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Summary 

 

In 2005 it became mandatory for all listed companies in the European Union to account under 

IASB. A substantial difference from previous standards is that goodwill no longer should be 

annually depreciated, instead the companies must put through an impairment test. Impairment 

test means that the company per every closing day or more often must evaluate if there are 

any indications that the value of an asset is decreasing,   

 

The purpose of my essay is to investigate whether Dutch listed companies comply with 

IAS 36 p134. Then I will compare my result with a previous made investigation of 

companies listed at the Stockholm stock exchange.  

What makes this essay interesting is that the Netherlands recently began supervising 

financial reports. In Sweden there has been a similar supervising organisation for several 

years. 

 

In my investigation I have been using three different independent variables which I think 

is relevant for my investigation. The variables used in this study is company size and if 

the company is in a growing market. 

 

Subsequent to my investigation I have only found weak connections between the 

independent and the dependent variable. This concludes that large companies do not 

comply with IAS 36 p 134 despite their substantial resources. Companies in a growing 

market are not afraid to share sensitive information.  

 

It has also been shown that companies with high profitability does not comply with the 

requirements of IAS 36 p 134 any less than those with low profitability. 

The result of the investigation between the Swedish and Dutch companies showed that 

the Dutch companies follow the requirements of larger extent than the Swedish. 
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Sammanfattning 

 

Från och med år 2005 är det obligatoriskt för alla noterade bolag inom EU att redovisa enligt 

IASB:s standards, IFRS/IAS. En väsentlig skillnad mot tidigare normer är att goodwill inte 

längre skall skrivas av planenligt, istället skall bolagen göra så kallade ”impairment test”, eller 

nedskrivningsprövning. Ett impairment test innebär att bolaget per varje balansdag eller oftare 

skall bedöma om det finns någon indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde.  

Oavsett om det finns någon indikation på en värdeminskning eller ej, skall företaget varje 

år göra en prövning om en immateriell tillgång med obegränsad nyttjandeperiod har 

minskat i värde genom att jämföra dess redovisade värde med återvinningsvärdet. 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka huruvida noterade holländska bolag efterlever 

kraven som ställs från standarden IAS 36 p 134. Resultatet ska jag sedan jämföra med en 

liknande undersökning som tidigare gjorts för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Det 

som gör det hela intressant är att Holland precis har fått en organisation som övervakar 

finansiella rapporter. I Sverige har vi haft en sådan organisation en längre tid. 

 

I min undersökning har jag använt ett antal oberoende variabler som jag anser är 

relevanta i frågan om hur mycket information företagen är villiga att lämna ut. De 

oberoende variablerna är balansomslutning, omsättning och avkastning på eget kapital. 

De två förstnämnda är signifikant med storlek på företaget och den sistnämnda kan vara 

ett annat ord för lönsamhet. 

 

I undersökningen har jag endast funnit svaga positiva samband mellan de oberoende och 

den beroende variabeln. Detta betyder att bolag med stor omsättning och 

balansomslutning inte efterlever kraven från IAS 36 p 134 trots sina stora resurser, och 

att bolag med hög avkastning på eget kapital inte är rädda att dela med sig av känslig 

information. Det har även visat sig att bolag med hög lönsamhet inte följer kraven från 

IAS 36 p 134 i lägre utsträckning än de med låg lönsamhet.  

Reultatet av jämförelsen mellan de svenska och holländska bolagen visade att de 

holländska bolagen följer kraven i större utsträckning än de svenska.  
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1.   INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund 

 

Den 19 juli 2002 utfärdade Europaparlamentet och Rådet IAS-förordningen om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder i noterade bolags 

koncernredovisningar. Från och med 1 januari 2005 blev det obligatoriskt för alla 

noterade bolag inom EU att följa IASB:s standarder IFRS. Regelverket IAS/IFRS måste 

följas fullt ut och det är inte tillåtet att ex göra en avvikelse och sedan informera om 

denna avvikelse separat.1  

IFRS 3:s regler bryter mot tidigare normgivning och praxis att istället för årliga 

avskrivningar föreskriva att företagen varje år ska göra en prövning om de goda framtida 

vinsterna finns kvar, ett s.k. Impairment test. Dessa regler gäller för noterade bolag inom 

EU, men även onoterade bolag får använda sig av IASB:s riktlinjer i 

koncernredovisningen.2  

 

I stort innebär ett Impairment test att i årsredovisningen ska koncernen lämna information 

om prövningen så att det ska vara lätt för externa intressenter att bedöma tillförlitligheten. 

Om det skulle visa sig att de beräknade framtida vinsterna skulle utebli görs en 

nedskrivning, vilket redovisas som en kostnad i resultaträkningen.3  

 

Goodwill uppstår som skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på det 

uppköpta företagets nettotillgångar, detta kallas förvärvad goodwill.  

Det som inte kan kvittas mot förvärvade tillgångar måste rubriceras på något sätt, enligt 

de normer som finns idag ska man alltid försöka hänföra övervärdet till en specifik 

identifierbar tillgång. Dock finns det tillfällen när det inte går att göra det, då måste en 

post benämnd goodwill redovisas. Allmänt brukar man säga att denna restpost, som inte 

kan hänföras till en specifik tillgång, är den typ av immateriella tillgångar som inte får 

aktiveras.4   

 

                                                 
1 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 9 
2 Rune Lönnqvist (tredje uppl) Årsredovisning i koncerner s 34-35 
3 Rune Lönnqvist (tredje uppl) Årsredovisning i koncerner s 35 
4 Kristina Artsberg (andra uppl.) Redovisningsteori –policy och –praxis s 242 
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IASB, International Accounting Standards Board, är en privaträttslig organisation som 

har i uppdrag att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper 

som används i olika delar av världen. IASB ger ut de standarder som kallas IFRS, 

International Financial Reporting Standards. Tidigare benämndes standarderna IAS, 

dessa gavs ut av IASC, föregångaren till IASB.5 

 

Vid tillämpning av IFRS 3:s rekommendationer skall det varje år lämnas väsentliga 

antaganden som gjorts vid prövning av nedskrivningsbehov avseende goodwill. IASB anser 

att det normalt går att fastställa ett korrekt verkligt värde på immateriella tillgångar som ingår 

i företagsförvärv. Huvudregeln i IAS 36 är att det ska ske en årlig prövning av  

återvinningsvärdet för kassagenererande enheter som goodwill kan hänföras till, det ska även 

göras en årlig prövning på andra immateriella tillgångar som inte skrivs av.6  

Då bolagen måste lämna tillförlitliga uppgifter krävs det att de tillkännager en hel del 

känslig information, på grund av detta kan det vara svårt att få bolag att redovisa korrekt 

enligt IAS 36 p 134. 

 

Syftet med IAS 36 p 134 är att beskriva de metoder som ett företag skall använda för att 

säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. 

