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Sammanfattning 

 

Bakgrund och Problem: Sedan den 1 januari 2005 är alla börsnoterade företag inom EU 
skyldiga att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Syftet med en gemensam samling 
av redovisningsstandarder var att få en finansiell rapportering av hög kvalitet. Samtidigt som 
det skulle öka möjligheten till att kunna jämföra företag oberoende på var i världen de är 
belägna. Koncerngoodwill har länge varit ett omdebatterat ämne då argument fanns för att 
koncerngoodwill inte nödvändigtvis sjunker i värde på ett regelmässigt och systematiskt sätt. 
Konstaterande gjordes att förvärvad koncerngoodwill kan ha en obestämd livstid och därför 
inte bör skrivas av årligen. Följden av detta blev att koncerngoodwill skall fördelas på 
kassagenererande enheter, vars värde årligen skall prövas genom ett nedskrivningstest. 
Företagen skall i sina årsredovisningar lämna detaljerade uppgifter om de uppskattningar och 
antagande som de gör i samband med nedskrivningsprövningen. Tidigare undersökningar om 
företagens efterlevnad av IAS 36 punkt 134 visar att det finns brister i hur företagen uppfyller 
upplysningskraven.   
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur väl de börsnoterade företagen på Stockholmsbörsens Large 
Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor har lyckats att integrera och implementera IASB:s norm 
IAS 36 punkt 134 i sina årsredovisningar. Vi vill även undersöka om det finns några 
skillnader i hur företagen på de tre börslistorna har uppfyllt upplysningskraven. 
 
Metod: Uppsatsen är gjord utifrån en deskriptiv ansats, då undersökningen är fokuserad på en 
utvald del av ett fenomen som redan är känt och tidigare har studerats. Undersökningen har 
genomförts genom en kvantitativ studie av företagens årsredovisningar för år 2006. De delar i 
företagens årsredovisningar som har granskats är främst balansräkningen och de noter i vilka 
koncerngoodwill och nedskrivningsprövningen har redovisats. För att kunna bedöma 
företagens upplysningar så lika som möjligt har en tolkningsmodell utarbetats, detta då 
upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 är tämligen svårtolkade.  
 
Empiri: Det empiriska underlaget består av 195 börsnoterade företags årsredovisningar för år 
2006.  
 
Resultat: Granskningen av årsredovisningarna för år 2006 visade att de flesta av företagen 
som ingick i undersökningen har integrerat och implementerat IASB:s norm IAS 36 punkt 
134 i sina årsredovisningar för år 2006. Dock finns det företag som inte har integrerat och 
implementerat normen, detta då det finns några få företag som har utelämnat all information 
om den obligatoriska nedskrivningsprövningen. Vid jämförelsen av de tre börslistorna har vi 
kunnat konstatera att det inte finns någon större skillnad mellan de olika börslistorna, 
samtidigt som företagen i de olika börslistorna uppfyller de olika upplysningskraven på ett bra 
sätt. 
 
Nyckelord: Goodwill, Nedskrivning, Nedskrivningsprövning, Upplysningskrav, IAS 36 
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till ämnet koncerngoodwill. Här 

presenteras den bakgrund och diskussion rörande ämnet, som ligger till grund för 

problemformuleringen och syftet.   

 

1.1 BAKGRUND 

Den ökade globaliseringen och den internationella konkurrensen har satt högre krav på 

harmoniseringen av redovisningsreglerna. Redovisningsprinciper som företag i varje land 

skall följa har präglats till att bli allt mer lika, och likartade redovisningsprinciper ökar 

jämförbarheten mellan olika företag i olika länder (Brunovs & Kirsch, 1991). 

  

FASB är en privat och nationell organisation baserad i USA som utvecklar 

redovisningsnormer för den amerikanska marknaden. FASB:s normer och standarder; FAS 

och U.S GAAP. skall följas av börsnoterade företag i USA. Icke amerikanska bolag som är 

noterade på den amerikanska börsen eller är dotterbolag till ett amerikanskt bolag är också 

skyldiga att följa FAS samt U.S GAAP. FASB har genom SEC, vilket är USA: s motsvarighet 

till Finansinspektionen, fått mandat för normeringen, liknande den konstruktion som råder 

mellan EU och IASB:s normer (FASB 2007). I september år 2002 nådde FASB och IASB en 

överenskommelse om att gemensamt utarbeta globala redovisningsnormer. Målet med 

samarbetet var att så snabbt som möjligt göra existerande normer kompatibla och att i samråd 

utveckla framtida normer (IASB 2007).  

  

IASB är ett internationellt oberoende expertorgan som utfärdar de internationella 

redovisningsstandarderna. Organisationens mål är att verka för en internationell 

harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder och öka möjligheten 

för jämförbarhet mellan företag världen över. IASB:s uppdrag är att utveckla en enhetlig 

samling av redovisningsstandarder som skall leda till finansiell rapportering av hög kvalitet. 

Innan IASC ombildades till IASB år 2001, var det de som utfärdade IAS standarder. När 

IASB tog över förbättrad de vissa IAS standarder och ersatte några med nya, dessa benämns 

IFRS (IASB 2007). Den yttersta drivkraften bakom utvecklingen av den externa finansiella 

rapporteringen är den ökade globaliseringen av kapitalmarknaden. Det ställs höga krav på den 
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finansiella informationen och på att informationen för alla börsnoterade företag skall vara 

lika, oberoende på var i världen företagen finns belägna (Thorell 2004). 

 

År 2002 beslutade EU att IASB:s normer; IFRS och IAS, skulle börja tillämpas inom den 

Europeiska gemenskapen genom förordning 1606/2002/EG. Beslutet om att IFRS/IAS skulle 

tillämpas inom EU innebar bland annat att börsnoterade företag i Sverige från den 1 januari 

2005 skulle börja upprätta sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS (Europaparlamentets och 

rådets förordning 2002).  

 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

I juni 2001 publicerade FASB rekommendationen SFAS 141 som behandlar rörelseförvärv 

och SFAS 142 som behandlar goodwill och andra immateriella tillgångar. Detta var den första 

förändring som skett inom redovisning av goodwill under de senaste trettio åren (Huefner & 

Largay 2004).  

 

Inom SEC var rörelseförvärv ett omdiskuterat ämne och SEC:s kommitté övertalade FASB att 

ta upp frågan om rörelseförvärv, då kommittén hade klagomål på att en stor del av deras 

arbetstid gick åt till att behandla detta ämne. FASB lämnade förslag på att poolningsmetoden 

skulle förbjudas och att avskrivningsperioden på koncerngoodwill skulle sänkas från 40 år till 

20 år. Till följd av detta protesterade företag i USA främst mot förslaget om ändrad 

avskrivningsperiod på koncerngoodwill och övertalade Kongressen att ingripa. Detta ledde till 

att FASB:s förslag på en tjugoårig avskrivningsperiod inte godtogs och Kongressen föreslog 

istället att en årlig nedskrivningsprövning på koncerngoodwill skulle införas. FASB gav 

därefter ut rekommendationerna SFAS 141 som bland annat förbjöd poolningsmetoden och 

SFAS 142 som ersatte avskrivningar på koncerngoodwill med en årlig nedskrivningsprövning 

(Zeff, 2005).  

 

Poolningsmetoden var en av metoderna som kunde användas vid rörelseförvärv, detta innan 

den förbjöds då den missbrukades av företag som ständigt sökte efter rörelseförvärv (Zeff, 

2005). Konsekvenserna av att använda poolningsmetoden innebar att värdeförändringar vid 

förvärven inte togs hänsyn till och att det inte uppstod något koncerngoodwillvärde.  Företag 

gick ihop och använde varandras bokförda nettotillgångar samtidigt som de aktuella företagen 
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inte identifierade vem som var köpare och säljare. Detta ledde till att investerare hade det 

svårt att tyda vilket företag som köpte vilket (www.aicpa.org).  

 

Det främsta argumentet för avskaffandet av avskrivningar på koncerngoodwill var att det inte 

nödvändigtvis sjunker i värde på ett regelmässigt och systematiskt sätt. Det konstaterades 

därmed att förvärvad koncerngoodwill kan ha en obestämd livstid och bör därför inte skrivas 

av årligen. Som till följd av den nya regeln skrev många företag ned sin koncerngoodwill 

kraftigt för att kunna ta till vara fördelarna med en ny redovisningsprincip. 

Nedskrivningsprocessen gav företagsledningar ett spelrum för att tolka, bedöma och vara 

partiska både vid nutida förvärv och i framtida perioder. FASB:s regler angående 

koncerngoodwill har resulterat i att företagens resultat har ökat, till följd av att avskrivningar 

på koncerngoodwill inte längre är tillåtet (Massoud & Raiborn 2003). 

 

FASB:s regler angående koncerngoodwill kan verka rimliga, men vid en närmare granskning 

och en mer djupgående analys kan det diskuteras om företagens intäkter från 

kassagenererande enheter kommer att bli mindre förutsägbara. Detta på grund av att det inte 

kommer att finnas några indikationer på när en nedskrivning kommer att uppstå och hur stort 

nedskrivningsbeloppet kommer att bli. Om ett företag väljer att utföra en väsentligt stor 

nedskrivning av koncerngoodwill ett år, kommer detta leda till att företaget kanske inte 

behöver utföra någon nedskrivning av koncerngoodwill under ett kommande antal år och på 

så sätt leder det till att företaget får bättre resultat de följande åren. Företag kan välja tidpunkt 

för att göra nedskrivningar av koncerngoodwill, detta för att styra och anpassa resultatet i den 

riktning de önskar. Vid en lågkonjunktur kan företagsledningen besluta att utföra större 

nedskrivningar, eftersom de redan vid det laget möjligen inte presterat ett tillräckligt bra 

resultat. Detta medför att företagen lika väl kan redovisa ett ännu sämre resultat för att 

nästkommande år redovisa ett bättre resultat (Massoud & Raiborn 2003).  

 

IASB:s införande av IFRS år 2005 innebar att avskrivningar på koncerngoodwill och 

immateriella tillgångar med obestämbar livslängd togs bort. Istället infördes en årlig 

nedskrivningsprövning där reglerna i IAS 36 krävde en mängd olika upplysningar. En 

nedskrivningsprövning grundas i de flesta fall på en diskonterad kassaflödesberäkning som 

kräver flera, till viss del, subjektiva antaganden. Upplysningskraven i IFRS/IAS har 

uppkommit för att klargöra den subjektivitet och osäkerhet som finns i företagens beräkningar 



Södertörns Högskola     2008-06-05 
Redovisning och Revision  
C-uppsats våren 2008 
 

Elizabet Altinkaya 4 
Linda Räsänen 

och antaganden. Den information som skall lämnas enligt upplysningskraven skall vara så 

transparent och detaljerad som möjligt men utan att företagens affärshemligheter röjs 

(Buisman 2006).  

 

Enligt Buisman har många företag underskattat både den tid och de resurser som krävs för att 

redovisa enligt IFRS. Den information som krävs enligt IFRS är mer av strategisk karaktär, 

till exempel vad koncerngoodwill beror på och vilka de antaganden är som ligger bakom 

nedskrivningsprövningen. Att hitta en jämvikt i den information som företagen lämnar är inte 

enkel. Svårigheten för företaget är att hitta ett bra läge mellan öppenhet och att behålla 

konkurrensfördelar. En sådan information kräver tid för reflektion av både ledning och 

styrelse.  

