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Sammanfattning 
 
Bakgrund och problem: De svenska börsnoterade bolagen övergick år 2005 till att redovisa 

enligt det internationella regelverket IAS/IFRS som är ett mer omfattande regelverk än 

tidigare normgivning i Sverige. I och med regelverksbytet skall nu tilläggsupplysningarna i 

årsredovisningarna redovisas i en mer omfattande och precis mening.  

 

Införandet av IFRS 3 Rörelseförvärv resulterade till en omarbetning av bland annat IAS 36 

Nedskrivningar, vilket medförde att goodwill inte längre skrivs av planenligt. Goodwillvärdet 

skall istället fördelas på kassagenererande enheter och prövas årligen genom ett 

nedskrivningstest som skall presenteras i årsredovisningarna. IAS 36 punkt 134 kräver att 

företagen skall lämna detaljerade upplysningar om nedskrivningstestet. Tidigare forskning har 

påvisat att det föreligger än idag brister i hur företagen redovisar upplysningskraven men att 

det finns förbättringspotential med åren.  

 

Syftet: Huvudsyftet är att undersöka om det finns ett samband mellan företagsstorlek och 

utförligheten av nedskrivningstestet enligt IAS 36 punkt 134 samt i vilken utsträckning den 

uppfylls av de börsnoterade företagen. 

 

Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ studie av 90 börsnoterade företags 

årsredovisningar per den 31 december 2007. En tolkningsmodell har gjorts utav IAS 36 punkt 

134 för att en granskning av företagens upplysningar skall bli så lika som möjlig då 

standarden är relativt svårtolkad. Slutligen har ett Chi 2 test genomförts för att testa om 

resultatet är statistiskt signifikant.   

 

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivningstest, IAS 36 punkt 134, Marknadsvärde, Företagsstorlek 

  

Resultat och slutsats: 90 börsnoterade företags årsredovisningar har undersökts och studien 

har visat att det totalt sett gått bra med implementeringen av upplysningskravet med undantag 

för vissa av delpunkterna. Vidare resulterade undersökningen i att Large Cap uppfyller 

upplysningskravet i störst utsträckning, följt av Mid och slutligen Small Cap. Att det finns ett 

samband mellan marknadsvärde och utförlighet av upplysningskravet förkastas i och med 

resultatet som erhållits.  
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Definitioner 
 
Segment – Large, Mid och Small Cap definierat enligt OMX Nordic Exchange listan   
 
OMX Nordic Exchange – En lista där de nordiska börsbolagen finns registrerade1  
 
Extrapolera – En estimering om hur en utveckling kommer att fortskrida utanför ett område 
med kända värden2 
 
Återvinningsvärde – Här avses en tillångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde3 
 
Nettoförsäljningsvärde – Det belopp på en tillgång som en oberoende parter är beredd att 
betala som utgörs av verkligt värde minus avdrag för försäljningskostnader 4 
 
Nyttjandevärde – Nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden som en tillgång väntas ge 
upphov till under sin nyttjandeperiod 5 
 
Marknadsvärde – Se nettoförsäljningsvärde ovan6 
 
Chi2 test - En statistisk hypotesprövning som förklarar om ett samband mellan olika variabler 
finns7  
 
Förkortningar 
 
IFRS - International Financial Reporting Standards 
 
IASB - International Accounting Standards Board 
 
IAS - International accounting standards 
 
RR - Redovisningsrådets rekommendation 
 
ÅRL - Årsredovisningslagen  
 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Nasdaq OMX – Regelverk för emittenter, s. 4  
2 Ordbok, Nationalencyklopedin 
3 Far Info nr 4. p.71 
4 IAS 36, p. 6 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Denscombre, M, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapern, 
Studentlitteratur AB, Lund. 2009 s. 343 
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1. Introduktionskapitel 
 
I inledningskapitlet kommer introduktion till uppsatsämnet att ges för läsaren. Här 

presenteras historik kring goodwill som kommer att ligga till grund för problemdiskussionen 

och mynnar ut till uppsatsens syfte. Introduktionskapitlet avslutas med en avgränsning och 

fortsatt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
I världen över upprättas ekonomiska rapporter för att tillhandahålla externa intressenter en 

bild av ett företags ekonomiska situation. Trots att rapporterna verkar vara likvärdiga så 

föreligger det ändå skillnader i sociala, politiska och ekonomiska faktorer på grund av att 

olika länder riktar sig till olika användare och rapporterna utformas efter deras behov. 

Skillnaderna medför att företag i länderna använder olika definitioner på huvudgrupperna i de 

finansiella rapporterna vilket skapar svårigheter för finansanalytiker, finansiärer och 

investerare att försöka få en helhetsbild av bolagets ekonomiska situation. Syftet med IASB 

var att minska just dessa skillnader som fanns genom att försöka harmonisera 

redovisningsstandarder och bestämmelser så att jämförbarheten skulle öka bland EU-länder.8 

 

De svenska börsnoterade bolagen övergick år 2005 till att rapportera enligt det internationella 

regelverket IFRS som är ett mer omfattande regelverk än tidigare normgivning i Sverige. De 

nya standarderna är obligatoriska för alla börsnoterade bolag och innebär förändringar 

gällande sättet att redovisa på. I och med regelbytet ska goodwillrelaterade upplysningar 

redovisas i en mer omfattande mening. En av de omvälvande förändringar som tillämpades år 

2004 var den nya standarden, IFRS 3 Rörelseförvärv som resulterade till en omarbetning av 

både IAS 38 och IAS 36.  Uppdateringen i IAS 38 innebar en förändring i sättet att redovisa 

immateriella tillgångar på. Förvärvade immateriella tillgångar ska nu särredovisas från 

goodwill om det går att beräkna det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt.9 

 

Enligt dåvarande Svensk normgivning redovisades goodwill till anskaffningsvärde minskat 

med ackumulerade av- och nedskrivningar10. IFRS 3 föreskriver att det inte längre är tillåtet 

                                                 
8 IFRS, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, FAR FÖRLAG AB, (2005) s. 9 
9 IAS 38, p. 34 
10 RR 1:00 och RR 17 
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att skriva av goodwill planenligt i enlighet med RR1: 00, utan det redovisade goodwillvärdet 

ska istället fördelas på kassagenererande enheter och nedskrivningstestas årligen i enlighet 

med IAS 36 Nedskrivningar11. Den primära anledningen till beslutet var att goodwill inte 

behöver sjunka i värde på ett systematiskt sätt. Det fastställdes i och med detta att goodwill 

inte är ett föremål för avskrivning då den anses ha en obestämd livstid.12 

 

De nya standarderna är väldigt tidskrävande för företagen vilket i naturlig följd medför 
markanta kostnader. Företagen måste lägga ner stora resurser på att följa dessa standarder, då 
dessa ska inarbetas i årsredovisningen13. Tidigare forskning har påvisat att det föreligger än 

idag brister i hur företagen redovisar upplysningskraven men att det finns förbättringspotential 

med åren.14 Detta medför svårigheter att fatta investeringsbeslut då dessa kräver att en tillgång 

och dess parametrar är korrekt redovisade.15 

 

  

1.2 Problemdiskussion  
IFRS syftar till att ge intressenter främst investerare den information som krävs för att de ska 

kunna ha inblick i hur företag sköter investerade pengar. Det förutsätts dock att den finansiella 

rapporten är tydlig och användbar. Enligt IAS 36 punkt 134 ska upplysningarna om goodwill 

vara så korrekt redovisade att investeraren själv skall kunna bedöma trovärdigheten om gjorda 

antaganden och beräkna återvinningsvärdet.  