Standarden anger när ett företag skall återföra en nedskrivning samt vilka upplysningar som 

skall lämnas. En tillgång skall skrivas ner om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av det 

inbetalningsöverskott som tillgången föreväntas ge upphov till, antingen genom att användas i 

verksamheten eller genom försäljning. Ett företag skall per varje balansdag bedöma om det 

finns någon indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om så är fallet skall man 

beräkna tillgångens återvinningsvärde. Prövningen av nedskrivningsbehovet kan utföras när 

som helst under ett räkenskapsår, förutsatt att den utförs vid samma tidpunkt varje år. IAS 36 

p 134 innebär att ett företag skall lämna den information som krävs för varje 

kassagenererande enhet. Detta krävs om det redovisade värdet på goodwill som är fördelat på 

den enheten är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill, 

eller för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder.7 

 

                                                 
5 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 21 
6 Balans nr. 8-9 2004 
7 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 232, 234 & 237 
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Det är mycket som är intressant med de nya reglerna, men speciellt de starka upplysningskrav 

som följer IAS 36 p 134. I och med dessa regler måste bolagsledningen på ett tillförlitligt sätt 

kunna visa hur man värderar goodwill.  

 

I Holland har man tidigare inte haft något organ som övervakar hur de noterade 

holländska bolagen följer redovisningsstandards.  

I Sverige har vi haft ett sådant organ en tid, Övervakningspanelen. Panelens uppgift är att 

övervaka att svenska aktiebolag upprättar finansiella rapporter i enlighet med lag eller 

annan författning samt enligt god sed för aktiemarknadsbolag.8  

 

Nedskrivning kan, till skillnad mot systematisk avskrivning, generera en ojämn 

resultatutveckling och högre volatilitet. Då systematiska avskrivningar används sprids 

avskrivningen ut på olika perioder och belastar därmed inte resultatet i samma 

utsträckning vid ett specifikt tillfälle. Det blir därför oerhört viktigt att företagen 

redovisar de antaganden som nedskrivningstestet bygger på, för att visa att 

nedskrivningstesten inte bygger på orealistiska antaganden.   

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl IAS 36 p 134 efterlevs av bolag 

noterade på Amsterdambörsen. Undersökningen ska även visa hur väl holländska bolag 

efterlever standarden i jämförelse med bolag noterade på Stockholmsbörsen. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Jag har valt att endast fokusera på 2006-års årsredovisningar från bolag noterade på 

Amsterdambörsen och hur väl de efterlever IAS 36 p 134. Sedan kommer jag enbart att 

jämföra detta med hur bolag noterade på Stockholmsbörsen följer IAS 36 p 134.  

 

 

 

 
                                                 
8 http://www.overvakningspanelen.se/Panelens_verksamhet.asp# 
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1.4 Problemfrågor 

 

• Hur väl efterlevs kraven i IAS 36 p 134 bland noterade holländska bolag? 

 

• Har det faktum att det i Holland tidigare inte funnits något övervakningsorgan för 

finansiella rapporter haft någon inverkan på hur väl bolagen efterlever IAS 36 p 

134?  

 

• Skiljer sig de holländska bolagen något från svenska bolag i frågan om hur väl 

kraven i IAS 36 p 134 efterlevs?  
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2.   METOD 

 

2.1 Metodval 

 

Inom metodläran skiljer man ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, dock kan 

man slå fast att detta inte bara handlar två olika metoder utan snarare om två grupper av 

metoder med vissa gemensamma kännetecken. Kvantitativ och kvalitativ metod innebär i 

grunden hur man kan associera till bestämda undersökningsmetoder, t ex en strukturerad i 

motsats till en ostrukturerad intervju eller kan man lägga tonvikten på hur det insamlade 

materialet bearbetas.9  

 

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som man studerar ska göras 

mätbart och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Kvantifiering är en 

fråga om graden av precision vid observerandet, om man vill ha precisa observationer 

måste man mäta dem objektivt. Vid användandet av kvantitativa metoder uppfattar 

forskaren sitt forskningsfält som objekt, som undersöks på en eller flera variabler. När man 

använder sig av denna metod undersöker man alla fenomen på samma variabel, och för att 

en undersökning ska kunna kallas kvantitativ krävs att åtminstone ett rangordningsmått 

föreligger. När man använder sig av den kvantitativa metodiken använder man sig av en 

envägskommunikation, alltså sker undersökningen helt på forskarens villkor.10 

 

Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 

kombination av kvaliteter och egenskaper, och att man därför inte kan mäta eller väga det. 

Många företrädare för denna metod förefaller att lägga vikt vid att forskningsobjektet 

uppfattas som ett subjekt och ser forskningsprocessen som en kommunikationsrelation, 

med andra ord deltar forskaren i en tvåvägskommunikation.11  

 

 

 

                                                 
9 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 71 
10 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 70 
11 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 71 
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När man ska välja den ena eller den andra metoden beror valet på: 

 

1. Undersökningsämnet 

2. Hur man uppfattar undersökningsämnet 

3. Undersökningens syfte 

 

Detta innebär att man inte alltid kan föredra den ena typen av metodik framför den andra. I 

vissa fall skall kvalitativa metodiken användas och i andra fall är kvantitativa metodiken 

mer tillämplig.12    

 

Jag kommer att använda mig av kvantitativ metod eftersom jag skall granska ett stort antal 

årsredovisningar i syfte att se hur väl man uppfyller kraven från IAS 36 p 134. Detta sker 

utan intervjuer, alltså använder jag mig av envägskommunikation, därför anser jag att den 

kvantitativa metoden är mest tillämplig. 

 

2.1.1 Deduktion och induktion 

 

Deduktion är en process i vilken man med hjälp av logiska slutledningsmetoder går från ett 

begreppssamband till ett annat. Deduktionen innebär att det finns helt säkra 

begreppssamband, som antingen har karaktären av logiska slutledningar från grundsatser, 

eller av analytiska påståenden.13  

 

Induktion kallar man den process i vilken en person med hjälp av olika hjälpmedel samlar 

in fakta om ett samband mellan begrepp som han/hon redan känner till. Att begreppen 

redan är kända betyder antingen att sambanden förekommer i vardagsspråket eller att 

begreppen är etablerade inom vetenskaplig disciplin.14  

 

Ett dilemma med induktion och deduktion är att det inte ger någon ny kvalitativ 

information som man inte redan haft. Induktion innebär som sagt att man måste känna de 

                                                 
12 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 71 
13 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 144-145 
14 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 144-145 
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begrepp som används, deduktion kan ge ett helt säkert vetande men även här förutsätts att 

begreppen är helt kända. Alltså ger inte heller deduktion någon begreppslig ny kunskap.15    

 

I denna uppsats avser jag att undersöka hur företag följer IAS 36 p 134, detta kommer att 

göras utifrån teori och rättsregler som är befintliga, i och med detta kommer uppsatsen att 

utgå från den deduktiva ansatsen. Jag ska att granska information från årsredovisningar, på 

grund av detta kommer jag endast att testa befintlig teori.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  

 

Den här uppsatsen kommer att genomföras med hjälp av en praktisk undersökning. Jag 

kommer att granska årsredovisningar från noterade bolag på Amsterdambörsen och undersöka 

hur väl bolagen uppfyller upplysningskraven som följer av IAS 36 p 134. Årsredovisningarna 

som granskas är noterade på Amsterdambörsen den 1 januari 2007, dessa finns att hämta från 

följande hemsida; http://www.euronext.com/trader/priceslists/companyprofile-7213-

EN.html?cfl=1&lan=EN&cha=7213&mep=8626&belongsToList=market_14&capitalization

List=&investmentList=&eligibilityList=&sectorListLandingPage=.  

