas	  tydliga	  direktiv.	  
12. Har	  inte	  varit	  med	  om	  att	  företagen	  vill	  skriva	  ned	  eller	  ha	  en	  högre	  goodwill	  värde	  än	  

vad	  som	  är	  det	  rätta.	  Det	  värde	  som	  företagen	  har	  landat	  på	  i	  sin	  beräkning	  har	  de	  
kunnat	  försvara.	  

13. Ja,	  i	  förvärvsanalysen.	  Men	  den	  har	  diskuterats	  om	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel	  och	  ett	  
riktigt	  värde	  har	  tillslut	  kunnat	  verifieras.	  Men	  i	  nedskrivningstesten	  har	  
värderingarna	  inte	  skiljts	  åt.	  

14. –	  
15. Det	  nya	  med	  nedskrivningar	  är	  bättre	  eftersom	  det	  kräver	  mycket	  av	  

företagsledningen	  och	  att	  de	  måste	  försvara	  varför	  värdet	  på	  goodwill	  är	  som	  det	  är	  
och	  framtida	  kassaflöden	  kopplade	  till	  goodwill.	  

	  

Beträffande	  IAS	  36A	  så	  vet	  jag	  faktiskt	  inte	  om	  den	  används	  

-‐	  jag	  har	  nog	  inte	  själv	  nagelfarit	  den	  tillräckligt	  noga.	  

	  



33	  
	  

Revisor	  4	  Intervju	  den	  2/12-‐09	  

1. Revisorn	  har	  arbetat	  inom	  branschen	  i	  snart	  10	  år	  och	  är	  auktoriserad	  revisor.	  
2. Det	  varierar,	  i	  en	  del	  bolag	  är	  det	  en	  väsentlig	  post	  och	  i	  andra	  är	  posten	  goodwill	  

mindre.	  	  
3. Goodwill	  är	  alltid	  betydelsefull	  för	  den	  bygger	  på	  bedömningar	  och	  det	  medför	  alltid	  

att	  en	  risk	  finns	  att	  något	  blivit	  fel	  värderat.	  I	  en	  del	  fall	  är	  goodwill	  betydelsefull	  på	  
grund	  av	  dess	  storlek	  och	  blir	  då	  väsentlig.	  	  

4. 	  Under	  förvärvsanalysen	  förs	  en	  diskussion	  mellan	  företaget	  och	  revisorn	  om	  vilket	  
värde	  goodwill	  ska	  ha.	  Det	  övervärde	  som	  finns	  ska	  allokeras	  på	  olika	  tillgångar	  som	  
till	  exempel	  kundstockar	  men	  om	  detta	  inte	  är	  möjligt	  allokeras	  värdet	  till	  goodwill.	  	  

5. I	  en	  del	  fall	  har	  det	  hänt	  att	  goodwill	  varit	  för	  högt	  värderad	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  
lättare	  för	  företagen	  att	  hänvisa	  övervärdet	  till	  goodwill	  än	  andra	  immateriella	  
tillgångar.	  Han	  tror	  inte	  han	  varit	  med	  om	  att	  goodwill	  varit	  för	  lågt	  värderat	  för	  då	  
har	  det	  funnit	  andra	  tillgångar	  som	  är	  korrekt	  värderade	  och	  övervärdet	  har	  kunnats	  
hänföras	  till	  dessa.	  

6. IFRS	  har	  detaljrik	  information	  om	  vad	  som	  ska	  visas	  i	  noterna	  men	  den	  är	  lite	  väl	  
utförlig.	  Företagen	  vill	  inte	  visa	  all	  information	  som	  ligger	  bakom	  nedskrivningstestet	  
för	  det	  skulle	  avslöja	  företagshemligheter.	  Fast	  han	  tror	  att	  fler	  och	  fler	  börjar	  bli	  
vana	  med	  att	  det	  ska	  visas	  mer	  information	  nu	  än	  tidigare	  och	  börjar	  därför	  visa	  mer.	  