 

Uppnår företagen den nivå som standarden kräver med att ge ett underlag som korrekt 

prognostiserar de närmaste åren så kommer detta att öka säkerheten för kommande års 

kassaflödesprognoser. Detta är ur investerarsynpunkt anses centralt för att dessa ska kunna 

fatta lämpliga investeringsbeslut. För att uppnå detta så krävs det att värdet av en tillgång är 

korrekt redovisad och att parametrarna som använts till underlag för beräkning har angivits. 

Tillvägagångssättet är densamma oavsett vilken tillgång det rör sig om. 16 

 

                                                 
11 E. Törning, Avskrivning av goodwill, Balans nr 2, (2006) 
12M. Massoud & C. Raiborn,, Accounting for Goodwill: Are we better of? Review of 
Business. Vol 24, (2003). 
13 J.Buisman, Första erfarenheterna av IFRS-redovisning, Balans nr 5, (2006) 
14 L-E,Persson, K. Hultén, Redovisning enligt IFRS: Tre ”heta” IFRS-områden, Balans nr 6-7, (2006) 
15 P. Nilsson & L. Olbert, Fler förlustbolag medför högre krav på framtidsinriktad information, Balans nr 3, 
(2000) 
16 Ibid 
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Tidigare forskning har visat att företag inte uppnått den nivå som standarden kräver gällande 

nedskrivningstestet. En bidragande faktor till det är att IAS 36 punkt 134 är relativt svårtolkad 

och företag underskattar den tid och resurs som krävs för att upprätta i enlighet med IAS.17 

Dåvarande normgivning var av mer bokföringsmässig karaktär som innebär att stor vikt inte 

lades ner på tilläggsupplysningar i jämförelse med nuvarande normgivning IFRS. Företag 

finner detta som ett problem då de försöker hitta en jämvikt mellan öppenhet och samtidigt 

inte avslöja allt för mycket. 18  

 
Vidare menar teoretiker att företagets storlek avgör mängden information som lämnas i 

årsredovisningarna19. Stora företag har större påtryck att ge ut mer information och kan inte 

hålla den neutrala balansen som diskuterades ovan på grund av att de är uppvaktade av staten 

och allmänheten i större omfattning. En naturlig följd resulterar i märkbara skillnader i hur 

mycket information som stora och små företag redovisar. 20  

 

I och med problemdiskussionen och bakgrunden anser vi att det vore intressant att studera hur 

väl upplysningskravet efterföljs för att se om eventuella samband föreligger mellan 

företagsstorlek och utförligheten av upplysningskravet i enlighet med IAS 36 punkt 134.   

Problemformuleringen lyder enligt följande:  

 

Har företagsstorleken någon påverkan på hur posten goodwill redovisas enlighet med IAS 36 

p. 134? 

 
 
1.3 Syfte  
Mot bakgrund av det som ovan nämnts är huvudsyftet är att undersöka om det finns ett 

samband mellan företagsstorlek och utförligheten av nedskrivningstestet enligt IAS 36 punkt 

134 samt i vilken utsträckning den uppfylls av de börsnoterade företagen.  

 

 

                                                 
17 L-E,Persson, K. Hultén, Redovisning enligt IFRS: Tre ”heta” IFRS-områden, Balans nr 6-7, (2006) 
18 J, Buisman, Första erfarenheterna av IFRS-redovisning, (2006), Balans nr 5 
19 D.J Street, S.J Gray, Factors influencing the extent of corporate compliance with international Accounting 
Standards, (2002)  
20 R.L. Watts & J.C. Zimmerman, Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc, New Jersey 
(1986) 
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1.4  Avgränsning 
Ett flertal utvalda bolag noterade på OMX Nordic Exchange som har genomfört ett 

företagsförvärv där goodwill uppstått har valts ut till undersökningen då dessa är föremål för 

det nya regelverket IFRS. Av tidsskäl avgränsas studien till 30 företag per segment uppdelat 

efter storleken på marknadsvärdet och till årsredovisningar per den 31 december 2007. 

Studien bortser från att undersöka företag med andra immateriella anläggningstillgångar.  

 
 
 
1.5 Fokus 
Fokus ligger på investerarperspektivet då det är de som är i behov av informationen i 

årsredovisningarna men för att kunna besvara vår forskningsfråga så utgår vi från 

företagsledningsperspektivet då det är de som sammanställer rapporterna.  
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1.6 Fortsatt disposition   
 
 
Kap 2. Metod  

I detta avsnitt redogör vi för val av metoder, vilka urval som görs 
samt hur vi går tillväga med undersökningen. Vi avslutar kapitlet 
med en metoddiskussion för att läsaren skall kunna bedöma 
trovärdigheten i uppsatsen.  

. 
 
 
Kap 3. Teoretisk referensram   

  
 
Här redovisas lämpliga teorier och fakta om goodwill. Vi börjar 
med att presentera hur goodwill uppstår samt tidigare normgivning 
för att sedan redogöra för nuvarande normgivning; IFRS 3, IAS 38 
och IAS 36. Avslutningsvis presenteras teorierna Effektiva 
marknadshypotesen och Positiv redovisningsteori.  

 
 
Kap 4. IAS 36 + Tolkningsmodell 
 

I detta kapitel redogörs för vad standarden föreskriver samt vår 
tolkning av IAS 36 punkt 134 då standarden kan anses relativt 
svårtolkad. Detta ligger sedan till grund för undersökningen. Här 
presenteras de krav som ett företag måste uppfylla för att 
upplysningskravet ska godkännas. 
 

 
 
Kap 5. Empiri och Analys  
 

Här presenteras resultaten från undersökningen för varje delpunkt 
som följs av en analys av de resultat som framkommit. 
Avslutningsvis så redogörs en slutanalys för samtliga delpunkter 
där forskningsfrågan säkerställs med ett Chi 2  test. 
 
 
 

 
 
Kap 6. Slutsats 

I detta kapitel diskuteras slutsatsen med en koppling till teorierna 
och reflektioner kring resultatet. Slutligen presenteras förslag till 
vidare forskning. 
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2. Metod 
 
I metodavsnittet redogörs de olika metodval som använts i uppsatsen. Här kommer läsaren att 

kunna ta del av hur data samlats in och hur genomförandet av undersökningen gjorts. Vidare 

diskuteras hur tolkningsmodellen av IAS 36 punkt 134 utformats och avslutas med en 

diskussion om uppsatsens trovärdighet. 
 