De bolag jag har valt ut till denna undersökning är helt slumpmässigt utvalda och utan några 

särskilda premisser.  

 

De bolag som har granskats i undersökningen samt varje bolags reslutat är följande: 

 

Bolag  Resultat 

1. Besi  6/14 = 42,3 % 

2. Jetix  4/13 = 30,8 % 

3. Royal Vopak 9/13 = 73,3 % 

4. Aegon 9/13 = 73,3 % 

5. Accell Group 6/13 = 46,2 % 

6. Ahold 7/13 = 53,8 % 

7. DPA  5/13 = 38,5 % 

8. Grontmij 10/15 = 66,7 % 

9. Econosto 1/10 = 10,0 % 

                                                 
15 Heine Andersen (1:a uppl) Vetenskapsteori och metodlära s 144-145 
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10. ABN  8/12 = 66,7 % 

11. Eurocastle 1/11 = 9% 

12. Akzo nobel 7/13 = 53,8 % 

13. Endemol 8/18 = 66,7 % 

14. DNC  6/12 = 50,0 % 

15. Hagemeyer 8/13 = 61,5 % 

16. DIM  2/10 = 20,0 % 

17. Gamma Holding 7/12 = 58,3 % 

18. Exact Holding 11/14 = 78,6 % 

19. Fugro  7/13 = 53,8 % 

20. Holland colours 3/13 = 23,0 % 

21. DOC Data 4/12 = 33,3 % 

22. Samas 6/13 = 46,2 % 

23. SNS  6/12 = 50,0 % 

24. SBM  8/13 = 61,5 % 

25. Randstad 8/13 = 61,5 % 

26. Pharming 5/13 = 38,5 % 

27. Ordina 8/13 = 61,5 % 

28. RTI   3/13 = 23,0 % 

29. Wolters 5/13 = 38,5 % 

30. Nedap 4/13 = 30,8 % 

31. Numico 10/13 = 77,0 % 

32. RSDB 2/13 = 15,4 % 

33. Wegener 8/14 = 57,1 % 

34. LBI  7/14 = 50,0 % 

35. SG  10/14 = 71,4 % 

36. EMS  8/14 = 57,1 % 

37. Sopheon 5/13 = 38,5 %  

38. Togica 7/13 = 53,8 % 

39. Mitsubishi electric 2/12 = 16,7 % 

40. Nutreco 8/13 = 61,5 % 

 

I Holland har det tidigare inte funnits något övervakningsorgan som har övervakat att de 

noterade holländska bolagen följt redovisningsstandards.  
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Syftet är som sagt att undersöka huruvida detta faktum har haft någon inverkan på 

efterlevnaden av IAS 36 p 134 bland de holländska bolagen. Jag skall sedan göra en 

jämförelse med bolag noterade på Stockholmsbörsen för att se om de svenska bolagen 

följer IAS 36 p 134 i högre utsträckning är de holländska bolagen. 

Jag kommer inte själv göra undersökningen bland de svenska bolagen, jag använder mig 

av en tidigare gjord undersökning gjord av Magnus Wallenius i dennes examensarbete 

”Informationsgivning rörande goodwill i noterade bolag” vid HiG. 

 

Som komplement och hjälpmedel till undersökningen kommer jag även använda en mall 

tillhandahållen av min handledare, Fredrik Hartwig. 

Jag kommer att granska företagens informationsgivning vid redovisningen av goodwill, 

detta kommer att göras genom att granska posten ”immateriella anläggningstillgångar” i 

balansräkningen och noten ”immateriella tillgångar och goodwill”.  

 

2.2.1 IAS 36 p 134, den beroende variabeln 

 

IAS 36 p 134 säger följande: 

 

Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a)-(f) för varje kassagenererande 

enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av 

enheter) är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller 

för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder 

 

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

 

b)  det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder 

 som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 

 

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

 fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

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

 

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

baserat sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast 

gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden 

för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest 

känsligt, 

 

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

de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller 

de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 

överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, 

hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor, 

 

iii.  den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden 

baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av 

företagsledningen och när en period som är längre än fem år används för en 

kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den 

längre perioden är motiverad, 

 

iv.  den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser 

bortom den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, 

och motivet till att använda en tillväxttakt som överstiger den långfristiga 

tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller länder i vilket 

företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen av 

enheter) är avsedd, 

 

v.  den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna, 

 

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

 försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt värde minus 

 försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs 
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 med hjälp av ett observerbart marknadspris för enheten (grupper av enheter) skall 

 följande upplysningar också lämnas 

 

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

baserat sitt fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. 

Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av 

enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

 

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

de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller 

de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 

överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, 

hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor,  

 

f)  om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

 baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle 

 innebära att enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess 

 återvinningsvärde 

 

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

återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde, 

 

ii.  det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 

 

iii.  det belopp med vilket värde som innefattats i det viktigaste antagandet måste 

ändras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler som använts 

för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (grupperna av enheters) 

återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde.16 

 

 

 

                                                 
16 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 235-237 
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2.2.2 Tolkning av den beroende variabeln 

 

Som man kan se så innehåller IAS 36 p 134 en mängd olika krav på hur bolagen skall 

redovisa. Nedan kommer jag att redogöra för dessa rekommendationer genom olika krav. Om 

ett bolag redovisar korrekt enligt ett krav erhåller bolaget en poäng, om bolaget inte uppfyller 

kravet genererar det noll poäng. Det finns även ett tredje alternativ, då bolaget inte behöver 

följa kravet eller då det är oklart huruvida bolaget har uppfyllt kravet eller ej.   

Företagen kommer alltså att erhålla poäng för hur väl de uppfyller informationskraven i IAS 

36 p 134 enligt följande tillvägagångssätt;   

 

– Redovisas korrekt = 1 poäng 

– Redovisas inte = 0 poäng 

– Behöver inte ange denna information eller det går ej att utläsa av årsredovisningen om 

   företaget måste redovisa viss information = 3:a + kommentar 

 

Genom att lägga ihop poängen för varje enskilt bolag och sedan dividera detta antal med det 

totala antalet frågor som detta bolag skall uppfylla får man fram ett tal, maximalt 1,0, som 

redovisas i procent. Ex om ett företag uppfyller fyra av kraven, och inte uppfyller sex av 

kraven blir procentsatsen 4 / (4+6) = 40%.    