 

Tidigare, innan de nya reglerna började tillämpas, skrev företag systematiskt av 

koncerngoodwill över nyttjandeperioden och perioden skulle då inte överstiga tjugo år såvida 

företaget inte hade en bra motivering till en längre avskrivningsperiod. Införandet av IFRS 3 

och IAS 36 medförde att koncerngoodwill inte längre anses ha en bestämd livslängd och 

därmed kan koncerngoodwill inte vara objekt för avskrivningar. Nu skall koncerngoodwill 

årligen prövas för att bedöma om de goda framtida vinsterna finns kvar och om en 

nedskrivning av värdet är aktuellt. Om det kan påvisas att en värdeminskning av 

koncerngoodwill har skett och att nedskrivning skall ske, redovisas detta som en kostnad i 

resultaträkningen (Lönnqvist 2006). IAS 36 Nedskrivningar beskriver hur nedskrivningar 

skall ske och vad för upplysningar som skall anges i rapporterna i samband med 

koncerngoodwill.  

 

Flera undersökningar om hur väl företagen uppfyller upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 är 

tidigare gjorda. I artikeln Goodwill – ett område som krävt betydande insatser (2006) 

redovisas en undersökning gjord av två redovisningsspecialister. De granskade 

årsredovisningar för år 2005 och kom fram till att det fanns brister i de upplysningar som 

företagen lämnat om sina nedskrivningsprövningar av koncerngoodwill.  
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Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund och diskussion vore det intressant att undersöka 

om det år 2006 fortfarande finns brister i hur väl företagen redovisar upplysningskraven i sina 

årsredovisningar. Därmed lyder vår problemformulering: 

 

Problemformulering: Redovisar börsnoterade företag, som omfattas av vårt syfte, 

nedskrivningsprövning samt nedskrivning av koncerngoodwill i enlighet med IAS 36 punkt 

134?  

 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur väl de börsnoterade företagen på Stockholmsbörsens 

Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor per den 15 mars 2008 har anammat övergången 

till IFRS avseende koncerngoodwill. Vi ämnar undersöka hur de börsnoterade företagen har 

integrerat och implementerat IASB:s norm IAS 36 punkt 134 i sina årsredovisningar samt att 

undersöka om det finns skillnad mellan de olika börslistorna i form av efterföljning av IAS 36 

punkt 134.     

  

 

1.4 TIDSPERSPEKTIV 

Undersökning av årsredovisningar på företag på Stockholmsbörsens Large Cap-, Mid Cap- 

och Small Cap-listor kommer att studeras genom en tvärsnittsundersökning. En 

tvärsnittsundersökning innebär att forskare jämför eller observerar olika enheter vid ett och 

samma tillfälle.    
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2. METOD & VETENSKAPSSYN 
 
I detta kapitel redogörs för de metoder som har använts i undersökningen och de styrkor och 

svagheter som de har. Vidare ges en beskrivning av det urval som har gjorts samt en 

diskussion om undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

För att skapa en relevant och intressant uppsats har vi gått igenom tidigare avhandlingar och 

undersökningar, detta för att se vad tidigare undersökningar har kommit fram till och vad som 

vore intressant att undersöka utifrån dessa. Efter en noggrann genomgång av tidigare studier 

och uppsatser har vi upptäckt att Large Cap-listan varit den centrala i undersökningarna. 

Därför har vi kommit fram till att det vore intressant att genomföra en total undersökning av 

Stockholmsbörsens Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor. Uppsatsen består av en 

kvantitativ studie av årsredovisningar för år 2006. En granskning av årsredovisningarna 

kommer att göras utifrån IAS 36 punkt 134, för att därefter kunna dra slutsatser huruvida 

upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 följs i årsredovisningarna. 

 

 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Det finns flera olika sätt att bedriva undersökningar på, de vanligast förekommande bland 

dessa är den explorativa och den deskriptiva undersökningsansatsen. Valet av 

undersökningsansats bör styras utifrån den kunskap forskaren har i ämnesområdet när 

undersökningen startar (Patel & Davidsson 2003). 

 

Den deskriptiva forskningsansatsen innebär att forskaren undersöker en utvald del av ett 

fenomen som redan är känt och som tidigare har studerats (Patel & Davidsson 2003). Vår 

uppsats har sitt fokus i den deskriptiva forskningsansatsen eftersom vi kommer att undersöka 

fenomenets förekomst och utbredning. Vi kommer att huvudsakligen samla in och granska 

information med hjälp av sekundärdata i form av årsredovisningar från år 2006. 

 

I motsats till den valda ansatsen finns den explorativa ansatsen som innebär att man utforskar 

och upptäcker ett fenomen som är okänt i sin form och väsen (Rosengren & Arvidsson 2002). 

Därmed anser vi att den deskriptiva ansatsen passar vår undersökning bättre då fenomenet 

redan är känt.   
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2.2 KVANTITATIV ELLER KVALITATIV METOD 

En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap (Holme & 

Solvang 1997).  Det finns skilda perspektiv och traditioner som använder olika metoder för att 

samla in information, men de varken föreskriver eller förkastar någon viss metod. Det finns 

två olika metoder för informationsinsamling vid genomförandet av en undersökning, den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden.  

 

Vi har valt att använda oss av den kvantitativa metoden, då vi ämnar samla in fakta och 

information för att sedan jämföra den med redan befintlig fakta och rekommendationer. Vi 

kommer att mäta och använda vetenskapliga tekniker som kan ge oss kvantifierbara och om 

möjligt även generaliserbara slutsatser (Bell 2000).  

 

 Vi skall med hjälp av kvantifierbara resultat undersöka i vilken utsträckning IAS 36 punkt 

134 följs. Vårt val av metod grundas på att det i IAS 36 punkt 134 finns bestämda 

upplysningar med detaljer på vad och hur information skall anges i de finansiella rapporterna. 

Eftersom det är ett krav att följa IAS 36 är det intressant för vår undersökning att fastställa 

kvantiteten av hur företagen uppfyller kraven i upplysningarna, vilket kommer att göras med 

en kvantitativ metod. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur väl upplysningarna följs 

och inte varför eller varför inte upplysningarna följs, och därmed styrks val av metod 

ytterligare.  

 

Det finns flera fördelar med forskning som är baserad på skriftliga källor; det är lätt att få 

tillgång till data och det finns en varaktighet i materialet som gör att det lätt kan kontrolleras 

av andra (Denscombe 2006). 

 

I kontrast till den kvantitativa metoden finner man den kvalitativa inriktningen. Forskare som 

anammar det kvalitativa perspektivet är mer intresserade av hur människor upplever sin värld, 

då metoden har ett förstående syfte. Det finns exempel på forskare som använder sig av båda 

metoderna fastän de föredrar en viss metod framför den andra (Bell 2000).  
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2.3 DATAINSAMLING   

Insamling av data för en undersökning kan delas upp i primära och sekundära källor. En 

primärkälla är en sådan källa som tidigare inte funnits tillgänglig och som forskaren samlar in 

för första gången. En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och ting som redan ägt rum, 

tidigare insamlat data, och som baserats på en primärkälla. Sekundärkällor kan användas 

direkt eller efter en viss bearbetning (Bell 2000). 

 

Vårt val av frågeställning påverkades till största del av de sekundärkällor som vi har gått 

igenom. Vid tidigare studier har det främst visats att upplysningarna rörande IAS 36 punkt 

134 varit bristfälliga och det har även påvisats med mer aktuella studier att en förbättring har 

gjorts. I tidigare studier har det däremot inte genomförts någon totalundersökning utan det har 

endast fokuserats på Large Cap-listan på Stockholmsbörsen. Detta har gjort att intresset för att 

genomföra en totalundersökning har ökat och våra främsta data utgörs av företagens 

årsredovisningar. Årsredovisningarna har beställts från webbsidan www.finansportalen.se 

samt har hämtats elektroniskt eller beställts via post från respektive företags hemsida. 

 

De sekundärdata som använts i undersökningen är företagens årsredovisningar. För att få en 

djupare förståelse för problemområdet har vi läst artiklar och litteratur rörande ämnet. En 

tidskrift som bland annat har använts är Balans. Vi har huvudsakligen använt oss av 

databaserna som finns tillgängliga på Södertörns högskolas bibliotek, bland annat FAR 

Komplett, Business Source Elite och Affärsdata. Sökorden som vi använt oss av för att söka 

oss fram till sekundärkällorna är goodwill, nedskrivning, nedskrivningsprövning, 

kassagenererande enheter, upplysningskrav och IAS 36. Vi har även sökt på de engelska 

motsvarigheterna till orden. 

 

 
2.4 URVAL 

IFRS är den redovisningsstandard som börsnoterade företag är skyldiga att använda sig av vid 

upprättande av koncernredovisning, vilket gör att vi har utgått från Stockholmsbörsen när vi 

har valt företag att undersöka. Vår studie omfattar årsredovisningar för år 2006. Kravet för att 

företagen skall vara med i vår undersökning är att de är noterade på Stockholmbörsens Large 

Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor per den 15 mars 2008. Utöver detta krav skall företagen 

följa och upprätta sina årsredovisningar enligt IFRS och redovisa ett värde på 
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koncerngoodwill i sina årsredovisningar för år 2006. Vi satte upp ett slumpmässigt datum, den 

1 juni 2006 för att få fram de årsredovisningar som skulle ingå i vår undersökning. De 

årsredovisningar som löpte över detta datum är de som var aktuella för undersökningen. De 

antal företag som är noterade på de berörda tre börslistorna är sammanlagt 274 stycken och av 

dem är det 195 stycken som har en koncerngoodwillpost redovisad och som upprättar sina 

årsredovisningar enligt IFRS.   

 

 

2.5 GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNINGAR 

Vid granskningen av årsredovisningar har vi studerat balansräkningen och de noter i vilka 

företagen har redovisat sin koncerngoodwill och sin nedskrivningsprövning. Därefter har vi 

jämfört den information som redovisats i noterna med gällande regler enlig IAS 36 punkt 134. 

Vi har använt oss av ett tillvägagångssätt där vi gav företagen en poäng (1) om vi ansåg att de, 

utifrån de uppsatta kraven i tolkningsmodellen, uppfyllde kravet i respektive punkt. Om vi 

däremot ansåg att företagen inte uppfyllde kravet gavs de poängen noll (0). Poängsättningen 

gjorde att vi sedan kunde räkna ut ett procenttal på hur väl företagen hade uppfyllt de olika 

upplysningskraven i IAS 36 punkt 134.  

 

 

2.6 BORTFALL 

Av det totala antalet företag 274 stycken föll 79 företag bort på grund av de inte uppfyllde de 

krav som vi har satt upp för vår undersökning, att företagen inte har någon 

koncerngoodwillpost redovisad i sin årsredovisning eller att de inte upprättar sin 

årsredovisning enligt IFRS.   

 

 
2.7 VALIDITET 

Begreppet validitet innebär relationen mellan det generella fenomenet som skall undersökas 

och konkreta data. Forskaren frågar sig om de data han/hon samlat in är bra och relevanta för 

att kunna representera det aktuella fenomenet. Begreppsvaliditet får inte misstolkas och man 

får inte tro att data är antingen valida eller inte. Validitet är ett kvalitetskrav som kan vara 

närmelsevis uppfyllt (Johannessen & Tufte 2003). 
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De data som vi samlat in till vår undersökning anser vi vara representativt och relevant för det 

aktuella problemet. Våra insamlade data består av information och upplysningar hämtade ur 

företagens årsredovisningar och dess validitet är bra då vi ämnar undersöka i vilken 

utsträckning företagen redovisar upplysningar i enlighet med regelverken. Vi utgår ifrån 

regelverket och jämför med de konkreta data som vi plockar ut från årsredovisningarna. Med 

detta som grund anser vi att data som används i undersökningen är valida.   

 

 

2.8 RELIABILITET 

Datas tillförlitlighet är en grundläggande fråga i all forskning och detta kallas reliabilitet. 

Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de 

bearbetas. Ett sätt att testa reliabiliteten är att flera forskare undersöker samma fenomen och 

om forskarna kommer fram till samma resultat är det ett uttryck för hög reliabilitet 

(Johannessen & Tufte 2003).  