 

2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Två metoder finns tillgängliga för informationsinsamling, kvalitativ och kvantitativ metod, 

vid genomförande av en undersökning. Valet av metodik avgörs beroende på vilken typ av 

data som eftersträvas. Kvalitativ metod bygger på ”mjuk data” i form av intervjuer och 

djupanalyser som ger en djupare kunskap. Den kvantitativa metoden kan förklaras i form 

”hård data” som innebär att statistik, matematik eller andra mätningar används.21 Denna 

uppsats bygger på den kvantitativa metoden då vi valt att undersöka varje företags 

årsredovisning för att på så sätt erhålla resultat som svarar på ämnets syfte. Metodvalet 

grundar sig på IAS 36 som består av ”hård data” i form av detaljerad information rörande 

nedskrivningstestet av goodwill. Analysen innehåller en stor mängd data som bearbetats från 

företags årsredovisningar. Av tidsskäl samt behovet av att analysera och bearbeta 

tilläggsupplysningar anser vi att kvantitativ metod är den mest tillämpbara för att erhålla 

kvantifierbar information. Detta kan även styrkas med att undersökningen inte baseras på 

kvalitén på upplysningarna utan endast mängden information som finns med i 

årsredovisningarna.   

 

 

2. 2 Datainsamling 
Insamling av data delas in i två källor; primär och sekundär källa. En källa som inte funnits 

tillgänglig tidigare och som forskare samlar in för första gången kallas för primärdata. En 

sekundärkälla innebär en tolkning av tidigare insamlad data och grundar sig på en 

primärkälla. Sekundärkällor kan användas direkt eller efter en viss bearbetning.22 I uppsatsen 

har endast sekundärkällor använts rörande ämnesområdet, och bestod av artiklar och 
                                                 
21M. Denscombre, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen, 
Studentlitteratur AB, Lund.,(2009) 
22 J.Bell, Introduktion till forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, (2000) 



 12

uppsatser samt litteratur kring IAS 36. De sekundärdata som främst haft betydelse för vår 

undersökning är respektive företags årsredovisning per 2007, som antingen beställdes eller 

laddades ner från respektive företags hemsida. Andra betydande källor för ämnesområdet IAS 

36 bestod av IFRS regelverk som vi fick tillgång till genom skolans databas FAR SRS 

komplett. Slutligen har tidskrifter som Balans, skriftserier från Earnst & Young och Örlings 

PriceWaterHouseCoopers publikationer använts.  

 

 

2.3 Urval och bortfall 
Undersökningen omfattar årsredovisningar från 90 noterade företag på OMX Nordic 

Exchange per den 31 december 2007. Urvalet består av 30 slumpmässigt utvalda företag från 

varje segment Large, Mid och Small Cap. Samtliga företag på börslistan granskades och 

endast de företag som hade en goodwillpost samt tilläggsupplysningar i sina årsredovisningar 

ingick i urvalet. Bolag med brutet räkenskapsår eller som rapporterar enligt US GAAP togs 

inte med i undersökningen då uppsatsen endast behandlar företag som tillämpar IFRS. Ett 

annat krav var att årsredovisningen antingen skulle kunna beställas hem eller laddas ner från 

respektive företags hemsida, annars ansågs det som ett bortfall.   

 

 

2.4 Tolkningsmodell 
Eftersom vissa av delpunkterna är relativt svårtolkade har en tolkningsmodell utav IAS 36 

punkt 134 utformats. I tolkningsmodellen har krav ställts upp för varje delpunkt som 

företagen ska uppfylla för att godkännas. För att tolkningen ska anses så korrekt som möjligt 

har vi tagit hjälp av två revisionsbyråer; Örlings PriceWaterHouse Coopers23 samt Ernst & 

Youngs24 tolkningsformuleringar av IAS 36 punkt 134. Trots underlagen som hjälpmedel 

fanns det fortfarande tolkningsproblem kring ett fåtal delpunkter och därför kontaktades en 

redovisningsspecialist från PWC – Karin Hultén för att höra hur hon resonerade kring 

delpunkterna. Karin Hulténs resonemang användes sedan som underlag för vår 

tolkningsmodell.  

 

 

                                                 
23 L. E. Persson, K. Hultén, 3 heta IFRS områden Goodwill- ett område som kräver betydande resurser,  Balans 
nr 6-7, (2006) 
24 Ernst & Young, Nedskrivningar, Skriftserie IFRS 
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2.5 Bearbetning av data 
En likhetsgranskning har genomförts mellan den upplysning företagen angett i sin 

årsredovisning och vår tolkningsmodell. För att underlätta bearbetningen av data så har en 

matris i ett Excel dokument skapats där samtliga delpunkter och företag redogörs (se bilaga 3) 

 

När företagen studerats har vi gått igenom om varje delpunkt är uppfylld. Ett 

poängsättningssystem har använts som underlag för delgivning av poäng.  Har kravet 

uppfyllts i enlighet med vår tolkningsmodell så har företagen erhållit siffran (1), har de inte 

uppfyllt upplysningskravet eller anses den ofullständig så har siffran (0) angivits. Slutligen 

har en delpunkt inte behövt anges som exempelvis; används nyttjandevärde som 

återvinningsvärde så faller samtliga punkter (e i-iii) bort då de behandlar verkligt värde som 

återvinningsvärde och då har ett (-) antecknats i Excel dokumentet. Vidare summerades alla 

1:or och 0:or för varje delpunkt och presenterades segmentvis i stapeldiagram. Slutligen så 

jämfördes dessa sinsemellan för att se vilket segment som uppfyllt upplysningskravet i störst 

utsträckning. För att testa resultatet som erhölls utfördes avslutningsvis ett Chi 2 test för att 

statistiskt bekräfta/förkasta resultatet. 

 

 

2.6 Tillförlitlighet och relevans 
 

2.6.1 Validitet 

Validitet syftar till att beskriva i vilken utsträckning fenomenet som mäts avses att mätas. 

Detta hänvisar till hur väl informationen som samlats in reflekterar verkligheten och täcker de 

viktiga frågorna för att data ska anses riktig, exakt och träffsäker.25 Den grundläggande 

frågeställningen här är: ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på 

ett riktigt sätt?”26  

 

En brist som kan uppkomma i validiteten är om en feltolkning av delpunkterna i IAS 36 punkt 

134 görs vilket leder till ett metodiskt felaktigt resultat. Då ett flertal ledande revisionsbyråers 

tolkningar använts som underlag för vår undersökning samt att vi varit i kontakt med Karin 

Hultén så anses validiteten vara hög i undersökningen. 
                                                 
25 M. Denscombre, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen, 
Studentlitteratur AB, Lund. 2009 s.328 och 367 
26 Ibid. s. 378 
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Tolkningen som genomförts reflekterar standarden på en hög nivå och vi anser att 

årsredovisningar är det mest tillämpbara hjälpmedlet för att erhålla information om 

tilläggsupplysningar. Därför anser vi att mätningen är gjord på ett korrekt sätt.   