 

I vissa fall behöver företagen inte ge viss information, t ex om inte företaget använder en 

tillväxttakt som är högre än för marknaden eller branschen, så behöver företaget inte ange 

detta i sin årsredovisning. Jag exkluderar då de företag som inte behöver ange viss 

information från dessa frågor. Företagen blir då varken bestraffade, det vill säga får 0 poäng, 

eller belönade, får 1 poäng. Deras slutgiltiga procentuella resultat räknas på färre antal totala 

frågor. Totalt är det 17 frågor.   

 

Jag har valt detta tillvägagångssätt för att jag anser att det ger en rättvis bild av hur väl 

bolagen efterlever kraven från IAS 36 p 134. Om ett bolag inte behöver ange viss information 

är det också naturligt att de varken blir bestraffade eller belönade på grund av detta, även 

denna ”regel” säkerställer att bolagens resultat gentemot varandra blir rättvist. 
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Jag har valt att presentera resultatet i procent, främst på grund av att detta ger en klar bild av 

antalet rätta svar i undersökningen. Den procentuella andelen rätta svar är lättare att ta till sig 

än om man exempelvis presenterar resultatet med endast en siffra (antalet rätta svar). 

 

IAS 36 p 134, enligt ovan, anger mallen följande frågor. Varje fråga kan ge poäng. 

 

a)  Fråga 1: Har företaget angivit det redovisade värdet för goodwill?  

  

 Ja = 1 p  Nej = 0 p 

 

 Fråga 2: Har företaget fördelat värdet på kassagenererade enheterna?  

  

 Ja = 1 p  Nej = 0 p 

 Om ”vet ej”, d v s om det inte framgår av årsredovisningen om bolaget har fler än en 

 kassagenererande enhet markeras detta med en 3:a. 

 

b)  Fråga 1: Redovisar företaget värdet för övriga immateriella anläggningstillgångar med en 

 obegränsad nyttjandeperiod?  

  

 Ja = 1 p  Nej = 0 p  Saknas = 3:a plus kommentar 

 

Fråga 2: Har bolaget fördelat dessa immateriella anläggningstillgångar per 

kassagenererandeenhet?  

 

Ja det finns och bolaget lämnar info om detta = 1 p. Det finns men ingen information 

  

 lämnas = 0 p. Det framgår inte av deras årsredovisning, jag vet inte om det finns och de 

 lämnar ingen information = 3:a. 

 

c)  Fråga 1: På vilken grund har bolaget fastställt enhetens återvinningsvärde, 

nyttjandevärdet eller verkligt värde minus försäljningskostnader, framgår detta av 

årsredovisningen?  

  

Ja = 1 p  Nej = 0 p. 
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Punkt D, företagen baserar återvinningsvärdet på nyttjandevärdet 

 

d i) Fråga 1: Lämnar bolaget en beskrivning om varje viktigt antagande på vilket som 

 företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser?  

 

De viktiga antagandena lämnas, det framgår av årsredovisningen att samtliga antaganden 

anges = 1 p. Om det inte framgår att samtliga antaganden lämnas = 0 p. 

 

d ii) Fråga 1: Lämnar bolaget en beskrivning av metod att fastställa värdet på varje viktigt 

antagande?  

 

Ja = 1 p  Nej = 0 p. 

 

 Fråga 2: Anger företaget hur de fastställt värdet på antaganden, tidigare erfarenheter eller 

extern information?  

 

Ja = 1 p  Nej = 0 p 

  

 

d iii) Fråga 1: Anges perioden som de prognostiserat kasseflöden på?  

  

Ja = 1 p  Nej = 0 p 

 

Fråga 2: Är perioden längre än 5 år?  

 

Om det framgår i årsredovisningen att den är längre än 5 år och bolaget anger detta och 

förklarar varför, ger 1 p. Perioden är längre än 5 år men bolaget anger inte detta 0 p.  

Det framgår inte av årsredovisningen om perioden är längre än 5 år ger det en 3:a.  

Om perioden är kortare än 5 år och detta anges ger jag en 3:a och en kommentar om att 

det anges. 
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d iv) Fråga 1: Anger bolaget vilken tillväxttakt som de använder vid beräkning av kassaflödet 

 bortom den senaste gjorda budgeten?  

  

 Ja = 1 p  Nej = 0 p 

 

 Fråga 2: Om bolaget använder en tillväxttakt som är högre än landets eller marknadens 

tillväxttakt, skall de ange motivet för den.  

 

Högre tillväxttakt anges = 1 p. Motivet anges inte = 0 p. Det framgår inte av 

årsredovisningen om företaget använder en högre tillväxttakt = 3:a. 

 

d v) Fråga 1: Den diskonteringsfaktor som tillämpas på kassaflödesprognoserna skall anges. 

  

Ja, anges = 1 p. Nej, anges ej = 0 p. 

 

 Fråga 2: Använder bolaget fler diskonteringsräntor? Om företaget gör detta skall samtliga 

 diskonteringsräntor anges i årsredovisning.  

 

Ja, företaget anger samtliga = 1 p. Nej, företaget anger inte samtliga = 0 p. Om det inte 

framgår = 3:a. 

 

Punkt f avser känslighetsanalysen. Denna innebär att om en rimlig förändring i ett viktigt 

antagande skulle innebära att det redovisade värdet, på de kassagenererande enheterna, är 

högre än återvinningsvärdet. Om det redovisade värdet på enheten är högre föreligger ett 

nedskrivningsbehov av enheten, till exempel aktierna i ett dotterbolag. 

 

Information skall lämnas i årsredovisningen om en rimlig förändring i ett viktigt antagande 

leder till att det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov, det vill säga värdering är känslig för 

förändringar. 

 

f i) Fråga 1: Om någon enhet är känslig för förändringar måste information lämnas om med   

vilket belopp såsom återvinningsvärdet överstiger dess redovisade värde.  
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Företaget anger detta = 1 p. Det framgår att det är känsligt men företaget redovisar inte 

detta = 0 p. Det framgår inte om det är känsligt eller ej = 3:a. 

 

f ii) Fråga 1: Företaget måste ange det värde som tilldelats det viktiga antagandet.  

  

Företaget anger detta = 1 p. Anger inte detta = 0 p. Det framgår inte = 3:a. 

 

f iii) Fråga 1: Företaget måste ange hur mycket vi måste förändra det viktiga antagandet för 

att det uppstår ett nedskrivningsbehov av någon enhet.  

 

De anger detta = 1 p. De anger inte detta = 0 p. 

 

2.2.3 De oberoende variablerna 

 

De oberoende variablerna jag använder mig av i min undersökning är; 

 

1) Omsättning  

Omsättning är synonymt med storlek, stora företag anses ha stora resurser att lägga på 

informationsutgivning i enlighet IAS 36 p 134. 

 

2) Balansomslutning  

Även balansomslutning är en proxy för storlek, stora företag anses ha stora resurser att 

använda sig av för att tillmötesgå informationskraven från IAS 36 p 134. 