7. Företagen	  är	  oftast	  bättre	  på	  att	  göra	  prognoser	  och	  bedömningar	  än	  revisorerna	  på	  
grund	  av	  att	  de	  kan	  verksamheten,	  vilket	  gör	  att	  goodwill	  oftast	  får	  ett	  rimligt	  värde.	  
Men	  om	  revisorn	  ser	  att	  företagens	  prognoser	  tidigare	  år	  inte	  stämmer	  med	  utfallet	  
krävs	  det	  en	  diskussion	  om	  värderingen	  och	  de	  bakomliggande	  faktorer	  som	  till	  
exempel	  diskonteringsräntans	  värde.	  

8. Tror	  inte	  att	  de	  används	  särskilt	  ofta	  eftersom	  det	  i	  99	  av	  100	  fall	  inte	  finns	  en	  
fungerande	  marknad	  för	  kassagenerade	  enheter.	  	  

9. Nyttjandevärden	  är	  vanligast.	  
10. Nyttjandevärden	  räcker	  eftersom	  det	  inte	  går	  att	  räkna	  fram	  marknadsvärdet	  i	  de	  

flesta	  av	  fallen.	  
11. Företagen	  gör	  oftast	  sina	  beräkningar	  noggrant	  vilket	  leder	  till	  att	  revisorn	  inte	  

behöver	  anmärka	  på	  kalkylen	  eftersom	  den	  är	  korrekt.	  
12. Han	  tror	  att	  de	  kanske	  finns	  knep	  men	  har	  själv	  inte	  sett	  eller	  varit	  med	  om	  det.	  

Kanske	  är	  det	  möjligt	  att	  flytta	  kassaflöden	  mellan	  kassagenerade	  enheter.	  Han	  tror	  
dessutom	  att	  företagen	  inte	  vill	  göra	  nedskrivningar	  i	  onödan	  eftersom	  det	  ger	  en	  
signal	  om	  att	  det	  går	  dåligt.	  	  

13. Revisorerna	  gör	  inte	  egna	  prognoser	  och	  värderingar	  utan	  granskar	  företagens	  och	  
där	  kan	  det	  hända	  att	  revisorn	  inte	  har	  samma	  värdering	  som	  företagen	  av	  till	  
exempel	  diskonteringsräntan.	  Detta	  leder	  dock	  sällan	  till	  att	  revisorn	  skriver	  en	  oren	  
revisionsberättelse	  eftersom	  företagen	  och	  revisorn	  kommer	  överens	  om	  en	  
korregering	  av	  goodwill.	  

14. –	  
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15. IFRS	  med	  nedskrivningar	  anser	  han	  vara	  det	  bättre	  systemet	  eftersom	  det	  ger	  en	  mer	  
rättvisande	  och	  bättre	  bild	  än	  avskrivningar.	  Även	  fast	  det	  innebär	  mer	  arbete	  för	  
värderingen.	  För	  mindre	  bolag	  är	  det	  dock	  fortfarande	  bra	  med	  avskrivningar	  
eftersom	  dessa	  inte	  kräver	  lika	  mycket	  jobb	  av	  prognoser	  som	  bland	  annat	  innefattar	  
kalkyler	  eftersom	  dessa	  företag	  inte	  har	  denna	  kapacitet.	  
	  

Övrigt:	  

Försiktighetsprincipen	  finns	  delvis	  kvar	  eftersom	  revisorn	  föredrar	  nedskrivningar	  på	  
grund	  utav	  att	  risken	  att	  revidera	  blir	  lägre	  vid	  mindre	  tillgångar	  i	  företaget.	  