 

2.6.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet mäts säkerheten i själva mätinstrumentet, det vill säga om ett och samma 

resultat av samma karaktär erhålls vid ett annat undersökningstillfälle. Vad som utmärker hög 

tillförlitlighet i mätinstrumentet är om samma resultat erhålls vid en sekundär omprövning 

och variationer inte beror på instabilitet i själva mätinstrumentet. 27  

 

Med reliabilitet i åtanke utformade vi gemensamt tolkningsmodellen som tidigare diskuterats 

för att se om vårt tillvägagångssätt stämde överens. Var och en skulle undersöka tre 

årsredovisningar med hjälp av den utarbetade modellen som därmed skulle jämföras. Då 

resultaten ansågs överensstämma fördelades resterande årsredovisningar för granskning. 

Mätinstrumentet ansågs inneha en hög tillförlitlighet.  

 

I och med att årsredovisningar granskas av revisionsbyråer och är lagstadgade handlingar så 

ska tillförlitligheten i årsredovisningen i sig anses vara hög. Mätningarna inom denna studie 

har gjorts på ett korrekt sätt och skulle andra forskare utföra samma undersökning med de 

företag och tolkningsmodell som använts för denna studie så kommer resultatet med stor 

sannolikhet att vara densamma. 

 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet mäts hur väl urvalet i undersökningen representerar hela populationen. 

För att kunna uttala sig om populationen måste urvalet bestå av ett flertal 

undersökningsenheter28 Vår population består utav 252 börsnoterade företag indelat i Large, 

Mid- och Small Cap.  Av dessa har 90 företag valts ut vilken är mer än 1/3 av samtliga företag 

och därför anses kunna generaliseras till hela populationen.  

                                                 
27 Ibid 
28 Gunnar G.Lovås, Statistik –metoder och tillämpningar, Liber 2006 
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2.7 Metodkritik 
Det bör reflekteras över huruvida gränsdragningen som beslutats återspeglar standardens 

syfte, exempelvis så framgår det inte i en av delpunkterna i kvantitet antalet viktiga 

antaganden som måste anges. Det framgår endast att ”samtliga” antaganden skall anges och 

detta ger då ett fritt tolkningsutrymme för företagen. Har de angivit endast två antaganden så 

godkändes de inte, vilket kan vara en nackdel då många företag faller på denna delpunkt. 

Vidare så kan det poängteras att valet av klassificeringsinstrument som underlag kan 

ifrågasättas då många andra faktorer kan påverka mängden information i årsredovisningarna. 

Dock anser vi att det ändå är att föredra då företagen är föremål för IFRS regelverk och att 

gränsdragningen grundats på Karin Hulténs resonemang.  
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3.Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras olika teorier som är relevanta för uppsatsämnet goodwill. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av hur en koncern uppstår, vad goodwill är och mynnar vidare ut 

till en sammanfattning av standarderna IAS 36. Avslutningsvis presenteras Positiv 

redovisningsteori och den effektiva marknadshypotesen med koppling till goodwill.   

 
 

3.1 Segmentuppdelning enligt OMX Nordic Exchange 
 

Huvudmarknaden av de nordiska bolagen är uppdelade i 3 segment beroende på storleken på 

marknadsvärde.  

- Large cap är den största av dessa tre segment och företag som finns på denna lista har ett 

marknadsvärde som överstiger 1 miljard euro 

– Mid Cap består av börsnoterade företag med ett marknadsvärde som ligger mellan 150 

miljoner och 1 miljard euro. 

- Small Cap består av börsnoterade företag med ett marknadsvärde på mindre än 150 miljoner 

euro.29  
 
 
3.2 Koncernredovisning 
EU Rådets sjunde direktiv förskriver att en koncern uppstår om ett moderbolag äger mer än 50 

% av röststyrkan i ett annat bolag på ett direkt eller indirekt sätt30. Det innebär att 

moderbolaget får ett direkt inflytande över dotterbolaget eller ett indirekt inflytande genom ett 

såkallat dotterdotterbolags förvärv31. Det företag som äger aktier eller andelar i ett annat 

företag som uppkommit genom avtal har rätt till mer än hälften av rösterna och kan utse mer 

än hälften av styrelsemedlemmarna i bolaget. Moderbolaget kan bilda ett nytt aktiebolag och 

själv teckna aktier i det nya bolaget eller genom att moderbolaget köper aktier från ett 

existerande bolag. Ett resultat av koncernbildning där priset för aktierna överstiger det 

bokförda värdet resulterar i goodwill som endast redovisas i koncernens balansräkning och 

utelämnas i de separata enheternas årsredovisningar.  

                                                 
29 Nasdaq OMX – Regelverk för emittenter, s. 4 
30 R. Ljungberg & D. Phillips, Koncernredovisning i praktiken, Bonnier utbildning, Malmö, 2001, s. 8 
31 Se figur 1.  
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B 

Koncernredovisningens huvudsyfte är att få den finansiella rapporteringen att se ut som om 

hela verksamheten vore ett enda företag. Vidare är syftet att ge aktieägaren en bild av 

koncernens ekonomiska situation.  

 

 

 
           100% 

                  

     

  

30 %   

 

 
 

 

Figur 1. A moderbolag, B dotterbolag C dotterbolag till moderbolaget via dotterbolaget (b).  

 

 

3.3 Tidigare normgivning – RR 17 
Innan införandet av IAS/IFRS var alla svenska börsnoterade bolag tvungna att följa RR 1:00, 

Koncernredovisning. Detta innebar att goodwill skulle skrivas av på ett systematiskt sätt över 

nyttjandeperioden med en maximal tid på 20 år om inte annat kunde antas32. Då 

nyttjandeperioden ansågs svår att beräkna så skulle, utöver ackumulerade avskrivningar, även 

en nedskrivningsprövning göras i slutet av varje räkenskapsår enligt RR 17, Nedskrivningar33. 

Indikationer på nedskrivningar kunde exempelvis vara att tillgången har blivit tekniskt 

föråldrad eller att marknadsförutsättningarna för tillgången har försämrats34.  