  

3) Avkastning på eget kapital  

Avkastning på eget kapital är synonymt med lönsamhet, lönsamma företag antas vara 

rädda att ge ut känslig information åt konkurrenter. 

 

2.3 Källkritik 

 

Vid analys av källmaterialet finns två olika typer av granskning, intern och extern. Extern 

granskning syftar till att upptäcka huruvida en källa är äkta, autentisk eller ger en sann bild av 
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det den skildrar. Vid intern granskning utsätts källans innehåll för en rigorös granskning och 

man måste bl a ta ställning till hur pass noggrann upphovsmannen varit.17 

 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

 

Oberoende av vilken metod man använder för informationsinsamling, måste man alltid 

kritiskt granska den för att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den framtagna 

informationen är. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter. Ex. är en klocka som drar sig före och ibland efter är inget tillförlitligt 

instrument, det är inte heller en fråga som ger en viss typ av svar i en viss situation och 

ett helt annat i en annan situation.18 

 

Eftersom jag skall undersöka årsredovisningar bör mitt arbete vara tämligen tillförlitligt, 

då en årsredovisning inte förändras vid olika tidpunkter. Det är en text som är konstant 

och som inte får förändras, årsredovisningarna är inte beroende vare sig tid eller under 

vilken typ av situation man granskar dem. Givetvis förutsatt att man granskar 

årsredovisningar från samma år vid båda tillfällena. 

 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 

mäta eller beskriva. En mer komplicerad beskrivning av validitet är ”utformning av en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg 

som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs”. 

Då en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, detta innebär dock inte att bara för 

att reliabiliteten är hög måste även validiteten också vara hög. En fråga kan ju ge samma 

svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta.19 

 

Då jag analyserar årsredovisningar är det viktigt att jag fokuserar på det som är 

betydelsefullt för min undersökning, att undersökningen besvarar just frågan om vilka 

bolag som följer IAS 36 p 134 eller inte etc. Jag tror att med hjälp av den ”checklista” jag 

                                                 
17 Judith Bell (4:e uppl.) Introduktion till forskningsmetodik s 130-131 
18 Judith Bell (4:e uppl.) Introduktion till forskningsmetodik s 117 
19 Judith Bell (4:e uppl.) Introduktion till forskningsmetodik s 117-118 
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har till mitt förfogande kommer undersökningen ha en hög validitet och mäta det jag 

avser att mäta. 

 

 

3.   TEORI 

 

3.1 Internationella normbildare 

 

Internationellt finns det en mängd aktörer som har haft och har stort inflytande på 

redovisningens normer. Det finns även en del regionala organisationer som bör räknas till 

dessa internationella aktörer, framför allt i Europa. Det kan även sägas att de nationella 

amerikanska institutionerna har varit oerhört tongivande även utanför USA. Detta beror 

främst på att den framgångsrika amerikanska ekonomin med sina globala storföretag 

genererar en särkskild tyngd åt de redovisningsnormer som tillämpas där. En annan orsak 

kan vara att revisors- och redovisningsorganisationerna har förfogat över mycket större 

finansiella resurser än andra länders motsvarande organisationer. Man kan alltså säga att 

de viktigaste normbildarna på den internationella arenan består av två huvudgrupper. Den 

ena gruppen består av de amerikanska normbildarna. Den andra består av övernationella 

organisationer, dels regionala, främst europeiska organisationer och dels globala 

organisationer öppna för alla världens länder.20 

  

3.1.1 IASB 

 

Jag kommer här att förklara vad IASB är och vad de gör. Jag gör detta då jag anser att 

IASB är det viktigaste organet inom redovisning i Europa. 

 

International Accounting Standards Board, IASB, är en privaträttslig organisation som 

verkar på internationell nivå. Organisationen har i uppdrag att verka för en internationell 

harmonisering av de redovisningsprinciper som används världen över. IASB:s 

rekommendationer baseras på en föreställningsram som beskrivs i IASB:s ”Framework 

for the Preparation of Financial Statements”. De standarder som utarbetats av IASB 

                                                 
20 Stellan Nilsson (3: uppl.) Redovisningens normer och normbildare s 81-83 
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kallas International Reporting Financial Standards, IFRS, medan de som tidigare 

utarbetats av föregångaren ISAC benämns International Accounting Standards, IAS.21     

 

3.1.2 IASB:s föreställningsram 

 

IASB:s föreställningsram består av 110 punkter och behandlar i synnerhet fem väsentliga 

utgångspunkter för all extern redovisning. Det gäller redovisningens syfte, grundläggande 

antaganden (postulat), redovisningens kvalitativa egenskaper, redovisningsrapportens 

formella struktur och kriterierna för att en viss post/affärstransaktion över huvud taget 

skall redovisas och redovisas under en viss rubrik. Föreställningsramen är ingen standard 

i sig utan den begreppsmässiga grund som redovisningsstandarderna IAS/IFRS bygger, 

eller vilar på. Nyckelorden i föreställningsramen är de kvalitativa aspekter på finansiella 

rapporter som följer nedan:22 

 

• Begriplighet 

• Relevans 

• Tillförlitlighet 

• Jämförbarhet 

• Avvägning mellan olika kvaliteter  

• Rättvisande bild/korrekt bild   23 

 

I nuläget arbetar IASB och FASB för att harmonisera existerande standards för att få dem 

så kompatibla med varandra som möjligt. Vid möten de båda organisationerna emellan år 

2002 kom man överens om att utvecklandet högkvalitativa globala standarder skall ha en 

hög prioritet hos både IASB och FASB för en lång tid framöver. Man har satt upp ett 

antal kortsiktiga mål t o m 2008 där man vill att stora skillnader inom några få områden 

skall elimineras genom ett eller flera ”short term”-projekt. IASB och FASB har även satt 

upp långsiktiga mål i syfte att harmonisera de skillnader som finns i dess standards.24  

Detta är en process som kommer att ta tid men förhoppningsvis kan det leda till färre 

skillnader mellan de båda organisationernas standarder (IFRS & US GAAP).         

                                                 
21 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 21 
22 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 45 
23 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 45 
24 http://www.iasplus.com/pressrel/0602roadmapmou.pdf 
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3.2 Internationella redovisningsstandarder 

 

De internationella standarder som jag anser är av betydelse för min uppsats är IFRS 3 och 

IAS 36. De kommer att presenteras närmare nedan. 

 

3.2.1 IFRS 3 

 

IFRS 3 infördes som standard 2005. Syftet med IFRS 3 är att ange hur den finansiella 

rapporteringen skall utformas när företaget genomför ett rörelseförvärv. Standarden 

kräver att alla rörelseförvärv skall redovisas genom tillämpning av förvärvsmetoden. I 

och med detta krävs att en förvärvare skall identifieras vid alla rörelseförvärv. 

Förvärvaren är det företag i förvärvet som erhåller bestämmande inflytande. Vid 

förvärvstidpunkten skall förvärvaren 

– redovisa den goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv som en tillgång,  

– värdera denna goodwill till dess anskaffningsvärde, som motsvarar den del av 

anskaffningsvärdet som överstiger det verkliga värdet netto för den förvärvade andelen 

av den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. 