 

Data som använts i undersökningen kommer från årsredovisningar för år 2006. Vi har med 

hjälp av respektive företags hemsida, Affärsdata och e-mail samlat in de data som vi använt i 

undersökningen. Därefter har vi med hjälp av regelverket IAS 36 punkt 134 sammanställt 

kraven som företagen måste uppfylla för att kunna bearbeta de data som samlats in. Vi har 

under arbetets gång märkt att regelverket kan vara svårtolkat och inga klara gränser finns.  

 

Vi har med hjälp av vår sammanställning bearbetat de data som insamlats på det sätt som vi 

bestämt oss för. Om samma undersökning genomförs av en annan grupp av forskare finns det 

risk att en annan tolkning kan ske av regelverken och därför kan bearbetningen av data se 

annorlunda ut. De data och det insamlingssättet som vi använt oss av har hög reliabilitet men 

bearbetning av data kan anses ha en låg reliabilitet.   

 

 
2.9 METODDISKUSSION 

Vi har valt de metoder och tillvägagångssätt som vi har gjort, för att vi på bästa sätt skall 

kunna uppnå syftet med vår undersökning och besvara vår problemformulering. Om vi hade 

valt andra metoder och tillvägagångssätt, exempelvis kvalitativa intervjuer, hade vi inte 

kunnat besvara problemet och uppnå syftet på samma sätt. Det skulle inte vara relevant för 
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vårt syfte att genomföra intervjuer eftersom vi ämnar granska endast företagens 

årsredovisningar. Om vi valt ut enstakat företag för intervjuer, för att komplettera den 

kvantitativa undersökningen skulle detta inte vara användbart då vi ämnade undersöka endast 

hur bra företagen har integrerat och implementerat IASB:s norm IAS 36 i sina 

årsredovisningar. Intervjuer skulle besvara frågan; varför de redovisar som de gör, men då 

detta inte är det aktuella problemet, anser vi att de valda metoderna och tillvägagångssätten är 

de bättre alternativen. 
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3. REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras de teorier och redovisningsregler/standarder som är relevanta för 

att besvara uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

valda teorier och en kort sammanfattning av tidigare forskning.  

 

3.1 DEFINITIONER 

Följande tre definitioner är hämtade ur Nationalencyklopedin:  

-  På Large Cap- listan finns de bolag som har ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro. 

 

- På Mid Cap-listan har bolagen ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro. 

 

- På Small Cap-listan finns de bolag som har ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro. 

 
 

Följande definitioner är alla hämtade ur IFRS/IAS 2007: 

– En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång som saknar fysisk form. 

 

– En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 

fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar. 

 

– Ett nedskrivningsbehov är det belopp med vilket en tillgångs eller 

kassagenererande enhets redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 

 

– Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av en 

tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs. Avdrag görs för försäljningskostnader och avvecklingskostnader. 

 

– Nyttjandevärdet är nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som företaget förväntas 

tillgodogöra sig genom att använda tillgången.  

 

– Rörelseförvärv innebär sammanförandet av separata företag eller verksamheter till en 

rapporterande enhet. 
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– Verkligt värde är det värde till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 

regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att 

transaktionen genomförs. 

 

– Återvinningsvärde utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 

nyttjandevärde 

 

 

3.2 AGENTTEORIN 

Agentteorin är en deskriptiv teori som används för att göra beskrivningar av verkligheten. 

Teorin används för att förklara flera fenomen inom redovisning, såsom regleringar av 

redovisning och val av olika redovisningslösningar. Införandet av nya regler leder till att 

ledningen i företaget får ökade krav på sig när det gäller redovisningen i företaget och 

värdering av tillgångar. Det är dock så att ledningen inte alltid strikt följer aktieägarnas mål 

för företaget utan ledningen styrs i många fall av egna intressen i företaget. Detta kan därmed 

påverka ledningens val vid genomförande av olika uppgifter.  

 

Agentteorin bygger på antagandet att olika aktörer är rationella och försöker att maximera sin 

egen förväntade nytta. Teorin handlar om relationerna mellan en principal (exempelvis 

aktieägare) och en agent (exempelvis ledningen) och varför dessa ser ut som de gör. 

Relationen innebär oftast att agenten fattar beslut för principalens räkning. Det centrala 

problemet i agentteorin är hur principalen skall få agenten att agera i principalens intresse.  

 
Figur: Modell över Agentteorin 

Källa: www.economicobjectorvism.wordpress.com 
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Ägarna måste på något sätt begränsa och övervaka agentens handlande eller utnyttja resurser 

för att minska agentkostnaderna. I och med att agenten oftast har ett informationsövertag 

gentemot principalen, då ledningen jobbar närmre verksamheten, kan det vara problematiskt att 

praktiskt tillgodose aktieägarnas intresse. En slutsats som agentteorin kommer fram till är att 

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

aktörerna försöker att reducera sina kostnader för att minimera riskerna (Schroeder, Clark & 

Cathey 2005). 

 

   

3.3 KAPITALMARKNADSSKOLAN 

Det finns olika skolutbildningar som föreskriver om den externa redovisningen och dess syfte, 

en av dessa är kapitalmarknadsskolan. Inom denna utbildning ses extern redovisningsdata 

som ett sätt att underlätta prissättningen av aktier på börsen. Utifrån detta perspektiv blir den 

primära målgruppen, för den externa redovisningen, investerare, finansanalytiker och 

börskommentatorer. I och med detta sätts fokus på extern redovisningsdata som underlag för 

prognoser, där antagandet om att aktiepriser är en funktion av förväntat framtida kassaflöden. 

Redovisningsinformation är värderelevant om den påverkar priset på en aktie, 

värderelevansen studeras ofta genom regressionsekvationer som: 

 

Pit = a + bRit + cBVit + Zit     

Där Pit är priset på aktien i vid tidpunkten t. 

Rit är redovisat resultat för aktien (företaget) i vi tidpunkten t. 

BVit är tillgångar minus skulder, dvs. eget kapital, för aktien (företaget) i vid tidpunkten t. 

Zit är annan relevant information för aktien (företaget) i vid tidpunkten t.  

 

Redovisningsinformation som främst kan påverka är Rit och BVit, om denna inte påverkar 

priset på aktien är den inte värde relevant (Gröjer 2002).  

 

 

3.4 INCOME SMOOTHING 

Income smoothing innebär att företagen gör en avsiktlig utjämning av redovisat resultat för att 

nå den ekonomiska utveckling som de eftersträvar. Det kan ses som ett försök av företaget att 

visa stabila vinster. Ett grundläggande antagande är att om företaget uppvisar ett överskott för 
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ett år så sparar företaget avsiktligt detta överskott för att kunna genomföra justeringar i 

kommande års finansiella rapporter och resultat (Riahi-Belkaoui 2000). 

Företag med en stark ekonomi kan bli frestade att redovisa en svagare bild av företagets 

finansiella ställning medan ett företag med en svagare ekonomi kan bli frestade att visa en 

bättre bild. Även om detta är en tillfällig lösning, företagets verkliga finansiella ställning 

kommer förr eller senare att hinna ikapp, så kanske den ekonomiska utvecklingen hinner 

vända (Gröjer 2002). 

 

 

3.5 HYPOTESEN OM EFFEKTIVA MARKNADER (EMH) 

På den fria ekonomiska marknaden, eller den effektiva marknaden, där det råder perfekt 

konkurrens, bestäms priset genom:  

1. tillgångens tillgänglighet (utbud)    

2. efterfrågan på att äga produkten (efterfrågan) 

Enligt teorins modell över utbud och efterfrågan bestäms priset på en bestämd produkt genom 

att det finns konsensus mellan två parter vad det gäller relevant information om produkten. I 

hypotesen tas det upp två problem; vilken information om företagen som är relevant för 

investerare och påverkas förståelsen av företagsinformation beroende på hur den 

informationen har blivit utgiven eller funnen?  

 

Pris 

 Utbud 

 

 

 Efterfrågan 

     

  Kvantitet 

Figur: Hypotesen om effektiva marknader  

Källa: Schroeder, Clark & Cathey 2005 

 

Värdepappersmarknaden kan ses som effektiv om den reflekterar all tillgänglig information 

och reagerar direkt på ny information. Hypotesen påpekar att en investerare inte kan göra en 

överdriven vinst genom att investerare har tillgång till särskild information (Schroeder, Clark 

& Cathey 2005). 
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EMH finns i tre olika former; svag, semistark och stark. Den svaga formen av EMH menar att 

en förändring i pris beror på investerares kunskap om införstådda vinstmöjligheter eller 

eventuella investeringsmöjligheter. I denna form anses det även att en överdriven vinst inte 

kan uppkomma på grund av kunskap om historiska priser, då marknaden räknar med all 

information om tidigare års priser i det nuvarande priset. Om det som sägs i den svaga formen 

är sant innebär det att en aktiehandlare inte kan basera sina aktieköp utifrån tidigare års 

händelser (Schroeder, Clark & Cathey 2005). 

 

Den semistarka formen av EMH använder sig av all offentlig information för att bestämma 

priset på en produkt. Då marknaden redan har tillgång till all offentlig information, även från 

tidigare år, kan inte investerare använda sig av tillgänglig offentlig information för att skaffa 

sig överdrivna vinster (Schroeder, Clark & Cathey 2005). 

 

Den starka formen av EMH menar att all information inklusive pristrender, offentlig 

information och insiderinformation finns medräknad i priserna på värdepappersmarknaden. 

Detta leder till att det inte alls finns någon möjlighet att införskaffa sig överdrivna vinster 

(Schroeder, Clark & Cathey 2005). 

 

               

3.5 IASB:s FÖRESTÄLLNINGSRAM 

Syftet med IASB:s föreställningsram är att: (IASB:s föreställningsram punkt 1) 

• Vägleda utarbetandet av nya redovisningsstandarder och reviderande av befintliga 

internationella redovisningsstandarder.  

• Vägleda i arbetet mot en harmonisering av redovisningsreglering, standarder och 

metoder för att presentera finansiella rapporter.  

• Vägleda normgivare i arbetet att utforma nationella redovisningsstandarder.  

• Vägleda dem som upprättar rapporter enligt IAS.  

• Vägleda revisorer i deras bedömning av om rapporterna upprättats enligt IAS. 

• Vägleda användare av rapporterna vid deras tolkning av informationen.  

• Ge kunskap om tankegångarna bakom innehållet i IAS. 
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Syftet med de finansiella rapporterna är att tillhandahålla information om företagets 

ekonomiska ställning, resultat samt eventuella förändringar i den ekonomiska ställningen. De 

finansiella rapporterna skall vara användbara för användarna vid beslut i ekonomiska frågor. 

 

Det finns två grundläggande antaganden i IASB:s föreställningsram. Det första är att de 

finansiella rapporterna upprättas på bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att de upprättas 

enligt periodiseringsprincipen. Periodiseringsprincipen innebär att ”transaktioner och 

händelser bokförs när de inträffar och redovisas i de finansiella rapporterna för den period de 

hänför sig till” (IASB:s föreställningsram punkt 22). Det andra är antagandet om företagets 

fortlevnad. Detta antagande innebär att de finansiella rapporterna upprättas utifrån att 

företaget bedriver en fortlöpande verksamhet och att det kommer att fortsätta att göra så inom 

en överblickbar tid. De viktigaste kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB:s föreställningsram punkt 23-

24). 

 

3.5.1 KVALITATIVA EGENSKAPER  

De kvalitativa egenskaperna hos redovisningens utformning har formulerats med 

utgångspunkt från användarnas informationsbehov. Den primära egenskapen hos 

redovisningen är relevans, dock förknippas den snabbt med andra viktiga egenskaper, 

nämligen tillförlitlighet och jämförbarhet (Smith 2006). 