 

Prövningen skulle ske genom att ett återvinningsvärde fastställdes för tillgången vilket 

beräknades som det högre av det verkliga värdet minskat med försäljningskostnader och 

nyttjandevärde. Visade det sig att återvinningsvärdet var lägre än det redovisade värdet så 

skulle en nedskrivning göras. Om en nedskrivning som gjorts inte efter en tid var motiverad 

                                                 
32 RR 1:00. Koncernredovisning, p. 54 
33 Ibid p. 66 
34 RR 17, Nedskrivningar, p.3 

C 

A 

30 %
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så kunde den återföras, exempelvis om marknadsvärdet på tillgången ökat igen. Det belopp 

som återfördes skulle påverka periodens resultat. En återföring fick endast göras om 

nedskrivningen berodde på en särskild extern omständighet av ovanligt slag som antogs inte 

skulle upprepas.35  

 

I de fall en nedskrivning eller en återföring gjorts som var av väsentlig betydelse för 

företagets redovisning krävdes det att upplysningarna fanns med i årsredovisningen. Det 

krävdes information om vilka händelser som medförde en nedskrivning/återföring, hur 

återvinningsvärdet beräknats och vilken diskonteringsränta som använts vid beräkning av 

nyttjandevärde.36  

  
 

3.4 Nuvarande normgivning - IFRS 3, IAS 38 & 36 

 
3.4.1 IFRS 3 - Rörelseförvärv 

År 2004 utgavs IFRS 3 som ersatte tidigare normgivning RR 1:00 och RR 17 vilket innebar 

förändringar rörande hantering av goodwill. En avsevärd förändring är att goodwill inte längre 

är föremål för avskrivning, istället ska ett nedskrivningstest minst en gång per år göras i 

enlighet med IAS 36.37 IFRS 3 Rörelseförvärv resulterade till en omarbetning av IAS 38 och 

IAS 36.  Nedan följer standarderna:   

 

  

3.4.2. IAS 38 – Immateriella tillgångar 

Uppdateringen i IAS 38 innebar en förändring i sättet att redovisa immateriella tillgångar på. 

Förvärvade immateriella tillgångar ska nu redovisas separat från goodwill om det går att 

beräkna det verkliga värdet på en tillgång på ett tillförlitligt sätt38.  

 

En immateriell tillgång definieras enligt IAS 38 som ”en identifierbar icke monetär tillgång 

utan fysisk form”39. För att tillgången ska räknas som identifierbar förutsätts att den är 

                                                 
35 Bokföringsnämnden, RR,  http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR17.pdf   
36 Ibid 
37 IFRS 3 p. 55 
38 IAS 38, p. 34 
39 S. Sundgren, H, Nilsson, S. Nilsson, Internationell redovisning – teori och praxis, Studenlitteratur , 2007, s. 
103 



 19

avskiljbar eller att den uppkommit genom juridisk eller avtalsenlig rättighet40. Förutom 

kriterierna ovan krävs även att en immateriell tillgång uppfyller följande: 

 

”Är troligt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att 

tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. ”41 

 

Immateriella tillgångsposten bör bli relativt mindre än tidigare då en del hänförs separat till 

posten goodwill i och med omarbetningen av IAS 38. 42 

 

 

3.4.3 IAS 36- Nedskrivningar 

 
Syftet 
IAS 36 beskriver de metoder som ett företag ska använda för att en tillgång skall värderas på 

ett tillförlitligt sätt. Standarden redogör vidare för hur en tillgång ska redovisas samt vilka 

upplysningar som ska lämnas.43 

 

Varje företag skall på balansdagen bedöma om det förekommer indikatorer på att en tillgång 

har minskat i värde oavsett om det skulle leda till ett nedskrivningsbehov eller inte44 . 

Indikatorerna kan vara externa och interna informationskällor. Ett exempel på en extern 

indikator är att marknadsvärdet har minskat utan en påverkan av tillgångens ålder45. Den 

interna informationskällan kan vara att tillgången har föråldrats eller skadats. 46 

 

Beräkning av återvinningsvärde - Verkligt värde och nyttjandevärde 

Enligt standarden anses det inte som obligatoriskt att både behöva beräkna verkligt värde och 

nyttjandevärde, utan om ett av dessa värden överstiger återvinningsvärdet så krävs ingen 

nedskrivning och därmed ingen beräkning av det andra återvinningsvärdet.47 ”Verkligt värde 

minus försäljningskostnader utgörs av det pris som beräknas kunna erhållas vid försäljning 

av en tillgång eller kassagenererande enhet mellan kunniga parter som är oberoende av 

                                                 
40 Ibid  
41 Ibid  
42 Ibid. s. 110 
43 IAS 36 p. 1 
44 IAS 36 p. 9 
45 IAS 36 p. 12 
46 Ibid 
47 IAS 38 p. 19  
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varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, efter avdrag för kostnader 

vid försäljning/utrangering” 48. Det är lätt att fastställa priset på goodwill om det föreligger en 

aktiv marknad vilket innebär att prisinformationen är känd, det finns köpare och säljare och 

handeln avser samma varor.49 ”Nyttjandevärde är nuvärdet av de framtida kassaflöden, som 

en tillgång eller kassagenererande enhet väntas ge upphov till”.50 Värdet bedöms genom att 

en uppskattning görs av framtida in och utbetalningar samt diskontering av förväntade 

inbetalningar.51 
 
Kassagenererande enheter fördelat på goodwill 

Goodwillvärdet ska redan vid ett rörelseförvärv fördelas på kassagenererande enheter eller en 

grupp av enheter med uppdelning efter gynnande synergier. Samtidigt så måste hänsyn tas till 

att enheten/gruppen av enheter inte får överstiga ett rörelsesegment (IFRS 8 Rörelsesegment). 

En kassagenererande enhet definieras som ”en enhet är den minsta identifierbara grupp av 

tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som är oberoende 

av andra tillgångar” 52 Ett företag kan själv välja tidpunkt för nedskrivningstest förutsatt att 

samma tidpunkt använts varje räkenskapsår. 53   

 

 

3.5 Goodwill 
Goodwill uppstår när ett företagsförvärv har uppkommit och består av skillnaden mellan 

förvärvspriset och det verkliga värdet på det uppköpta företagets nettotillgångar.54 Begreppet 

har inte en klar definition utifrån ett teoretiskt perspektiv men definieras enligt RR 17 som en 

”betalning för framtida ekonomiska fördelar”55. Dessa fördelar kan bestå av  synergier mellan 

förvärvade och egna tillgångar56.  

 

                                                 
48 IAS 36 p. 6 
49 IAS 36 p. 6 
50 IAS 36 p. 6 
51 IAS 36 p. 31 
52 IAS 36 p. 6 
53 IAS 36 p. 96 
54 Se figur 2 
55 RR 17 p. 77 
56 Ibid 
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Innan den nya standarden IFRS 3 uppkom skrevs förvärvad goodwill av planenligt med högst 

20 år enligt Redovisningsrådets rekommendationer. I USA var den maximala 

avskrivningstiden på 40 år och enligt ÅRL skrevs goodwill av på höst 5 år.57   

 

Nedan följer ett exempel på hur goodwill uppstår vid ett företagsförvärv:  

 

+ Pris som moderbolaget betalar för aktierna 

- Värdet av nettotillgångarna i dotterbolagets balansräkning 

= Övervärde  koncerngoodwill  

 
Figur 2. Förvärvsanalys. ”Om skillnaden mellan anskaffningsvärdet för tillgångarna i dotterbolaget och det 

förvärvade egna kapitalet är positivt så uppstår ett övervärde som är av immateriell karaktär och kallas för 

koncerngoodwill.” 58 

  