Upplysningar skall lämnas om rörelseförvärv som skett under perioden respektive efter 

balansdagen men innan de finansiella rapporterna godkänts för utfärdande.25  

 

3.2.2 IAS 36 

 

IAS 36 är en omfångsrik standard omfattande av 125 punkter.26  

Nedan följer en mycket kortfattad redogörelse av IAS 36. 

IAS 36 har som syfte att beskriva de metoder som ett företag skall använda för att 

säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett för högt värde än återvinningsvärdet. 

En tillgång redovisas till ett för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet 

av det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge upphov till, antingen genom att 

användas i verksamheten eller genom försäljning. Standarden anger också när ett företag 

skall återföra en nedskrivning samt vilka upplysningar som skall lämnas.27  

                                                 
25 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 95 
26 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 232 
27 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 91 
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3.3 Agentteorin och Informationsasymmetri 

 

Agentteorin är i huvudsak en amerikansk företeelse där den allra senaste ekonomiska 

teorin används för att förklara de flesta fenomen inom redovisningsområdet.  

Agentteorin utgår ifrån de vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori, dvs. att 

aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Den fokuserar speciellt på relationer 

mellan olika aktörer på redovisningsområdet. En annan likhet är att de här relationerna är 

konfliktartade, agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens. Agenten 

förväntas exempelvis välja en sådan redovisningsmetod som ger högre vinst om hans 

egen ersättning på något sätt är relaterat till vinstnivån, vanligen i form av bonusavtal. 

Uppdragsgivaren å sin sida kommer att anlita en revisor som ser till att hennes intresse 

tas tillvara så länge som det bedöms att den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden för 

revisorsarvodet. Agentteorin kommer till den slutsatsen att förekomsten av flera olika 

redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse kan förklaras med att de olika 

aktörerna har försökt minska sina risker. Det finns enligt agentteorin många normativa 

teorier p.g.a. att det finns många olika aktörer som har behov av olika sorters teorier. 

Vissa vill ha teorier som leder till ökad vinst, andra vill ha andra typer av teorier. Detta 

innebär att agentteorin är anti-normativ eftersom man menar att det aldrig kommer att 

uppstå enighet omkring en normativ teori p.g.a. redovisningens politiska natur förorsakad 

av redovisningens ekonomiska konsekvenser.28  

 

Informationsasymmetri uppstår i situationer där parterna i exempelvis en ekonomisk 

transaktion har tillgång till mer eller mindre fördelaktig information eller olika typer av 

information angående transaktionen. En följd av informationsasymmetri kan bli att ena 

parten i ett kontrakt ändrar sitt beteende efter det att kontraktet skrivits på, vilket i sin tur 

genererar kostnader för motparten, s.k. Moral Hazard.29   

 

Ökad informationsasymmetri leder till en ökad brist på transparens, detta har visat sig främst i 

kommunikationen mellan ledningen och ägarna. Transparens är ett mångtydigt och 

situationsbundet ord med informationsasymmetri som en form av minsta gemensamma 

nämnare. Kostnaden för bristen av transparens visar sig i form av en agentkostnad och 

                                                 
28 Kristina Artsberg (andra uppl.) Redovisningsteori –policy och –praxis s. 84-85 
29 Case, Fair, Gärtner, Heather (1:a uppl) Economics s 383 
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riskpremie som leder till en lägre värdering av företaget, förbättrad transparens kan därmed 

generera företaget en högre värdering, lägre kapitalkostnad och ökade investeringar.  

Dock finns det en övre gräns för hur mycket information som bör lämnas ut. Det kan vara 

väldigt kostsamt för ett företag att lämna ut känsliga detaljer till konkurrenterna.30 

 
 

3.4 Nedskrivningsprövning 

 

Om en tillgång har redovisats till ett för högt värde skall värdet det skrivas ned. 

Standarden kräver att ett företag per varje balansdag eller oftare skall bedöma om det 

finns någon indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om så är fallet skall 

företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Oavsett om det finns någon indikation 

på en värdeminskning eller ej, skall företaget varje år göra en prövning om en immateriell 

tillgång med obegränsad nyttjandeperiod eller en immateriell tillgång som ännu inte är 

färdig för användning har minskat i värde genom att jämföra dess redovisade värde med 

återvinningsvärdet. Detta gäller också för nedskrivningsbehovet avseende goodwill.31 

I årsredovisningen skall bolagen lämna information om prövningen så att läsaren kan 

bedöma tillförlitligheten. Skulle det visa sig att goodwillvärdet minskat, ska bolaget göra 

en nedskrivning som en kostnad i resultaträkningen.32   

 

3.4.1 Återvinningsvärde 

 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs verkliga värde efter avdrag för 

försäljningskostnaderna och dess nyttjandevärde.33 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Balans nr. 4 2006 
31 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 91 
32 Rune Lönnqvist (3:e uppl) Årsredovisning i koncerner s 35 
33 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 165 
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3.4.2 Nyttjandevärde 

 

Nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflöden som väntas uppstå genom fortlöpande 

användning av en tillgång och dess avyttrande vid slutet av dess nyttjandeperiod34. Med 

andra ord nuvärdet av de framtida kassaflöden som en tillgång eller kassagenererande 

enhet väntas ge upphov till35. 

 

3.4.3 Nettoförsäljningsvärde 

 

Nettoförsäljningsvärde är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 

efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och uppskattade kostnader som 

är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning. Alltså det nettobelopp som företaget 

räknar med att kunna realisera vid försäljning av varor i lager i den ordinarie 

verksamheten. Brukar även kallas marknadsvärdet.36 

 

3.4.4 Redovisat värde 

 

Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång redovisas, efter avdrag för 

ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning.37  

 

3.4.5 Regressionsanalys 

 

När man statistiskt analyserar data för att söka samband mellan olika faktorer är 

korrelations- och regressionsanalys vanliga metoder. Korrelationskoefficienten uttrycker 

styrkan i det linjära variabelsambandet, medan regressionsmodellerna försöker 

specificera sambandets utseende. I ett diagram kan visas hur nära de olika mätvärdena 

ligger en tänkt linje, dvs om alla x:en låg på linjen föreligger ett mycket starkt samband.  

Regressionsbestämning är ett försök att bygga en modell där determinationskoefficienten 

är det värde som anger ”förklaringsförmågan”, dvs i vilken utsträckning modellen lyckas 

                                                 
34 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 165 
35 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 234 
36 Christer Westermark (1:a uppl) EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS s 204 
37 IAS 16 
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beskriva variationer i den beroende variabeln. En modell kan dock ha låg förklaringsgrad 

och ändå vara riktig. Låg förklaringsgrad kan bero på inexakta mätmetoder, felaktig form 

på modellen, felaktigt utelämnande förklaringsvariabler eller också speglar modellen en 

stor verklig variation. I regressionsanalysen måste man försöka finna teoretiska argument 

för vilka variabler som ska ses som beroende och vilka som ska anses vara oberoende.38 

 

3.5 Goodwill 

 

Om ett bolag köper ett annat och betalar ett högre pris för aktierna än marknadsvärdet för att 

få glädje av de goda vinsterna man kunde överblicka vid den tidpunkten, uppstår goodwill. 