 

� Begriplighet  

Den information som lämnas i de finansiella rapporterna skall vara begriplig för användarna. Det 

förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning 

samt att de är beredda att studera informationen med rimlig noggrannhet. Dock är det inte tillåtet 

att utesluta relevant information om komplicerade frågor baserat på att det är svårt för användarna 

att förstå informationen (IASB:s föreställningsram punkt 25). 

 

� Relevans 

Den information som de finansiella rapporterna ger skall vara relevant som beslutsunderlag. 

Informationen är relevant om ”den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 

bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 

korrigera tidigare bedömningar” (IASB:s föreställningsram punkt 26). 
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� Tillförlitlighet  

Att informationen är tillförlitlig är ett måste för att den skall kunna användas som 

beslutsunderlag. Tillförlitlig information innebär att den inte innehåller väsentliga 

felaktigheter eller att den är vinklad. Information som är relevant, men osäker skall inte alltid 

redovisas. De finansiella rapporterna kan då ge en felaktig bild när de baseras på den osäkra 

informationen (IASB:s föreställningsram punkt 31-32). 

 

� Jämförbarhet 

Av stor betydelse är att användarna av finansiella rapporter kan jämföra de rapporter företaget 

lämnat vid olika tidpunkter för att kunna se trender och följa utvecklingen. Det är inte bara ett 

företags rapporter som skall kunna jämföras över tiden, utan jämförelser mellan företag skall 

också vara möjliga. För att båda dessa typer av jämförelser skall kunna göras krävs att de 

värderingsprinciper och presentationstekniker som används görs på ett likformigt sätt dels 

inom företaget över tiden, dels i olika företag (IASB:s föreställningsram punkt 39). 

En följd av kravet på jämförbarhet är att de redovisningsprinciper som tillämpats och 

eventuella ändringar av sådana skall redovisas. Jämförbarhetskravet skall dock inte stå i vägen 

för utvecklingen av nya förbättrade redovisningsstandarder (IASB:s föreställningsram punkt 

40-41). 

 

 

3.5.2 REDOVISNINGSPRINCIPER 

Redovisningsprinciper är allmänna accepterade principer till de vägval som man gjort under 

redovisningshistoriens gång. Det är med hjälp av principerna; rättvisande bild, 

försiktighetsprincipen, matchningsprincipen, som redovisningen kan uppnå sitt syfte (Smith 

2006). I vår undersökning kommer vi endast att använda oss av principen ”rättvisande bild” 

och därför redogör vi endast för denna princip.  

 

� Rättvisande bild 

Rättvisande bild har tolkats på många olika sätt och det är svårt att finna en enhetlig definition 

av begreppet. Konceptet härstammar från det engelska uttrycket ”a true and fair view”, där 

den sanna delen (true) har fallit bort. Inom den kontinentala redovisningstraditionen innebär 

begreppet att redovisningen följer de lagar och rekommendationer som finns, medan den 

anglosaxiska traditionen tillåter ett visst åsidosättande av normer om detta anses ge en mer 
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rättvisande bild av företaget (Artsberg 2005). Oftast uppges att finansiella rapporter har en 

rättvisande bild av, eller skall korrekt återge, ett företags finansiella ställning, resultat och 

förändring av den finansiella ställningen. I IASB:s föreställningsram behandlas inte begrepp 

som ovan blivit nämnda, däremot anses finansiella rapporter som ges kvalitativa egenskaper 

och som upprättats med tillämpliga redovisningsstandarder ge en rättvisande bild (IFRS/IAS 

2007).   

  

 

3.6 IFRS 3 RÖRELSEFÖRVÄRV 

Enligt EU:s IAS-förordning skall de börsnoterade företag som är underordnade ett EU lands 

lagstiftning upprätta sin koncernredovisning enligt de internationella 

redovisningsstandarderna. IFRS 3 infördes som redovisningsstandard för börsnoterade företag 

från och med den 1 januari 2005. Syftet med IFRS 3 är att den anger hur företag skall utforma 

den finansiella rapporteringen vid rörelseförvärv. En av de största skillnaderna är att den 

koncerngoodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv inte längre får skrivas av. Det förvärvande 

företaget skall istället göra en nedskrivningsprövning minst en gång per år eller oftare om 

omständigheter eller händelser ger indikationer på att en värdenedgång har skett. 

 

IFRS 3 ställer stora krav på de upplysningar som företagen skall lämna i samband med gjorda 

rörelseförvärv. Syftet med dessa upplysningar är att man vill ge användarna av de finansiella 

rapporterna en god möjlighet att kunna utvärdera omfattningen av varje rörelseförvärv. 

Viktigt är även att användarna får möjlighet att ta del av de finansiella effekterna som 

förvärvet medför (Ernst & Youngs guide till IFRS 2004). 

 

 

3.7 KONCERNGOODWILL 

Enligt IFRS/IAS är definitionen av koncerngoodwill följande: 

”Koncerngoodwill som förvärvas i ett företagsförvärv ses som en betalning för förväntade 

framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och att redovisa separat.”  

 

Förvärvad koncerngoodwill uppstår när skillnaden mellan aktiernas anskaffningsvärde och det 

uppköpta företagets nettotillgångars verkliga värde är positivt. Det innebär att det uppstår ett 

övervärde och det redovisar företagen som en koncerngoodwillpost i koncernredovisningen 
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(Lönnqvist 2006). Eftersom detta är en transaktion mellan två oberoende parter har redovisare 

traditionellt accepterat en redovisning av förvärvat koncerngoodwill (Artsberg 2005).  

 

I de normer som finns skall man alltid försöka hänföra övervärdet till en specifik identifierbar 

tillgång, men är detta inte möjligt måste man redovisa posten benämnd koncerngoodwill 

(Artsberg 2005). Denna post, även kallad restpost, är den typ av immateriella tillgångar som i 

dagsläget inte får aktiveras. Till exempel värdet av goda relationer, intellektuellt kapital, ett 

gott affärsläge etc. (Schroeder, Clark & Cathey 2005). 

 

Efter förvärvstillfället redovisas koncerngoodwill till anskaffningskostnad med avdrag för 

ackumulerade nedskrivningar. Om företaget en gång gjort en nedskrivning finns inte 

möjligheten att återföra värdet på dessa nedskrivningar.  

 

 

3.8 IAS 36 NEDSKRIVNINGAR 

Här redogörs för de delar av IAS 36 som är relevanta för denna uppsats. 

 

Bakgrund 

Denna standard skall tillämpas vid redovisning av nedskrivningar av alla slag av tillgångar 

utom sådana som omfattas av varulager, tillgångar som uppkommer vid entreprenaduppdrag, 

uppskjutna skattefordringar, tillgångar som uppkommer i samband med ersättningar till 

anställda, finansiella tillgångar, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar som 

redovisas till verkligt värde, tillgångar som uppkommer ur försäkringsavtal och 

anläggningstillgångar som är avsedda för försäljning (IFRS/IAS 2007). 

 

 

När skall nedskrivning göras? 

IAS 36 innehåller generella regler om hur företag skall utföra nedskrivning av tillgångar och 

beskriver de metoder som företag skall använda för att jämföra enhetens återvinningsvärde 

med dess redovisade värde inklusive den koncerngoodwill som är fördelad på enheten.  

Om den kassagenererande enhetens redovisade värde understiger enhetens återvinningsvärde, 

så finns det inget nedskrivningsbehov för enheten och därmed den koncerngoodwill som är 

fördelad på den aktuella enheten.  
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Kassagenererande enheter punkt 80 

En kassagenererande enhet är enligt definitionen den minsta identifierbara grupp av tillgångar 

som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är 

beroende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar (IAS 36 punkt 6). När företaget skall 

göra en prövning av om det föreligger något nedskrivningsbehov, skall den koncerngoodwill 

som uppkommit genom företagsförvärv, från och med förvärvstidpunkten, fördelas på de av 

koncernens kassagenererande enheter som antas bli gynnade av synergieffekterna av 

förvärvet. Exempel på kassagenererande enheter är olika produktlinjer, verksamhetsområden 

samt regionala områden (Samlingsvolym 2007). De kassagenererande enheter som 

koncerngoodwill fördelas på skall vara den lägsta nivå som koncerngoodwill övervakas på i 

företagets interna styrning.  

 

 

Tidpunkt för prövning av nedskrivningsbehov punkt 96 

Företaget skall årligen göra en prövning för att se om det finns något behov att göra en 

nedskrivning hos en kassagenererande enhet som har koncerngoodwill fördelat på sig. 

Nedskrivningsprövningen kan utföras när som helst under räkenskapsåret men en 

förutsättning är att företagen är konsekventa och utför prövningen vid samma tidpunkt varje 

år. Detta hindrar inte att företaget utför nedskrivningsprövning för olika kassagenererande 

enheter vid olika tidpunkter. Om ett rörelseförvärv innehållande koncerngoodwill är gjort 

under pågående räkenskapsår skall denna enhets nedskrivningsbehov tas upp för prövning 

innan det aktuella räkenskapsåret har gått ut. Prövning av nedskrivningsbehovet skall göras 

oftare om det finns någon indikation på att enheten kan behövas skrivas ned.  

 

 

Upplysningar punkt 126-130 

Ett företag skall vid nedskrivning av koncerngoodwill redovisa vissa upplysningar. De skall 

redovisa för varje tillgångsslag vilket belopp som nedskrivningen har givit upphov till och 

vilka poster som påverkas i resultaträkningen. De följande upplysningarna skall lämnas i 

redovisningen för nedskrivningar av koncerngoodwill: 

• Redovisningen skall innehålla de händelser och omständigheter som har medfört att 

nedskrivningen av koncerngoodwill har gjorts. 

• Det belopp som nedskrivningen har medfört. 
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• Den kassagenererande enhet som koncerngoodwillposten är fördelad på skall 

beskrivas. 

• Företaget skall ange om enhetens återvinningsvärde för koncerngoodwillposten utgörs 

av nettoförsäljningsvärdet eller av nyttjandevärdet. 

 

 

Upplysningskrav punkt 134 

För varje kassagenererande enhet där det redovisade värdet, som är fördelat på enheten, utgörs 

av en betydande storlek jämfört med det totala redovisade värdet på koncerngoodwill, skall 

följande upplysningar lämnas i företagets redovisning: 

a) Värdet på redovisad koncerngoodwill för varje enhet 

b) Värdet på redovisade immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder för 

varje enhet 

c) På vilken grund enhetens återvinningsvärde har fastställts 

d) Om företagets återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde skall följande anges: 

i) En beskrivning av alla viktiga antagande som kassaflödesprognoserna har 

baserats på. 

ii) En beskrivning av vilken metod ledningen i företaget har använt för att 

fastställa de värde/värden för viktiga antagande.  

iii) Den period som ledningen har gjort prognoser för kassaflöden, grundade på 

finansiella rapporter och budgetar.  

iv) Om perioden överstiger prognoserna/budgetarnas perioder skall tillväxttakten 

som används efter denna anges.  

v) Den diskonteringsfaktor som företaget har använt på kassaflödesprognoserna 

skall anges. 

e) Om återvinningsvärdet i företaget baseras på nettoförsäljningsvärdet skall den metod 

som har använts för att fastställa detta återges. Om ett observerbart marknadspris för 

enheten har kunnat användas skall följande redovisas: 

- En beskrivning av varje viktigt antagande som ledningen har baserat sitt                     

fastställande av nettoförsäljningsvärdet på. 

- Den metod som ledningen har använt för att fastställa värdet/värden för varje 

viktigt antagande skall beskrivas. En redovisning om värdet/värdena 
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återspeglar tidigare erfarenheter eller överensstämmer med externa 

informationskällor skall beskrivas. 

f) Om det finns en möjlighet att en rimlig förändring i ett viktigt antagande skulle kunna 

innebära att enhetens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde, skall även 

detta beskrivas. 