 
3.6 Positiv redovisningsteori 

 
Positiv redovisningsteori bygger på agentteorin som är den dominerande inom 

redovisningspraxis och uppkom på grund av olika intressekonflikter59. Teorin vill endast 

beskriva verkligheten och inte påverka den samtidigt som den försöker klargöra de olika 

problem som förekommer inom redovisningen såsom redovisningspraxis, val av 

redovisningslösningar samt standarder. Ett av de mest fundamentala antagandena inom teorin 

är att alla parter vill maximera för sin nytta. Teorin beskriver ett förhållande mellan två parter, 

där den ena handlar på den andres bekostnad. Detta kan exemplifieras enligt följande: i varje 

företag uppstår ett förhållande mellan olika parter som exempelvis en ledning (agent) och en 

aktieägare (principal). Dessa kan inte kontrollera varandra hela tiden vilket skapar 

hot/oroligheter mellan parterna. 60  

 

Teorin bygger på att agenten som i det här sammanhanget kan definieras som ledningen har 

en redovisningsskyldighet gentemot principalen det vill säga aktieägaren. Då alla individer är 

nyttomaximerare så skapas osäkerheter mellan agenten och principalen. För att få agenten att 

                                                 
57 S. Sundgren, H. Nilsson, S. Nillson, Internationell redovisning teori och praxis, Studentlitteratur, (2007) 
58 R, Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, Studentlitteratur, (2009) 
59  R.L. Watts. & J.L. Zimmerman, “The Demand for and Supply of Accounting Theories: The Market for 
Excuses”, Accounting Review, nr 2, s 273-305. (1979) 
60 R.G. Schroeder, M.W. Clark, J.M. Cathey - Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, John 
Wiley & Sons, Inc, (2009) 
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redovisa på ett sätt som framhäver företaget så upprättas kontrakt mellan parterna för att säkra 

att alla styr åt samma håll. Kontrakten kan sedan fungera som en motivator för att få den 

anställde, det vill säga ledningen, att framhäva företaget för externa intressenter. 61 

 

Syftet med externredovisningen är att förmedla information om ett företags ekonomi till 

utomstående parter såsom aktieägare, leverantörer och långivare. Dessa intressenter har ett 

informationsbehov som kan tillfredställas genom att den ekonomiska rapporten är utformad 

på ett visst sätt. Hur bör den då utformas för att alla ska vara tillfredställda? 

 

Enligt Smith så finns det många faktorer som påverkar ett företags redovisningsval och att 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika företag och ingen är den andra lik. 62 Detta har 

även tidigare forskning av Earnst & Young 2005 bekräftat. Det finns skillnader i hur företag 

väljer att redovisa posten. 63 

 

Principalen vill i detta sammanhang minska informationsasymmetrin och därmed utforma 

redovisningen detaljerat medan agentens intresse av hur den utformas är inte lika självklar. Ett 

möjligt utfall är att agenten strävar åt samma håll som principalen och utformar den 

finansiella rapporten fullt ut. Detta för att kunna visa principalen att han inte är ute efter att 

skada företaget men risken finns även att agenten styr åt motsatt håll för att han inte är villig 

att ta risker. 64 

 

Enligt Holland är lönsamhet kopplad till redovisad information det vill säga ju bättre ett 

företag går desto större är satsningen på detaljerade rapporter. Bättre lönsamma företag 

tenderar att utsättas för offentlig granskning i högre grad än mindre lönsamma. Därför strävar 

stora företag efter att lämna ut mer detaljrik information för att minska ”oklarheter” med 

utomstående parter såsom staten. 65 

 

Watts och Zimmerman hävdar att individer gör val efter vad som gynnar dem bäst vilket är 

det opportunistiska synsättet på redovisningsteori. Detta innebär att företagsledningen 

kommer att presentera rapporter och välja ut de redovisningsnormer som gynnar dem själva 

                                                 
61 Ibid 
62 D. Smith, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, (2006) 
63 Ernst & Young, Nedskrivningar, Skriftserie IFRS 
64 C. Deegan, J. Underman, Financial Accounting Theory, Maidenhead: MC Graw-Hill Education, Europe 
65 J. Holland, A grounded Theory of corporate disclosure, Accounting and business research (2005) 
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bäst men som i själva verket inte behöver vara bäst för företaget. Ett resultat blir att de 

utomstående intressenternas informationsbehov inte tillfredställs. 66 De menar också på att 

stora företag tillhandahåller mer information än vad små gör då utomstående såsom media och 

analytiker uppvaktar de stora i större utsträckning. En naturlig följd blir då att stora företag 

tenderar att ha mer utförlig information i sina rapporter i jämförelse med de små företagen. 

Detta leder till ett större påtryck på företagsledningen att utforma rapporterna efter 

allmänhetens efterfrågan då stora företag har mer att sätta på spel än vad de små har på grund 

av staten och andra viktiga intressenter såsom investerare. 67 

 

 
3. 7 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 
 
Effektiva marknadshypotesen är en av finansteorins grundpelare och hävdar att all 

information är tillgänglig, det är lätt att ta sig in och ut ur marknaden det vill säga inga 

restriktioner förekommer, priset ska inte kunna påverkas av varken köpare eller säljare och 

alla varor och tjänster är utbytbara. Priset på en produkt fastställs genom konsensus mellan de 

inblandade parterna på en marknadsplats. Enligt teorin om EMH så finns all information 

tillgänglig inom värdepappershandeln och exempel på sådan information är publicerade 

årsredovisningar och delårsrapporter. 68 

 

 

De problem som är kopplade till den effektiva marknadshypotesen är:  

• Vilken information om företaget är till intresse för investerarna? 

• Om viss finansiell information påverkas investerarnas förståelse av informationen?69 

 

Teoretiskt sätt särskiljs tre olika former av EMH: svag, semistark och stark form. Dessa tre 

former skiljer sig vad avser tillgängligheten av information. 

 

Svag effektivitet 

                                                 
66 R.L. Watts & J.,L, Zimmerman, Positive Accounting Theory,: A ten year perspective, (1990) 
67 R.L. Watts & J.C. Zimmerman, Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc, New Jersey 
(1986) 
68 R.G. Schroeder, M.W. Clark, J.M. Cathey, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, John 
Wiley & Sons , INC (2009) 
69 Ibid 
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Utgångspunkten ligger i det historiska priset på aktier för att uppskatta dess framtida pris. Då 

priset är inbakat i aktien så kommer inte det att hjälpa investeraren med att grunda sina 

aktieköp utifrån tidigare års händelser det vill säga investerarna har inte hjälp av ett företags 

finansiella information.  

 

Semistark effektivitet 

All offentlig information inklusive historiska aktiepriset är inräknad i nuvarande pris. Om 

denna hypotes stämmer så innebär det att investerare inte kan göra överdrivna vinster genom 

att använda sig av den offentliga finansiella informationen. 