Goodwill får sitt värde antingen av framtida övernormala vinster, eller också är det en vinst 

för ett tidigare år och finns bland övriga nettotillgångar. Under tidigare år har internationell 

praxis och normgivning menat att goodwillvärdet skall skrivas av under de år då de extra goda 

vinsterna förväntas uppkomma. I och med införandet av IFRS 3 i skall man som sagt istället 

för årliga avskrivningar göra en prövning om de goda framtida vinsterna finns kvar.39 

 

3.6 AFM 

 

AFM, The Netherlands Authority for the Financial Markets, har haft ansvaret för övervakning 

av de finansiella marknaderna i Holland sedan mars 2002. AFM bildades därför att man ansåg 

att det var av stor betydelse att externa intressenter och övriga hade förtroende för de 

finansiella marknaderna i Holland.40 

 

AFM har kontrollerat finansiella rapporter bland noterade holländska bolag sedan 1 januari 

2006. AFM är förpliktigad att upprätthålla ett register med, bland annat, bolagens finansiella 

rapporter. I och med detta är bolagen tvungna att presentera sina rapporter till AFM senast 

åtta dagar efter det att bokslutet har gjorts. Efter detta samlar AFM dessa rapporter i ett 

offentligt register som finns på AFM:s hemsida. 

Om ett bolag inte efterlever kraven som ställs vid den finansiella rapporteringen kan AFM ta 

fallet till ”Enterprise Section of the Court of Appeal”. Innan detta försöker AFM nå en 

                                                 
38 Lars Torsten Eriksson (7:e uppl) Att utreda forska och rapportera s 100 - 101 
39 Rune Lönnqvist (3:e uppl) Årsredovisning i koncerner s 34 - 35 
40 http://www.afm.nl/corporate/deafult.ashx?folderid=1163 
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uppgörelse med det berörda bolaget, även bolaget bör då vara intresserad av att nå en 

uppgörelse innan det går till domstol, eftersom det då blir offentligt.  

 

Övervakningen från AFM ska inte bara vara repressiv, utan även förebyggande.  

Då övervakningen är både repressiv och preventiv tror man på AFM att detta leder till en 

förbättrad kvalité bland de finansiella rapporterna. Ovanpå detta försöker man även 

implementera IFRS inom den finansiella rapporteringen, på grund av detta kommer externa 

intressenter att kunna lita på rapporteringen till en högre grad än vad som tidigare var fallet.41 

För att vara förberedda på den nya formen av övervakning gjorde AFM kontroller på 

finansiella rapporter från noterade holländska bolag från 2004 och 2005. Syftet med detta var, 

för både bolagen och AFM, att förbättra den finansiella rapporteringen och för att AFM skulle 

få erfarenhet av övervakningen.42           

 

 

4.   HYPOTES 

 

4.1 Mina hypoteser 

 

Ett förmodat svar på en fråga kallas hypotes, en tänkt lösning. En hypotes skall prövas och ju 

mer man vet i förväg om ett ämne desto mer precist brukar man kunna göra ämnesvalet och 

problemformuleringen. Som utgångspunkt för varje undersökning ligger något slags problem 

dvs. en avvikelse mellan ett önskat och ett faktiskt tillstånd.43   

En annan definition av hypotes är att den utgör påståenden om relationer mellan variabler och 

en form av vägvisning för forskarens del om hur den ursprungliga idén kan prövas.44  

 

• Holländska bolag följer inte IAS 36 p 134 i lika stor utsträckning som svenska bolag. 

Tanken att holländska bolag inte följer standarden i samma utsträckning som svenska 

bolag kommer från att det i Holland tidigare inte funnits någon 

övervakningsorganisation för övervakning av finansiella rapporter, likt 

Övervakningspanelen i Sverige.  

                                                 
41 http://www.afm.nl/corporate/deafult.ashx?folderid=1542 
42 http://www.afm.nl/marktpartijen/deafult.ashx?DocumentId=8620 
43 Lars-Torsten Eriksson (7:e uppl) Att utreda, forska och rapportera s. 47  
44 Judith Bell (4:e uppl) Introduktion till forskningsmetodik s. 41 
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Denna hypotes har sin utgångspunkt i att bolagen är rationella, att de med andra ord 

inte redovisar mer känslig information än de behöver. Informationsåtergivningen bör 

vara bättre ju längre en övervakningsorganisation har funnits i ett land. 

 

• Bolag med hög omsättning och hög balansomslutning bör i större utsträckning följa 

IAS 36 p 134 än bolag med låg omsättning och balansomslutning eftersom deras 

resurser till detta bör vara större.  

Jag utgår här ifrån att bolagen är ”icke-rationella”, alltså att de inte använder 

redovisningen för att maximera nyttan, och att redovisningen är en direkt effekt av 

storlek på företaget. Ju större ett bolag är desto mer resurser kan man lägga på 

exempelvis ekonomiska rapporter, detta borde innebära att agenten gör ett bättre 

arbete då företaget har större resurser att lägga på denne. 

 

• Avkastning på eget kapital är synonymt med ett lönsamt företag. Då ett företag är 

lönsamt bör ledningen vara mån om att inte lämna ut känslig information som kan 

hjälpa in andra aktörer på marknaden. I och med detta bör bolag med hög avkastning 

på eget kapital inte följa IAS 36 p 134 i någon hög utsträckning. Detta får, till skillnad 

från ovanstående hypotes, utgångspunkten i att bolagsledningen är rationella, att de 

använder redovisningen för att bevaka sina egna intressen. Deras egna intressen är i 

detta fall att inte lämna ut känslig information som kan vara till fördel för 

konkurrenter.  
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5.   RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

I min undersökning har jag granskat 40 bolag noterade på Amsterdambörsen.  

Undersökningen har jag genomfört med hjälp av dataprogrammet SPSS, jag har undersökt 

sannolikheten för ett samband mellan olika variabler samt beta-värde.  

Då signifikansnivån, även kallat p-värdet, understiger 5 % antas ett samband föreligga. Med 

andra ord kan man slå fast att ju högre procentsats undersökningen resulterar i, desto svagare 

samband föreligger mellan den beroende och den oberoende variabeln. 

 

Jag granskade årsredovisningarna utifrån tre oberoende variabler; omsättning, 

balansomslutning och avkastning på eget kapital, där de två förstnämnda är mått på storleken 

på företaget och det sistnämnda är ett mått på lönsamheten. Utifrån dessa variabler har jag 

även kommit fram till olika hypoteser. 

 

Omsättning  

Min hypotes var att bolag med hög omsättning följer de krav som ställs av IAS 36 p 134 i 

större utsträckning än vad bolag med låg omsättning gör, då bolag med hög omsättning antas 

kunna använda större resurser för att ta fram finansiella rapporter på ett förtjänstfullt sätt.  