 

 

3.9 TIDIGARE FORSKNING 

Flera studier angående hur väl företag uppfyller IAS 36 punkt 134 är tidigare gjorda. I artikeln 

”Goodwill – ett område som krävt betydande insatser”, redogör Lars-Erik Persson och Karin 

Hultén, båda redovisningsspecialister hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, för en 

undersökning de gjort angående hur företag uppfyller dessa upplysningskrav. Undersökningen 

omfattade 40 företag som alla var noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista och de 

årsredovisningar som granskades var för år 2005.  

 

Persson och Hulténs undersökning visade att flera företag hade kommit en bit på väg när det 

gällde att redovisa upplysningskraven och att många uppfyllde flera av de krav som ställs. De 

ansåg dock att ganska många företag skulle ha en betydande förbättringspotential till 

nästkommande års årsredovisning, alltså år 2006. De menade att detta utfall inte var oväntat 

eftersom IFRS och därmed informationskraven var nya från och med år 2005 och att det inte 

är helt klart för företagen hur de skall tolka den nya standarden. Särskilt punkt 134 d iii) 

vilken prognosperiod företagen har använt för att prognostisera sina kassaflöden på och punkt 

d iv) tillväxttakt för kassaflöden bortom prognosperioden, var punkter som relativt få företag 

hade till fullo uppfyllt. Undersökningen visade inte något företag som uppfyllde samtliga 

upplysningskrav.   

 

En liknande studie gjordes av två revisorer på KPMG, Carina Edlund och Göran Arnell. De 

undersökte sextio svenska börsnoterade företags årsredovisningar för år 2005. 

Undersökningen visade att det fanns brister i företagens efterlevnad av IAS 36 punkt 134. Den 

punkt som var mest bristfällig var d ii) vilken metod som använts för att bestämma värdet på 

de viktigaste antagandena, där upplysningar saknades eller var bristfälliga i 70 procent av 

fallen. Även i punkt d i) de viktigaste variablerna för beräkning av nyttjandevärde, saknades 

det i nära 50 procent av fallen upplysningar samt i punkt d iv) där upplysningar saknades eller 
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var bristfälliga i nära 50 procent av fallen. Edlund och Arnell menar att IFRS-reglerna är 

komplicerade och det kommer att ta tid innan en enhetlig tillämpning av regelverket kommer 

att vara helt etablerad.  

 

 

3.10 DISKUSSION 

Ovanstående utvalda definitioner, normer och teorier har vi redogjort för då vi anser att det 

kommer underlätta för läsaren att förstå det aktuella ämnet. Definitionerna underlättar för 

läsaren att förstå utvalda och beskrivna normer samtidigt som normerna/regelverken som vi 

beskrivit ökar förståelsen hos läsaren. De utvalda regler/normer som vi valt att redogöra för är 

de som är relevanta och som kommer att användas senare i undersökningen.    

 

Teorierna vi valt att beskriva och använda oss av i undersökningen är, som vi tidigare angivit, 

agentteorin, kapitalmarknadsskolan, income smoothing samt hypotesen om effektiva 

marknader. För att vi skall kunna dra generella slutsatser med hjälp av den genomförda 

kvantitativa undersökningen behöver vi utgå ifrån vissa teorier kring den externa 

redovisningen och dess syfte samt företagens olika parters förväntningar på 

årsredovisningarna. Med detta som grund har vi valt att använda oss av agentteorin som 

bygger på antagandet att olika aktörer är rationella och försöker att maximera sin egen 

förväntade nytta. Kapitalmarknadsskolan beskriver hur den externa redovisningen används 

och vilken målgrupp som har bäst användning av den externa redovisningen samtidigt som 

income smoothing handlar om att företag gör en avsiktlig utjämning av redovisat resultat för 

att nå den ekonomiska utveckling som de eftersträvar. Hypotesen om effektiva marknader 

handlar om tillgång och efterfrågan och på vilket sätt det råder konsensus mellan två parter 

vad det gäller relevant information om produkten innan priset bestäms.     
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4. TOLKNINGSMODELL AV IAS 36 PUNKT 134 
 
I detta kapitel beskrivs den modell som vi utformat och använt oss av för att tolka IAS 36 

punkt 134. Modellen ger läsaren en överblick över de kriterier och krav som har ställts på 

företagens upplysningar.  

 

Syftet med granskningen av årsredovisningarna har varit att se om företagen har uppfyllt 

upplysningskraven i punkt 134. Någon bedömning gällande kvaliteten på upplysningarna har 

inte gjorts. I vår undersökning har vi valt att inte granska värdet på immateriella tillgångar 

med obegränsade nyttjandeperioder, därför faller punkt b) i IAS 36 punkt 134 bort. Eftersom 

det inte alltid är helt tydligt vilken information som är lämnad i noterna har vi satt upp krav, 

utifrån reglerna i IAS 36 punkt 134, på vilka upplysningar som skall finnas med. Detta för att 

vi på ett mer enhetligt sätt skall kunna jämföra olika företag.   

 

a) Redovisat värde på goodwill  

När det gäller redovisat värde för goodwill skall värdet vara skilt från övriga immateriella 

tillgångar och uppdelad på kassagenererande enheter. 

 

c) Grund för beräkning av återvinningsvärde 

Det skall finnas en redogörelse för hur återvinningsvärdet för respektive kassagenererande 

enhet har fastställts. Det vill säga om nyttjandevärdet eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader har använts.  

 

d) i) Viktiga antaganden i beräkningen av nyttjandevärde 

En beskrivning av viktiga antagande som företaget har baserat sina kassaflödesprognoser på 

samt de viktiga antaganden som återvinningsvärdet är mest känsligt för skall anges. 

 

ii) Metod för fastställande av värde i viktiga antaganden 

En beskrivning av företagets metod för att fastställa värden som innefattas i varje viktigt 

antagande samt om värdena baseras på externa informationskällor eller tidigare erfarenheter 

skall anges. 
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iii) Prognosperiod 

Det skall finnas angivet vilken prognosperiod som har använts. Om perioden är längre än fem 

år skall det finnas en motivering till varför.   

 

iv) Tillväxttakt 

Företaget skall ange den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser 

bortom den period som har täckts in av de senaste prognoserna. Tillväxttakten skall anges i en 

procentsats och en beskrivning hur denna tillväxttakt har fastställts skall också anges. Motivet 

till att använda en tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för den typ av 

produkter, branscher eller länder som företaget är verksamt i skall även anges.  

 

v) Diskonteringsränta 

Den diskonteringsränta som företaget tillämpar på kassaflödesprognoserna skall anges. 

 

e) Metod för att fastställa verkligt värde 

Det skall finnas en beskrivning av den metod som använts för att fastställa verkligt värde 

minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden som företaget har baserat sitt antagande av 

verkligt värde minus försäljningskostnader på skall anges.  

 

f) Känslighet för förändringar i viktiga antaganden 

För de fall rimliga förändringar i viktiga antaganden skulle leda till att återvinningsvärdet 

understiger det redovisade värdet, krävs det att upplysningar lämnas om värdet på antagandet 

och känsligheten i enhetens återvinningsvärde. 
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5. RESULTAT & ANALYS 
 
I följande kapitel presenteras resultat och analys av undersökningen av årsredovisningar. 

Som inledning presenteras och analyseras resultaten av respektive delpunkt i IAS 36 punkt 

134 för hela undersökningen. Sedan följer en jämförelse mellan de tre börslistorna på 

Stockholmsbörsen.  

                                                                                                                                                   

Här presenteras den data som vi tagit fram från årsredovisningarna. För att på ett 

lättöverskådligt sätt kunna se resultaten presenteras de i form av stapeldiagram. Vi skall även 

med en kort kursiv text beskriva hur man läser av digrammen och vad vi har konstaterat. För 

varje delpunkt finns en analys skriven för att läsaren på bästa sätt skall kunna sätta sig in i 

resultatet och förstå resultatets innebörd. Som avslutning på detta kapitel finns en avslutande 

analys som tar upp samtliga delpunkter, detta för att man lättare skall kunna se helheten med 

undersökningen.  

 

Vårt primära syfte med uppsatsen var att se hur väl de börsnoterade företagen på Large Cap-, 

Mid Cap- och Small Cap-listorna har integrerat och implementerat IASB:s norm IAS 36 

punkt 134 i sina årsredovisningar. Därför redovisar vi först resultat och analys från den totala 

undersökningen och sedan görs en jämförelse mellan de tre börslistorna i form av två 

stapeldiagram. Ett för företagen som uppfyllt kraven och ett annat för företagen som inte har 

uppfyllt kraven och till dessa gör vi en enda analys. Som vi tidigare har skrivit, skriver vi den 

avslutande analysen för att läsaren skall se kopplingen mellan samtliga punkter och de teorier 

vi redogjort för.   

 

 



Södertörns Högskola     2008-06-05 
Redovisning och Revision  
C-uppsats våren 2008 
 

Elizabet Altinkaya 28 
Linda Räsänen 

5.1 TOTALA UNDERSÖKNINGEN 

 
5.1.1 a) REDOVISAT VÄRDE PÅ GOODWILL 

 
I denna punkt skall värdet på 

koncerngoodwill vara avskilt från andra 

immateriella tillgångar samt uppdelad på 

kassagenererande enheter. Med hjälp av vår 

undersökning har vi kunnat konstatera att av 

de totala 195 företag som ingick i 

undersökningen var det 99 % (193 stycken) 

som uppfyllde kravet medan 1 % (2 stycken) 

av företagen inte redovisat enligt denna punkt 

och därmed inte uppfyllt kravet.   

Figur: Redovisat värde på goodwill 

 

I vår undersökning har vi noterat att 99 procent av företagen uppfyller kravet på redovisat 

värde på goodwill. Under ett förvärv då koncerngoodwill uppstår, får företagen ett värde att 

använda sig av och det blir relativt enkelt för företagen att dels redovisa ett goodwillvärde 

samt att dela upp värdet på kassagenererande enheter som tillhör det förvärvade objektet.  

 

Det är i största grad relevant för företaget och andra användare att redogöra för 

goodwillvärdet och vilka kassagenererande enheter den är uppdelat på, detta för att 

informationen kan hjälpa användarna vid beslut. De två företag som inte har uppfyllt kravet i 

denna punkt, redovisar inte vilka kassagenererande enheter som goodwillvärdet är uppdelat 

på. Enligt redovisningsprinciperna skall företagen ge en rättvisande bild av företagen och för 

att detta skall uppnås måste företagen redogöra för vilken kassagenererande enheter som 

goodwill är uppdelat på samt vara avskilt från andra immateriella tillgångar.   
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5.1.2 c) GRUND FÖR BERÄKNING AV ÅTERVINNINGSVÄRDE 

 

Inom denna punkt skall det finnas en 

redogörelse för hur återvinningsvärdet 

för respektive kassagenererande enhet 

har fastställts. Av de 195 företag som 

ingick i vår undersökning var det 88,2 % 

av företagen (172 stycken) som har 

uppfyllt kravet medan 11,8 % av 

företagen (23 stycken) inte har uppfyllt 

kravet.  

 
Figur: Grund för beräkning av återvinningsvärde  

 

Av ovanstående resultat kan man konstatera att 88,2 procent av samtliga företag uppfyller 

kravet att ange grunden för deras beräkning av återvinningsvärdet det vill säga nyttjandevärde 

eller verkligt värde minus försäljningskostnader. Återvinningsvärdet för respektive 

kassagenererande enhet är en viktig del som måste beräknas för att företagen senare skall 

kunna redogöra för hur goodwillvärdet skall hanteras. Grunden för beräkningen är viktig för 

att det skall accepteras och inte ge en missvisande bild av det goodwillvärde som anges och 

som står som grund för framtida beräkningar.  