Bilaga	  A	  i	  IAS	  36	  är	  inget	  som	  han	  följer	  ordagrant	  men	  tror	  att	  den	  möjligtvis	  används	  i	  
praxis.	  	  
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Revisor	  5	  Intervju	  den	  2/12-‐09	  

1. Han	  har	  arbetat	  inom	  revisionsbranschen	  sedan	  1998	  och	  blev	  godkänd	  revisor	  2006.	  
2. Han	  har	  inte	  många	  stora	  företag	  som	  redovisar	  enligt	  IFRS.	  Han	  har	  istället	  stora	  

bolag	  som	  redovisar	  enligt	  US	  GAAP	  där	  goodwill	  behandlas	  på	  liknande	  sätt.	  
3. Det	  är	  en	  svårbestämd	  post	  och	  revisorn	  får	  alltid	  göra	  en	  helhets-‐	  och	  

riskbedömning.	  
4. Goodwill	  är	  restvärdet	  efter	  att	  alla	  andra	  tillgångar	  har	  värderats	  och	  är	  en	  

förväntning	  av	  framtida	  goda	  kassaflöden.	  
5. Det	  har	  hänt	  att	  goodwill	  har	  varit	  för	  högt	  på	  grund	  av	  att	  köpeskillingen	  har	  varit	  för	  

hög.	  Kassaflödesanalyser	  året	  efter	  har	  sedan	  visat	  att	  goodwill	  inte	  kan	  behållas	  till	  
aktuellt	  värde	  och	  tvingats	  skrivas	  ned.	  Det	  är	  inget	  problem	  att	  goodwill	  är	  lågt.	  

6. Ofta	  är	  företagen	  som	  redovisar	  enligt	  IFRS	  stora	  och	  har	  egna	  avdelningar	  som	  tar	  
hand	  om	  denna	  fråga.	  De	  företag	  han	  reviderar	  som	  redovisar	  enligt	  US	  GAAP	  finns	  
kassaflödesmodeller	  som	  används.	  

7. Det	  är	  svårt	  första	  året	  när	  det	  inte	  finns	  några	  utfall	  om	  prognoserna	  har	  varit	  
korrekta.	  Anser	  revisorn	  att	  en	  prognos	  är	  rimlig	  godkänns	  den	  oftast.	  Prognoserna	  är	  
oftast	  skapade	  av	  en	  kunnig	  avdelning	  samt	  godkända	  av	  ledningen	  vilket	  gör	  att	  
revisorn	  oftast	  känner	  sig	  säker	  på	  prognoserna.	  

8. Marknadsvärdet	  blir	  i	  princip	  samma	  sak	  som	  nuvärdet	  eftersom	  det	  återspeglar	  
värdet	  av	  framtida	  kassaflöden.	  

9. Han	  har	  bara	  varit	  med	  om	  nyttjandevärden	  vid	  beräkning	  av	  värdet	  på	  goodwill.	  
10. Det	  borde	  bli	  samma	  värde	  i	  slutändan.	  
11. Många	  företag	  vill	  inte	  ha	  goodwill	  i	  BR,	  men	  några	  vill	  ha	  goodwill	  för	  att	  skapa	  

bilden	  av	  ett	  starkt	  bolag	  även	  fast	  det	  skapar	  mycket	  luft	  i	  nyckeltalen.	  De	  större	  
företagen	  som	  hanterar	  posten	  goodwill	  har	  kunniga	  avdelningar	  som	  gör	  detta	  på	  
ett	  bra	  sätt.	  

12. Nej,	  inte	  allmänt	  kända.	  
13. Har	  varit	  med	  om	  att	  värderingen	  har	  skiljt	  sig	  mellan	  revisorn	  och	  företagsledningen,	  

men	  en	  gemensam	  värdering	  har	  uppnåtts	  genom	  diskussion	  och	  revisorn	  har	  
godkänt	  värdet	  och	  skrivit	  en	  ren	  revisionsberättelse.	  

14. –	  
15. Nedskrivningstest	  är	  bättre	  eftersom	  att	  det	  ger	  en	  mer	  rättvisande	  bild	  även	  fast	  det	  

ibland	  inte	  når	  upp	  till	  jämförbarhetssyftet	  i	  IFRS.	  Det	  finns	  idag	  bättre	  modeller	  
vilket	  gör	  att	  korrekta	  värderingar	  och	  nedskrivningar	  är	  möjliga.	  