 

I min analys blev p-värdet 21,2% för den oberoende variabeln omsättning. Detta är ett svagt 

positivt samband vilket innebär att det inte finns någon tydlig koppling mellan hög 

omsättning och stor efterlevnad av IAS 36 p 134.   

Enligt min hypotes skulle även beta-värdet vara positivt, alltså en positiv lutning på kurvan, 

då stora resurser finns inom bolaget skall detta leda till större efterlevnad av IAS 36 p 134. 

Dock blev beta-värdet efter undersökningen negativt, -0,129.  

Om man då ser till signifikansnivån (21,2 %) och betavärdet (-0,129) så visar detta, tvärtemot 

min hypotes, att det i nuläget inte finns något som styrker att noterade holländska företag med 

hög omsättning efterlever kraven från IAS 36 p 134 bättre än företag med låg omsättning. 

Anledningen till detta resultat skulle kunna bero på informationsassymetri45. Företagen väljer 

att inte visa all information, utan behåller den viktigaste informationen internt, då detta kan 

påverka deras relation till konkurrenterna på ett negativt sätt.   

                                                 
45 Case, Fair, Gärtner, Heather (1:a uppl) Economics s 383 
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Balansomslutning  

Hypotesen utgår från samma antagande som för den oberoende variabeln omsättning. 

Hypotesen var att företag med hög balansomslutning följer kraven från IAS 36 p 134 bättre än 

vad företag med låg balansomslutning gör. Balansomslutning är en proxy för storlek. Stora 

företag antas ha stora resurser att lägga på finansiella rapporter.  

 

I min analys av den oberoende variabeln balansomslutning blev p-värdet 71,8%. Detta tyder 

på ett mycket svagt positivt samband. Resultatet visar att det inte finns något tydligt samband 

mellan hög balansomslutning och hög informationsåtergivning enligt IAS 36 p 134.   

Beta-värdet blev även här negativt, -0,059, alltså en negativt lutande kurva även för denna 

oberoende variabel.  

Då signifikansnivån är 71,8% och beta-värdet är -0,059 visar även detta att, tvärtemot min 

hypotes, att företag med hög balansomslutning inte efterlever kraven från IAS 36 p 134 bättre 

än företag med låg balansomslutning.   

Precis som i diskussionen för omsättning kan tänkas att förklaringen ligger i 

informationsassymetrin. Företagen ger inte ut mer information än de behöver, den viktigaste 

informationen bibehålls internt inom företaget. 

 

Avkastning på eget kapital 

Min hypotes var att företag med hög avkastning på eget kapital skulle vara rädda att lämna ut 

känslig information åt konkurrenterna för att inte locka in dessa på marknaden, och därav inte 

följa kraven från IAS 39 p 134 i lika stor utsträckning som företag med låg avkastning på eget 

kapital.  

 

P-värdet, eller signifikansnivån, för denna oberoende variabel blev enligt min undersökning 

42,6%, vilket visar ett svagt positivt samband.  

I min hypotes antog jag att graden av efterlevnad skulle minska då avkastning på eget kapital 

ökar, alltså ett negativt betavärde. Resultatet från undersökningen visar att betavärdet är  

-0,129. 

Sammanfattningsvis för denna oberoende variabel kan sägas att min hypotes inte uppfylldes 

då signifikansnivån blev 42,6%. Resultatet av min analys innebär således att inget samband 

föreligger mellan bolag med hög avkastning på eget kapital låg efterlevnad av IAS 36 p 134. 
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En förklaring till ovanstående resultat kan vara att för företag med låg avkastning på eget 

kapital kan agentkostnaden påverkas, kapitalkostnaden sänks och därmed krymper 

informationsassymetrin. Större öppenhet kan leda till ökade investeringar.46  

Detta faktum kan vara en förklaring till varför min hypotes inte uppfylldes. 

 

Jämförelse med svenska bolag 

Enligt min hypotes följer de holländska bolagen inte de krav som ställs av IAS 36 p 134 i lika 

stor utsträckning som de svenska bolagen eftersom bolag antas vara rationella, man redovisar 

inte mer känslig information än det mest nödvändiga. 

 

I en medelvärdesjämförelse har jag mätt graden av efterlevnad bland de svenska och 

holländska bolagen, resultatet blev följande 

- Holländska bolag: 41,1 % 

- Svenska bolag: 20,4 %  

Detta visar att det är en signifikant skillnad Sverige och Holland, de svenska bolagen har ett 

klart lägre medelvärde än de holländska. 

 

I min hypotes antog jag att bolagen är rationella och inte redovisar mer information än de 

behöver, samt att efterlevnaden är bättre ju längre en övervakningsorganisation hur funnits i 

landet. Denna teori kan dock förkastas eftersom resultatet blev det omvända. De holländska 

bolagen följer de krav som ställs i högre utsträckning än de svenska. I och med resultatet i 

undersökningen kan fastslås att en avsaknaden av övervakningsorganisation i Holland inte har 

haft någon större inverkan på noterade bolags efterlevnad av kraven från IAS 36 p 134.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Balans nr. 4 2006 
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6.   SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

 

Jag har i min undersökning endast funnit svaga eller mycket svaga samband mellan de 

oberoende och den beroende variabeln. Jag antog innan undersökningen att bolag med hög 

omsättning respektive balansomslutning skulle efterleva kraven från IAS 36 p 134 i större 

utsträckning än små bolag. Resultatet visar att dessa bolag inte följer kraven i större 

utsträckning än de små. Detta tycker jag är anmärkningsvärt då ett naturligt samband vore att 

stora bolag med stora resurser efterlever kraven bättre än små bolag, jag antog att man har de 

resurser som krävs för att leverera finansiella rapporter på ett mer förtjänstfullt sätt. Vidare 

trodde jag även att bolag med hög avkastning på eget kapital skulle vara mer försiktiga med 

att lämna ut känslig information än vad de i själva verket var.  

 

Det är mycket förvånande att skillnaden i informationsåtergivningen mellan svenska och 

holländska bolag var så stor, och framförallt att informationsåtergivningen var större bland de 

holländska bolagen än de svenska. I undersökningen har dock inget av de granskade bolagen 

uppfyllt alla krav som ställs från IAS 36 p 134. 

 

De oberoende variabler jag har undersökt har visat sig vara i princip värdelösa då inget 

samband har kunnat påvisas mellan de oberoende och den beroende variabeln. Möjligtvis 

finns en del andra oberoende variabler som skulle kunna användas för att visa ett starkare 

samband. 

 

En bidragande orsak till de låga sambanden mellan de oberoende och den beroende variabeln 

kan vara att IAS 36 p 134 är så pass nytt för bolagen att de inte hunnit sätta sig in i de krav 

som ställs. Det vore intressant att göra en liknande studie inom ett antal år för att se huruvida 

resultatet förändrats eller ej. 
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