 

De företag som har uppfyllt kravet redogör för de olika metoderna som finns för beräkning av 

återvinningsvärdet och därefter klargör de för vilken metod och vilken grund de har använt 

sig av. Företagen som inte har uppfyllt kravet har också redogjort för de olika metoderna man 

kan använda för att beräkna återvinningsvärdet för respektive kassagenererande enheter, men 

har inte klargjort för vilken av dessa som de använt sig av. För att man som användare av de 

finansiella rapporterna skall kunna använda rapporterna på bästa möjliga sätt är det viktigt och 

relevant att företagen anger grunden för beräkning av återvinningsvärdet. Detta är även viktigt 

för att kunna göra en jämförelse med andra rapporter från andra företag eller över tid.     

 

 

 

Grund för beräkning av återvinningsvärde

88,2

11,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Uppfyllt % Ej uppfyllt %

P
ro

c
e

n
t

c)



Södertörns Högskola     2008-06-05 
Redovisning och Revision  
C-uppsats våren 2008 
 

Elizabet Altinkaya 30 
Linda Räsänen 

5.1.3 d) (i) VIKTIGA ANTAGANDEN I BERÄKNING AV NYTTJANDEVÄRDE 

 
I denna punkt har vi enligt kravet tittat 

på om företagen redogör för viktiga 

antaganden som företaget har baserat 

sina kassaflödesprognoser på. Även 

viktiga antaganden som återvinnings-

värdet är mest känsligt för skall anges. I 

denna punkt var det 83,4 %  

(161 stycken) av företagen som 

uppfyllde kravet medan 16,6 % (32 

stycken) inte uppfyllde kravet.   

Figur: Viktiga antaganden i beräkning av nyttjandevärde 

 

Som tidigare skrivet, finns det två olika metoder för att beräkna återvinningsvärdet. Företagen 

kan själva välja om återvinningsvärde skall baseras på nyttjandevärde eller verkligt värde 

minus försäljningskostnader. Om företagens återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

skall det anges vilka viktiga antaganden som företagen baserat sina kassaflödesprognoser på 

samt antaganden som återvinningsvärdet är mest känsligt för. Vi kan med hjälp av 

diagrammet se att av samtliga företag som väljer att redovisa ett nyttjandevärde, är det 83,4 

procent som har uppfyllt kravet. Viktiga antaganden är till exempel intäktsvolymer, 

produktionskostnader, rörelsemarginal, priser och inflation. För att informationen och 

siffrorna skall vara tillförlitliga är det viktigt för företagen att ange vilka antaganden som de 

baserat sina kassaflödesprognoser på och de antaganden som återvinningsvärdet är mest 

känsligt för.  

 

Som användare av de finansiella rapporterna är det viktigt att kunna förbereda sig för framtida 

händelser och därför är det viktigt för företagens framtid att ange viktiga antaganden som 

kassaflödesprognoserna är baserade på samt de antaganden som är känsliga för 

återvinningsvärdet. De företag som inte har uppfyllt kravet har valt att inte redogöra för 

viktiga antaganden. Därmed kan det bli svårt för användare av de finansiella rapporterna att ta 

ställning till huruvida informationen är tillförlitlig och om en rättvisande bild av företagens 

finansiella ställning ges.  
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5.1.4 d) (ii)  METOD FÖR FASTSTÄLLANDE AV VÄRDE I VIKTIGA ANTAGANDEN 

I denna punkt har vi sökt efter en 

beskrivning av företagens metod för att 

fastställa värden som innefattas i varje 

viktigt antagande samt om värdena 

baserats på externa informationskällor 

eller tidigare erfarenheter. Vi kan avläsa 

från diagrammet att det är 68,9 %  

(133 stycken) av företagen som uppfyllt 

kravet och angivit detta i sina 

årsredovisningar. Samtidigt är det 31,1 

% (60 stycken) som inte har uppfyllt 

kravet.   

Figur: Metod för fastställande av värde i viktiga antaganden 

 

För varje viktig antagande skall företagen använda sig av en eller flera metoder för att 

fastställa värdet i antagandena. Det är viktigt och relevant för företagen att redogöra för 

metoderna som använts, detta för att man skall kunna veta hur värdena har fastställts. Det är 

även väsentligt att ange metoderna som använts för att fastställa värdena för antaganden som 

är mest känsliga för återvinningsvärdet. Detta är viktigt då förändringar i känsliga antaganden 

(intäktsvolymer, produktionskostnader, rörelsemarginal, priser, inflation) kan skapa oro inom 

företagen och tillförlitligheten kan minska. Om företagen anger vilka antaganden som är 

viktiga för återvinningsvärdet samt metoderna för fastställandet av värdet i antagandena 

skapas en möjlighet för företagen att förebygga för väntade och oväntade händelser i 

framtiden.  

 

Det är 31,1 procent, nästan en tredjedel av företagen, som inte uppfyller detta krav och de har 

inte redogjort för vad de grundat och värderat sina antaganden på. Saknaden av angiven 

metod och information kan minska tillförlitligheten och användarna av de finansiella 

rapporterna förblir ovetande.       
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5.1.5 d) (iii) PROGNOSPERIOD 

I denna punkt skall det finnas angivet 

vilken prognosperiod företaget 

använder sig av och om perioden är 

längre än fem år skall en motivering till 

detta anges. Undersökningen visade att 

81,9 % (158 stycken) av företagen har 

uppfyllt kraven i denna punkt medan 

18,1 % (35 stycken) inte har uppfyllt 

kraven. 

Figur: Prognosperiod 

 

81,9 procent av företagen har varit tydliga med att ange vilken prognosperiod de har använt 

för att prognostisera sina kassaflöden på. Undersökningen visar att de flesta av de företag som 

har uppfyllt upplysningskravet har uppgivit en prognosperiod på fem år och att 

prognosperioden är baserad på strategiska planer som är fastställda av ledningen i företaget. 

Det är viktigt för användarna av de finansiella rapporterna att de data som anges är tillförlitlig 

och inte innehåller väsentliga fel. Om informationen av okända orsaker är felaktig eller 

vinklad kan detta ge en felaktig bild av företaget då de finansiella rapporterna baseras på 

osäker information.  

 

De företag som har angivit att de använder sig av en prognosperiod som överstiger fem år har 

i de flesta fall angivit en period på tio eller tjugo år, i dessa fall har företagen motiverat varför 

de använt sig av en längre prognosperiod. Det kan vara svårt att prognostisera kassaflöden för 

en längre period än fem år, mycket kan hända över åren och prognoserna kan förändras. 

Därför är det ytterst viktigt att företagen som använder en prognosperiod på längre tid än fem 

år motiverar beslutet, detta för att öka tillförlitligheten. De företag, 18,1 procent, som inte har 

uppfyllt kravet har inte angivit vilken prognosperiod de använt sig av eller så har de angivit 

att perioden överstiger fem år men inte lämnat någon motivering till varför en längre period 

används. För att användare av de finansiella rapporterna skall kunna jämföra informationen 

över tid och mellan företag är det viktigt och relevant att ange prognosperioden och hur de 

prognostiserat kassaflödena. Detta kommer att stärka tillförlitligheten och ge en mer 

rättvisande bild av företagen.      
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5.1.6 d) (iv) TILLVÄXTTAKT 

 
I denna punkt skall företagen ange 

vilken tillväxttakt de använder för 

kassaflödesprognoser som ligger 

bortom den period som täcks av de 

senaste budgetarna/prognoserna. 

Undersökningen visade att 73,6 % 

(142 stycken) av företagen har uppfyllt 

kraven i denna punkt medan 26,4 % 

(51 stycken) inte har uppfyllt kraven. 

 

Figur: Tillväxttakt 

 

Undersökningen visar att det är 73,6 procent av företagen som har uppfyllt detta 

upplysningskrav. Många företag har åskådliggjort uppgifterna på ett bra och lättöverskådligt 

sätt genom att redovisa tillväxttakten i tabellform för de olika kassagenererande enheterna. 

Detta ger användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att jämföra informationen 

med andra företag och över tid och tillförlitligheten ökar.  

 

När det gäller de företag som inte har uppfyllt kravet har de i de flesta fall antingen inte 

uppgivit någon tillväxttakt alls eller så har de uppgivit att de använder sig av en tillväxttakt 

men inte kvantifierat värdet på den. Information om tillväxttakten är ytterst viktigt då man 

använder informationen som beslutsunderlag och informationen påverkar användarnas beslut. 

De finansiella rapporterna skall korrekt återge företagens finansiella ställning för att visa en 

rättvisande bild av företagen. Företagen prognostiserar framtida kassaflöden med hjälp av 

tillväxttakten och om denna inte är angiven kan det vara svårt för användarna av de finansiella 

rapporterna att lita på informationen som står i de finansiella rapporterna och företagens 

angivna finansiella ställning kan vara felaktig. Därför är relevansen i att ange tillväxttakten 

väldigt hög.  
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5.1.7 d) (v) DISKONTERINGSRÄNTA 

 
 

Detta är en punkt där företagen skall 

ange den diskonteringsränta som de 

tillämpar på sina kassaflödesprognoser. 

Undersökningen visade att 85,5 % (165 

stycken) av företagen har uppfyllt 

kraven i denna punkt medan 14,5 % (28 

stycken) inte har uppfyllt kravet. 

 
 
 

Figur: Diskonteringsränta 

 

Vi kan med hjälp av vår undersökning konstatera att 85,5 procent av företagen som ingick i 

vår undersökning uppfyller kravet att ange vilken diskonteringsränta som använts vid 

beräkningen av kassaflödesprognoserna och att de lämnat en motivering till denna. De företag 

som inte har uppfyllt upplysningskravet har antingen inte angivet någon siffra på den använda 

diskonteringsräntan eller så har de inte lämnat någon upplysning alls om diskonteringsräntan 

för de olika kassagenererande enheterna.  

 

Det är högst relevant för företagen att använda sig av en väl motiverad diskonteringsränta då 

den återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av framtiden. Om den använda 

diskonteringsräntan inte anges eller saknas kan det vara svårt för användare av de finansiella 

rapporterna att ta ställning till informationen. Informationen i de finansiella rapporterna 

används som beslutsunderlag och om den är felaktig eller saknas har det stor påverkan på 

företagens finansiella ställning, denna måste vara korrekt för att den skall ge en rättvisande 

bild av företagen. Det är även viktigt för företagen att ange vilken diskonteringsränta som 

används för att man skall kunna öka jämförbarheten mellan tid och företag. Om företagen inte 

redogör för diskonteringsräntan de använt sig av kan det få negativa framtida konsekvenser.  
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5.1.8 e)  METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA VERKLIGT VÄRDE 

 

Denna punkt skall företagen endast ange 

om de använder sig av ett 

återvinningsvärde baserat på verkligt 

värde minus försäljningskostnader. 

Undersökningen visade att 2,1 %  

(4 stycken) av företagen har använt sig av 

verklig värde som återvinningsvärde 

medan de resterande 97,4 % (191 stycken) 

antingen har använt sig av enbart 

nyttjandevärde eller inte angivit vilken typ 

av återvinningsvärde de använder sig av. 

Figur: Metod för att fastställa verkligt värde 

 

Vi kan med hjälp av undersökningens resultatet konstatera att det är 2,1 procent av företagen 

som använder sig av ett återvinningsvärde baserat på verkligt värde minus 

försäljningskostnader. Det som vi kan konstatera är att samtliga fyra företag även har använt 

sig av ett återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde på någon eller flera av sina 

kassagenererande enheter. Metoden att beräkna återvinningsvärdet med hjälp av 

nyttjandevärdet är betydligt mer använd, detta visas i delpunkten d). Vi kan däremot inte med 

hjälp av undersökningen svara på frågan; varför företagen föredrar den ena metoden framför 

det andra, detta redogör företagen inte för i sina årsredovisningar heller.  