 

Stark effektivitet 

Denna hypotes likställs med den semistarka formen, men det förekommer även åtkomlig 

insiderinformation. Detta resulterar till att överdrivna avkastningar inte är möjliga. Så fort 

någon inom företaget har tillgänglig information så inbakas det i priset. Detta innebär att den 

finansiella informationen inte är av mer värde än annan tillgänglig information, oavsett om 

den är publicerad eller inte.70 

 
För att veta i vilken utsträckning den finansiella informationen är redovisad är det viktigt att 

veta vilken av dessa tre hypoteser som förekommer idag. Tidigare forskning har påvisat att vi 

befinner oss idag i en semistark effektiv marknad vilket innebär att all offentlig information är 

tillgänglig men ofullständig. 71 

 
Enligt den effektiva marknadshypotesen så framgår det att all information är tillgänglig inom 

värdepappershandel, vilket sannolikt bör innebära att alla företag på börslistan OMX Nordic 

Exchange redovisar korrekt nedskrivningstestet av goodwill i enlighet med vad standarden 

IAS 36 punkt 134 kräver. Investerarna bör då känna sig trygga i sina investeringsbeslut då 

ingen information kvarhålls eller är ofullständig enligt teorin. 

 

 

Viktiga antaganden 

                                                 
70 R.G. Schroeder, M.W. Clark, J.M. Cathey, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, John 
Wiley & Sons, INC, (2009) 
71 P. Nilsson & L. Olbert, Fler förlustbolag medför högre krav på framtidsinriktad information, Balans nr 3, 
(2000) 
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Vid beräkning av nyttjandevärde/verkligt värde skall företagsledningen grunda sina 

uppskattningar på rimliga och verifierbara antaganden. Kassaflödesprognoserna skall grundas 

på de senaste finansiella budgetar/prognoser samt baseras på en tidsperiod om högst fem år 

och används en längre period skall detta motiveras väl. Om en ökad tillväxttakt används ska 

en motivering anges.72 

 

 

                                                 
72 IAS 36 p. 33 
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4. Redovisningsnorm och tolkningsmodell av IAS 36 punkt 134 
 
I det här avsnittet presenteras redovisningsnormen IAS 36 punkt 134 samt vår tolkning med 

syftet att ge läsaren en inblick i de tolkningssvårigheter som förekommer i 

redovisningsnormen. Varje delpunkt har uppdelats efter rubrik där standarden anges i kursiv 

stil och följs av tolkningen som gjorts för studien. 

 
 
Syftet med att granska årsredovisningar är att se om företagen på Large, Mid och Small Cap 

uppfyller de upplysningskrav som anges i standarden IAS 36 punkt 134 för att sedan kunna 

dra slutsatser som ämnar svara på forskningsfrågan. Då hela uppsatsen endast behandlar 

posten goodwill så faller en delpunkt bort i standarden som berör immateriella tillgångar med 

obegränsad nyttjandeperiod (se punkt b nedan).  

 

Till grund för vår tolkning har vi använt oss av underlag gjorda av revisionsbolag som Örlings 

PriceWater House Cooper och Ernst & Young samt varit i kontakt med Karin Hulten, 

auktoriserad revisor på PWC.  

 

Standarden anger följande:  

 

”Ett företag ska lämna den information som krävs enligt a-f för varje kassagenererande enhet 

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

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

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

för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder” 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 IAS 36 p. 134 
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Nedan följer samtliga punkter som diskuterades ovan:  

 

4. 1 Delpunkt A) Goodwill fördelat på kassagenererande enheter 

 

”Det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter)”74 

 

För att den här punkten ska anses uppfylld så krävs det att företaget har angivit det totala 

värdet på goodwill fördelat på kassagenererande enheter.  

  

4.2 Delpunkt B)  Immateriella tillgångar fördelat på kassagenererande enheter   

 

”Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder som 

fördelas på enheten (gruppen av enheter). ”75 

 

Företag ska ange det totala värdet på immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod 

som fördelats på kassagenererande enheter. Denna delpunkt kommer ej att analyseras då 

studien endast behandlar goodwill.  

 

 
4.3 Delpunkt C ) Grund för fastställande av återvinningsvärdet. 
 

”Den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har  fastställts, 

(det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader)”76 

 

Det ska framgå tydligt om företagen har använt sig av utav ett nyttjandevärde eller 

nettoförsäljningsvärde (verkligt värde minus försäljningskostnader) vid beräkning av 

återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna.  

 

 

 

 

 

                                                 
74 Ibid 
75 IAS 36 p. 134 
76 Ibid 
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4.4 Om återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärde 

 
4.4.1 Delpunkt D i) Beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

baserat sina kassaflödesprognoser på. 

  

”en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina   

kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda   

budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens 

(gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känslig”77 

 

På denna delpunkt skall företagen ange en beskrivning av varje viktigt antagande som 

fastställts för att prognostisera kassaflöden samt skall det framgå att det stöds av 

företagsledningen. Exempel på antagande kan vara: tillväxttakt, diskonteringsränta och 

bruttomarginal. Vidare skall det framgå att dessa antaganden täcks av de senast gjorda 

budgeterna/prognoserna. 

 

För att denna delpunkt skall anses godkänd krävs det att styrningen uppgett minst 3 

antaganden som de baserat sina kassaflödesprognoser på enligt Hultén. ”Många företag anger 

diskonteringsränta och tillväxttakt som viktiga antaganden men det borde finnas i alla fall ett 

ytterligare viktigt antagande som till exempel bruttomarginal”78 Vilket innebär att endast 

ange två antaganden anses inte som tillräckligt. Vi valde att utgå ifrån Hulténs resonemang 

och vilket är anledningen till att vi dragit gränsen vid minst tre. Hänsyn har även tagits till 

Ernst & Youngs tolkningsmodell vilket överensstämde med Hulténs resonemang.  Dessutom 

ska de angivna antagandena preciseras vilket innebär att om ett företag anger att de använder 

sig utav en diskonteringsränta ska en procentsats anges för ett godkännande.   

 

 

4.4.2 Delpunkt D ii) Metod för fastställande av viktiga antaganden.  

 
 ”en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden  som 

innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare 

erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med  externa informationskällor, 

                                                 
77 Ibid 
78 K. Hultén,  redovisningsspecialist på PWC 
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och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor” 79 

 

Företagsledningen skall beskriva vilken metod de använt vid fastställande av de viktiga 

antagandenas värden som exempelvis ”om bedömningen baseras på historiska erfarenheter 

eller extern information vilket krävs för att uppfylla informationskravet..” 80. Om värdena inte 

reflekterar historiska erfarenheter eller motsvarar externa informationskällor så måste 

företaget motivera vald metod. Uppfyller inte företaget d i) men uppfyllt d ii) så kommer de 

att godkännas. Fastän delpunkterna är beroende av varandra så kommer de att poängsättas 

separat.  