 

Det är inte relevant för vår undersökning att veta varför företagen föredrar den ena metoden 

framför det andra, däremot är det ytterst viktigt och relevant att de använder sig av en av 

metoderna och redogör och motiverar denna metod. Undersökningen visar att nästan samtliga 

företag väljer en av metoderna för att beräkna återvinningsvärdet och därmed kan vi 

konstatera att kravet är uppfyllt.     
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5.1.9 f)  KÄNSLIGHET FÖR FÖRÄNDRINGAR I VIKTIGA ANTAGANDEN 

 
I denna avslutande punkt skall 

företagen lämna antaganden om hur 

känsligt återvinningsvärdet är för 

förändringar.  

Undersökningen visade att 48,7 % 

(95 stycken) av företagen har 

uppfyllt kraven i denna punkt medan 

51,3 % (100 stycken) inte har 

uppfyllt kraven. 

 
 

Figur: Känslighet för förändringar i viktiga antaganden 

 

Att lämna information om de förändringar som skulle kunna medföra att återvinningsvärdet 

understiger det redovisade värdet på koncerngoodwill är både viktigt och högst relevant för 

företagen. Detta för att minska risken för att en eventuell framtida nedskrivning av 

koncerngoodwill skulle kunna komma som en överraskning för företagen och dess 

intressenter. Användarna av de finansiella rapporterna måste kunna förbereda sig för framtida 

händelser som kan komma att påverka företagets finansiella ställning och därför måste man 

lokalisera känsliga antaganden och förbereda sig för oväntade händelser och räkna på 

eventuella risker.  

 

Resultatet av undersökningen visar att 48,7 procent av alla företagen uppfyller kraven i denna 

delpunkt samtidigt som mer än hälften (51,3 procent) av samtliga företag inte uppfyller 

kraven. Av de företag som inte har uppfyllt upplysningskravet har majoriteten inte uppgivit 

något antagande alls när det gäller känslighet för förändringar i viktiga antaganden. Detta kan 

påverka företagen negativt då användarna av de finansiella rapporterna inte kan ta ställning 

till de antaganden som angivits i tidigare punkter. För att på ett någorlunda bra sätt kunna 

förbereda sig för framtida händelser som kan påverka företaget och dess ställning, måste 

företagen genomföra en känslighetsanalys. Detta behövs för att användaren skall kunna ta 

beslut i viktiga frågor.  
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Som företag kan man ange viktiga antaganden för att prognostisera framtida kassaflöden men 

då måste man även gardera och analysera huruvida det påverkar företaget om det inte blir 

såsom man beräknat, detta ökar tillförlitligheten i informationen som återges. Om information 

däremot saknas blir tillförlitligheten låg och en icke rättvisande bild av företaget ges.  

 
 
5.2 JÄMFÖRELSE MELLAN BÖRSLISTORNA 
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Figur: Uppfyllnadsgrad Large Cap, Mid Cap och Small Cap 

 

Jämförelsen mellan de olika börslistorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap visar att det 

endast finns små skillnader i hur företagen har uppfyllt upplysningskraven i IAS 36 punkt 

134. Överlag kan det dock urskiljas att företagen på Large Cap-listan är de företag som 

uppfyllt kraven till störst del. En jämförelse visar att Large Cap-företagen har uppfyllt kraven 

bäst i alla delpunkter utom två, där de var näst bäst. När det gäller företagen på Mid Cap- 

och Small Cap-listorna visade undersökningen att de var ganska lika i sin grad av 

uppfyllande. Av de nio punkterna hade Mid Cap-företagen en högre uppfyllnadsgrad än Small 

Cap i fyra punkter och Small Cap-företagen uppfyllde kraven i högre utsträckning i fyra 

punkter. På den resterande punkten var uppfyllnadsgraden lika för de två listorna.  
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Figur: Ej uppfyllt Large Cap, Mid Cap och Small Cap 

 

Som nämnts ovan visar resultatet från undersökningen att det inte finns några större 

skillnader mellan de tre börslistorna. Men några mindre skillnader finns det dock och det 

illustreras väl i diagrammet här ovan. Den lista som avviker mest från de andra två, när det 

gäller att inte uppfylla kraven i punkterna, är Small Cap-listan. I till exempel punkt d)(ii) 

metod för fastställande av värde i viktiga antaganden, är det närmare 50 procent av företagen 

som inte har uppfyllt kraven. I punkt d) iv) är det ungefär 35 procent av företagen som inte 

har redovisat tillväxttakten. Även i punkt f) känslighet för förändringar i viktiga antaganden 

utmärker sig Small Cap-listan gentemot de andra två börslistorna. Det är närmare 70 procent 

av företagen som inte anger upplysningarna i denna delpunkt på ett korrekt sätt.  

 

 

ANALYS AV BÅDA DIAGRAMMEN 

Vad vi kunnat se med hjälp av vår undersökning är att det inte finns någon större skillnad 

mellan de olika börslistorna samtidigt som företagen i de olika börslistorna uppfyller de olika 

kraven på ett bra sätt. Det finns dock fortfarande företag i samtliga börslistor som inte 

uppfyller vissa av kraven och detta måste beaktas. Vi har kunnat jämföra de olika företagen i 

de olika börslistorna tack vare att samtliga företag skall följa samma redovisningsprinciper 

och regler. När företagen följer samma regler och principer blir det enklare för samtliga 

användare av de finansiella rapporterna att jämföra informationen med andra företag. Därmed 

ökar även tillförlitligheten till informationen som ges.  
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Börslistorna och deras namn kan uppfattas på fel sätt, då man kan tro att företag på Mid Cap- 

listan är betydligt mindre (färre anställda, betydligt lägre omsättning etc.) än Large Cap-listan, 

men detta behöver inte vara sant. Därför behöver det inte finnas någon större skillnad mellan 

de olika företagen i respektive börslista vad det gäller deras redovisning av koncerngoodwill.  

 

Det är framför allt punkt f) ”Känslighet för förändringar i viktiga antaganden” som utmärker 

sig i diagrammen, där både företagen i Large Cap- och Small Cap-listan inte uppfyller kravet 

på ett bra sätt. Många av företagen genomför inte en känslighetsanalys och detta kan vara ett 

bra exempel på att både företag på Small Cap- respektive Large Cap-listorna inte uppfyller 

kraven som måste uppfyllas för att öka informationens tillförlitlighet.   

 

 

5.3 AVSLUTANDE ANALYS 

Varför vissa företag inte har uppfyllt kraven kan vi inte svara på med hjälp av 

undersökningens resultat. Däremot kan vi med hjälp av de teorier som vi har redogjort för, dra 

allmänna slutsatser. Agentteorin föreskriver att det inom företagen finns aktörer (agent & 

principal) som söker efter att maximera sin egen nytta inom företagen. Eftersom vi inte kan 

svara på varför företagen inte uppfyller kraven som står skrivna i normen kan vi endast 

generalisera. Företagen kan av flera orsaker välja att inte redovisa eller endast redovisa 

bristfällig information. Detta kan bland annat bero på att olika aktörer inom företagen tar 

beslut för att maximera sin egen nytta. En annan orsak kan vara att företagen väljer att 

undanhålla information på grund av konkurrensskäl eller på grund av att företagen inte kan 

redogöra för de beslut som tagits kring värdet på koncerngoodwill.  

 

Enligt Buisman är det svårt för företag att hitta en jämvikt i den information som företaget 

lämnar i samband med att information bör vara så transparent och detaljerad som möjligt. 

Balansen mellan öppenhet och att behålla konkurrensfördelar är svår och företagen har enligt 

Buisman även underskattat den tid och de resurser som krävs för att redovisa enligt IFRS. 

Detta kan även vara en av anledningarna till varför företag inte redovisat eller endast 

redovisat bristfällig information. Det krävs tid för att reflektera vilken information som bör 

ges ut i årsredovisningarna och denna tid medför kostnader för företagen och därför kan det 

vara mindre prioriterat av företagens ledning och styrelse att ge ut information enligt 

upplysningskraven.     
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Enligt Riahi-Belkaoui, som skrivit om income smoothing, kan företagen uppvisa ett överskott 

ett år och avsiktligt spara detta överskott för att kunna genomföra justeringar i kommande års 

finansiella rapporter och resultat. Koncerngoodwill kan ha ett högt värde i ett företags 

balansräkning och i samband med den årliga prövningen av värdet på koncerngoodwill kan 

företaget välja att inte fullt ut redovisa all information som är nödvändig för användarna av de 

finansiella rapporterna. Detta kan bero på att företaget försöker undanhålla information som 

kan leda företaget i en riktning som inte är önskat. I teorin om income smoothing talar man 

även om att företagen kan justera resultatet för att nå den ekonomiska utvecklingen de strävar 

efter. Då kan man fråga sig hur man kan justera resultatet då man undanhåller information 

kring nedskrivningsprövningen. Företagen måste årligen genomföra en 

nedskrivningsprövning av koncerngoodwill. Enligt Massoud och Raiborn kan företag välja 

tidpunkt för att göra nedskrivningar av koncerngoodwill, detta för att styra och anpassa 

resultatet i den riktning de önskar. Vid en lågkonjunktur kan företagen välja att göra en större 

nedskrivning av värdet på koncerngoodwill och därmed visa ett ännu sämre resultat, detta för 

att de vid nästkommande år skall kunna visa ett högre resultat. Detta spelrum som 

företagsledningen har kan även leda till att prissättningen på aktien påverkas.  

 

Enligt kapitalmarknadsskolan ses extern redovisningsdata som ett sätt att underlätta 

prissättningen av aktier på börsen. Den primära målgruppen för den externa redovisningen är; 

investerare, finansanalytiker och börskommentatorer och externa redovisningsdata används 

som underlag för prognoser. Väljer företagen att inte redovisa fullständig information om 

nedskrivningsprövningen och värdet på koncerngoodwill, kan detta leda till att prissättningen 

av aktien blir felaktigt.  

 

I hypotesen om effektiva marknader (EMH) sägs det, i motsats till kapitalmarknadsskolan, att 

i den starka formen av EMH är all relevant information om den aktuella produkten tillgänglig 

och inräknat i priset. Värdepappersmarknaden anses vara en effektiv marknad enligt EMH 

och därmed bör det råda fullständig konsensus mellan parter vad det gäller informationen. 

Information bör ej undanhållas eller vara bristfällig, särskilt inom värdepappersmarknaden, 

där marknaden reagerar snabbt på ny information. Hypotesen påstår att information alltid 

skall vara tillgänglig och om detta gäller bör inte information om koncerngoodwill saknas 

eller vara bristfällig. Det är ytterst viktigt för aktieägarna att ledningen agerar för företagets 

bästa och mot gemensamma mål, men ibland kan ledningens egna intressen komma före och 
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därmed uppstår ett dilemma. Vi har med hjälp av undersökningen funnit, i företagens 

årsredovisning för 2006, att det finns brist på information hos vissa företag och detta bör inte 

vara enligt hypotesen om effektiva marknader.   

 



Södertörns Högskola     2008-06-05 
Redovisning och Revision  
C-uppsats våren 2008 
 

Elizabet Altinkaya 42 
Linda Räsänen 

6. SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till vid 

granskningen av företagens årsredovisningar. Vidare presenteras ett förslag till fortsatt 

forskning.  

 

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur väl de börsnoterade företagen, som ingick 

i undersökningen, har integrerat och implementerat IASB:s norm IAS 36 punkt 134 i sina 

årsredovisningar. Vi har med hjälp av vår undersökning kommit fram till de resultat som 

blivit presenterade i kapitlet Resultat och Analys.  

 

Resultatet av undersökningen visar att de flesta av företagen som ingick i vår undersökning 

uppfyller de upplysningskrav som IAS 36 punkt 134 föreskriver om förhållandevis bra. 

Företagen har överlag lyckats bra med att integrera och implementera IASB:s norm IAS 36 

punkt 134 i sina årsredovisningar för år 2006. Det finns dock företag som inte har integrerat 

och implementerat normen, då några företag har utelämnat all information om den 

obligatoriska nedskrivningsprövningen.   

 

Problemformuleringen som löd: ”Redovisar börsnoterade företag nedskrivningsprövning 

samt nedskrivning av koncerngoodwill i enlighet med IAS 36 punkt 134?” kan vi nu besvara 

efter att genomfört undersökningen. De flesta företag redovisar i enlighet med IAS 36 punkt 

134, detta kan man se i deras noter för koncerngoodwill i årsredovisningarna. Företagen 

redogör för de krav som måste anges men i vissa fall är det enstaka delpunkter i punkt 134 

som de inte har uppfyllt till fullo och detta redovisas i resultatkapitlet.  

 

En viktig iakttagelse är att det är över 50 procent av samtliga företag som inte har uppfyllt 

delpunkt f) ”Känslighet för förändringar i viktiga antaganden” samt att det är över 30 

procent som inte har uppfyllt delpunkt d)(ii) ”Metod för fastställande av värde i viktiga 

antaganden”. Även i delpunkt iv) ”Tillväxttakt” finns det brister i hur företagen har uppfyllt 

kravet. Det är ungefär en fjärdedel (26,4 procent) av företagen som inte har redovisat 

upplysningar om tillväxttakten.  
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Då undersökningen omfattar en totalundersökning av alla företag på Stockholmsbörsens 

Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-listor är det möjligt att göra en generalisering av det 

erhållna resultatet. Vi kan alltså konstatera att efterlevnaden av upplysningskraven i IAS 36 

punkt 134 är god på de tre börslistorna med undantag av delpunkt d)(ii), d) iv) och f).  

 

 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Som vi tidigare har skrivit arbetar IASB för att öka jämförbarheten mellan företag världen 

över och för en internationell harmonisering av redovisningsprinciper. De 

redovisningsstandarder som utvecklats av IASB skall vara enhetliga och leda till en hög 

kvalitet på de finansiella rapporterna. Enligt Thorell ligger den ökade globaliseringen av 

kapitalmarkanden bakom utvecklingen av den externa finansiella rapporteringen, samtidigt 

som det ställs höga krav på den finansiella informationen.  

 

I samband med att det ställs krav på den finansiella informationen ställs det även ökade krav 

på ledningen i företagen då nya regler vad det gäller redovisning och värdering av tillgångar 

införs, detta enligt agentteorin. Det kan vara svårt för ledningen att uppfylla aktieägarnas mål 

för företaget då ledningen ofta styrs av egna intressen i företagen. Vid redovisning av värdet 

på koncerngoodwill är det viktigt för aktieägarna att bli informerade via årsredovisningarna 

om vad som har hänt under året och om förändringar skett i värdet av koncerngoodwill. Det 

blir dock svårt för företagens ledning och styrelse att bestämma sig för vilken information 

som kan lämnas ut utan att det skadar företaget på långt sikt, detta med tanke på konkurrensen 

på marknaden. Samtidigt måste även aktieägarna bli informerade och dilemman uppstår då 

information om koncerngoodwill saknas eller är bristfälligt. Aktieägarna bör ha tillgång till 

information som kan påverka dem.   

 

Samhällsekonomin har under en period befunnit sig i en högkonjunktur och därför har de 

flesta företagen inte haft något behov av att genomföra en större nedskrivning av 

koncerngoodwill och därmed inte behövt belasta sitt redovisade resultat med en nedskrivning. 

Enligt Massoud & Raiborn kan företagen vid en lågkonjunktur göra en större nedskrivning för 

att nästkommande år visa ett bättre resultat än året innan. Vid genomgången av 

årsredovisningarna har vi kunnat notera att de flesta företag inte haft något behov av att 
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genomföra en nedskrivning av koncerngoodwill efter en nedskrivningsprövning, detta kan till 

stor del bero på den högkonjunktur som råder i samhället.    

 

Som vi har nämnt tidigare finns det flera studier gjorda inom det aktuella ämnet. Men de 

studier vi har läst undersöker alla årsredovisningar för år 2005 och de fokuserar sig alla på 

Large Cap-listan. En slutsats kan vi ändå dra och det är att företagen har förbättrat sig i hur de 

uppfyller upplysningskraven för år 2006.  

 

 

6.2 FORTSATT FORSKNING 

En sak som vi kunnat uppmärksamma med vår undersökning är att det år 2006 finns företag 

på samtliga tre börslistor som inte riktigt uppfyller vissa krav som står skrivna i IAS 36 punkt 

134. Vi har med vår undersökning funnit att det finns företag som inte har angivit några 

upplysningar alls om deras nedskrivningsprövning av koncerngoodwill och detta vore ett 

intressant ämne att forska vidare kring. Forskaren kan utgå ifrån vår undersökning och 

därefter göra djupare intervjuer med de antal företag som inte har uppfyllt kraven som står i 

IAS 36 punkt 134. Detta för att få en djupare förståelse kring varför företagen inte har uppfyllt 

kraven. Vår undersökning är gjord endast enligt den kvantitativa metoden och därför vore det 

intressant utifrån en kvalitativ metod att se hur företagen förhåller sig till resultatet som vi 

med hjälp av vår undersökning har kommit fram till.   
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BILAGOR  

 

BILAGA 1 – UPPFYLLANDE AV UPPLYSNINGSKRAVEN 

 
Antal företag totalt som har uppfyllt respektive inte uppfyllt upplysningskraven. 
 
 
                Large Cap                     Mid Cap                      Small Cap 
 
IAS 36 p.134 Uppfyllt 

upplysnings 
kraven 

Inte uppfyllt 
upplysnings 
kraven 

Uppfyllt  
upplysnings 
kraven 

Inte uppfyllt 
upplysnings 
kraven 

Uppfyllt  
upplysnings 
kraven 

Inte uppfyllt 
upplysnings 
kraven 

a) Redovisat värde 
på goodwill 

 

53 
 

0 
 

57 
 

2 
 

83 
 

0 

c) Grund för 
beräkning av 
återvinningsvärde 
 

 
 

48 

 
 

5 

 
 

51 

 
 

8 

 
 

73 

 
 

10 

d) (i) Viktiga 
antaganden i 
beräkningen av 
nyttjandevärdet 

 
 

47 

 
 

6 

 
 

45 

 
 

12 

 
 

69 

 
 

14 

d) (ii) Metod för 
fastställande av 
värde i viktiga 
antaganden 

 
 

43 

 
 

10 

 
 

44 

 
 

13 

 
 

46 

 
 

37 

d) (iii) 
Prognosperiod 

 
 

45 

 
 

8 

 
 

45 

 
 

12 

 
 

68 

 
 

15 
d) (iv) Tillväxttakt  

 

42 

 
 

11 

 
 

46 

 
 

11 

 
 

54 

 
 

29 

d) (v) 
Diskonteringsränta 

 

47 
 

6 
 

48 
 

9 
 

70 
 

13 

e) Metod för att 
fastställa verkligt 
värde 

 

2 
 

51 
 

1 
 

57 
 

1 
 

82 

f) Känslighet för 
förändringar i 
viktiga antaganden 

 

26 
 

27 
 

40 
 

19 
 

29 
 

54 
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BILAGA 2 – ALLA FÖRETAG PÅ LARGE, MID OCH SMALL CAP-LISTORNA 

 
Large Cap 
 
ABB Ltd   Hakon Invest   Lundin Petroleum   Scania   
Alfa Laval   Hennes & Mauritz    Meda    SEB   
Assa Abloy   Hexagon  Melker Schörling   Seco Tools   
AstraZeneca   Holmen  Millicom International   Securitas   
Atlas Copco  Hufvudstaden  Modern Times Group     SHB   
Autoliv Inc   Husqvarna    NCC  Skanska  
Axfood   Industrivärden Nobel Biocare AG         SKF   
Axis Communications   Investor   Nobia   SSAB  
Boliden   JM   Nokia SEK   Stora Enso    
Carnegie   Kaupthing Bank   Nordea Bank   Swedbank    
Castellum   Kinnevik    OMX   Swedish Match   
Electrolux   Kungsleden   Oriflame Cosmetics   Tele2   
Elekta   Latour    Ratos  TeliaSonera   
Eniro   Lawson Software   Saab   Tietoenator   
Ericsson    Lindab International   Sandvik   Trelleborg    
Fabege   Lundbergs   SAS   Volvo    
Getinge  Lundin Mining   SCA    Vostok Gas   
 
Mid Cap 
 
Aarhus Karlshamn   Cloetta Fazer         Metro International               Semcon         
Active Biotech   Duni         Micronic          Skanditek         
Addtech B         East Capital Explorer Midway    SkiStar    
Atrium Ljungberg         Fagerhult         Morphic    Studsvik   
Avanza         Fast Partner         Munters   Sweco    
B & B TOOLS    Gunnebo         NeoNet   Systemair         
Ballingslöv         Gunnebo Industrier         Net Insight    SäkI         
BE Group   Haldex         New Wave Group    Tanganyika Oil   
Beijer Alma    Heba            NIBE    Telelogic         
Beijer          Hemtex   Nordnet          TradeDoubler   
Betsson     HiQ International   Orc Software      Transcom WorldWide  
Bilia         Home Properties            PA Resources   Tricorona   
Billerud   HQ   Peab    Unibet Group   
Biovitrum         Höganäs          Peab Industri    VBG Group          
Björn Borg   IFS   Q-Med   Vostok Nafta Investment 
Brinova          Indutrade   Retail and Brands    Wallenstam    
Broström    Intrum Justitia   Rezidor Hotel Group   West Siberian Resources  
Bure Equity   KappAhl   Sectra    Wihlborgs   
Cardo         Klövern   Securitas Direct    Ångpanneförening   
Cision         LBI International   Securitas Systems    Öresund   
Clas Ohlson    Mekonomen     
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Small Cap 
 
A-com       Cybercom   Malmbergs Elektriska   ProfilGruppen  
Academedia   Dagon   Medivir   RaySearch Laboratories   
Acando   Diamyd Medical   Midelfart Sonesson         Readsoft    
ACAP Invest   Digital Vision   Mobyson         Rejlers         
AddNode         Din Bostad Sverige         Modul 1 Data         Rottneros   
Aerocrine   Diös Fastigheter         MSC Konsult          Rörvik Timber         
Affärsstrategerna          Doro         MultiQ Int.   Sagax         
Anoto Group         Duroc  Nederman         Scribona         
Artimplant  Elanders Netonnet         Sensys Traffic   
Aspiro   ElektronikGruppen        Nilörngruppen    Sigma   
AudioDev         Enea   Nocom          SinterCast   
Balder   EpiCept   Nolato          Softronic    
Beijer Electronics   Expanda         NOTE         Svedbergs    
Bergs Timber  Feelgood         NovaCast      Svithoid Tankers          
BioGaia         Fenix Outdoor         Novestra         Svolder         
BioInvent    Fingerprint          Novotek         SwitchCore   
Biolin          Geveko         NSP Holding          Technology Nexus         
BioPhausia   Havsfrun Investment        OEM    Teleca   
Biotage   HL Display          Opcon   Teligent         
Bong Ljungdahl            HMS Networks         Orexo   Thalamus    
Borås Wäveri          Human Care HC         Ortivus          Ticket         
Boss Media   IBS    Oxigene         Tilgin   
Brio        Intellecta          PartnerTech         Traction          
BTS Group    Jeeves         Phonera   Transatlantic    
Carl Lamm   Kabe    Poolia    Uniflex          
CashGuard  Karo Bio   Precise Biometrics   Vitrolife         
Catena         KnowIT   Prevas          Wedins Skor & Accessoarer 
Concordia     Lagercrantz Group          Pricer    Westergyllen         
Connecta   Ledstiernan    ProAct IT Group         XANO          
Consilium          LinkMed   Probi         XPonCard Group   
CTT Systems         Luxonen         Proffice          Zodiak Television   
 