  

 

4.4.3 Delpunkt D iii) Prognosperiod 

 

”den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat på  

 finansiella budgetar/prognoser som fastställts av företagsledningen och när en period              

som är längre än fem år används för en kassagenererande enhet (grupp av enheter), en 

förklaring till varför den längre perioden är motiverad”81 

 

Företaget skall ange vilken period de använt sig av för att prognostisera framtida kassaflöden 

som har fastställts av företagsledningen genom budgetar/prognoser. Har de använt sig av en 

period som överstiger fem år skall motivering/förklaring anges. ”De företag som lämnar 

information anger en prognosperiod om 3 till 5 år, vilken baseras på strategiska planer som 

fastställts av företagsledningen.82. Baseras perioden på strategiska planer så godkänns även 

det.  

 

4.4.4. Delpunkt D iv)  Tillväxttakt 

 

”den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom den period  

 som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, och motivet till att använda en  

 tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller  
                                                 
74 IAS 36 p. 134 
80 L. E. Persson, K.  Hultén, Redovisning enligt IFRS: Tre "heta" IFRS-områden,  Balans nr 6-7, (2006) 
76 IAS 36 p. 134 
82 L.E, Persson,  K. Hultén, Redovisning enligt IFRS: Tre "heta" IFRS-områden, Balans nr 6-7, (2006) 
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land eller länder i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten 

(gruppen av enheter) är avsedd”83 

 

Det skall anges information om vilken tillväxttakt som använts för att extrapolera kassaflöden 

efter den aktuella perioden. Om en tillväxttakt använts och överstiger den långsiktiga 

tillväxttakten för produkter, branscher eller land i vilket företag är verksamt i så måste även 

detta anges. För att godkännas så måste företaget ange tillväxttakten i form av procentsats så 

att återvinningsvärdet kan beräknas av utomstående parter. Har de endast angett att 

tillväxttakten är avtagande så underkänns det.   

 

 

4.4.5 Delpunkt D v) Diskonteringsfaktor 

 

  ”den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på  

kassaflödesprognoserna” 84 

 

Upplysning om en diskonteringsfaktor ska lämnas för respektive kassagenererande enhet vid 

beräkning av kassaflödesprognoser. Diskonteringsfaktorn ska anges i procentsats före skatt85  

för att den ska betraktas som uppfylld. Är procentsatsen angiven i intervallform eller att den 

överensstämmer med företagets genomsnittliga kapitalkostnad så godkänns det inte. Slutligen, 

anger företagen att en och samma diskonteringsfaktor gäller för samtliga kassagenererande 

enheter så godkänns det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 IAS 36 p. 134 
79 IAS 36 p. 134 
80 IAS 36 p.  55 
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4.5 Om återvinningsvärdet är baserat på nettoförsäljningsvärde 
 
4.5.1 Delpunkt E) Metod för fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnad 

 

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

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

försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs med  

hjälp av ett observerbart marknadspris för enheten (grupper av enheter) skall följande  

upplysningar också lämnas” 86 

 

Företaget skall ange om de använt sig av ett observerbart marknadspris eller om värdet 

fastställts med en annan metod vid beräkning av nettoförsäljningsvärde. Har en annan metod 

än observerbart marknadspris använts så skall upplysningar anges enligt (e i)- (e iii) 

 
 
4.5. 2 Delpunkt E i) Beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

baserat sina kassaflödesprognoser på 

 
”en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt   

 fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden är  

sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest 

känsligt”87 

 
 
För att kravet ska anses uppfyllt skall en beskrivning av de viktiga antaganden anges på vilket 

företagsledningen baserat fastställandet av återvinningsvärdet. Samma kriterier gäller i den 

här punkten som i d i) om återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärde.  

 
 
4.5.3 Delpunkt E ii) Metod för fastställande av viktiga antaganden 
 
 
”en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden  

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

  återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med   

                                                 
81 IAS 36 p. 134 
82 IAS 36 p. 134 
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 externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från  

tidigare erfarenheter eller externa informationskällor”88 

 
Företagsledningen skall beskriva vilken metod de använt vid fastställande av de viktiga 

antagandenas värden, exempelvis ”om bedömningen baseras på historiska erfarenheter eller 

extern information vilket krävs för att uppfylla informationskravet.89” Samma kriterier gäller i 

denna punkt som i d ii) om återvinningsvärde är baserat på nyttjandevärde.  

 
 
 
4.6 Delpunkt F) Känslighetsanalys 

 
Delpunkterna (fi -fiii) har valts att analyseras som en och samma delpunkt.  Ger en möjlig 

förändring upphov till en nedskrivning så måste samtliga delpunkter vara uppfyllda för att 

hela (f) ska anses uppfylld. Detta har både PWC och Ernst & Young gjort i sina 

tolkningsunderlag vilket vi också ansåg som lämpligt.  

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

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

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

   återvinningsvärde ”90 

 
I denna delpunkt skall företagen presentera vilken effekt en möjlig förändring i de viktiga 

antagandena skulle kunna ha på återvinningsvärdet. För att få godkänt på denna delpunkt 

måste företagen ange en tänkbar förändring i varje viktigt antagande och om det kommer att 

föranleda till ett nedskrivningsbehov eller ej. Visar det sig slutligen att en möjlig förändring 

skulle kunna leda till ett nedskrivningsbehov så skall följande upplysningar lämnas: 

 
 
4.6.1 Delpunkt F i) – Belopp  
 

”det belopp med vilket enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde överstiger dess  

redovisade värde” 91 

                                                 
88 Ibid 
89 L.E, Persson, K. Hultén, Redovisning enligt IFRS: Tre "heta" IFRS-områden, Balans nr 6-7 
90 IAS 36 p. 134 
91 Ibid 
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Om återvinningsvärdet på goodwill överstiger det redovisade värdet. 
 
 
4.6.2 Delpunkt F ii) – Värde i procentform 
 
 ”det värde som är tilldelat det viktiga antagandet”92 

 

Företaget skall ange ett värde på varje antagande i procentform. 

 

4.6.3 Delpunkt F iii) – Belopp på nedskrivning 

 

 ”det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktigaste antagandet måste ändras,  

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

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

återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde. ”93 

 
Ange det belopp som goodwill kommer att skrivas ner med, för att redovisat värde ska 

överensstämma med återvinningsvärdet. 

                                                 
92 Ibid 
93 IAS 36 p. 134 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultatet samt analysen av undersökningen. Även i detta avsnitt har 

en systematisk uppdelning gjorts på delpunkterna där läsaren får ta del av ett diagram som 

följs av resultat och analys. 
 

 
 
5.1 Fråga A – Goodwill fördelat på kassagenererande enheter 
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Resultat 

På den här delpunkten skulle företagen ange det totala värdet på goodwill fördelat på 

kassagenererande enheter. Det konstaterades därmed att av 90 företag som ingick i 

undersökningen så uppfyllde 80 stycken delpunkten. Uppdelningen segmentvis visade en 

uppfyllnadsgrad på 93,3 % för Large Cap och 86,6 % vardera för Mid- och Small Cap.  

Samtliga företag i undersökningen hade ett redovisat goodwillvärde men vissa hade inte 

noterat hur ovanbeskrivna värde fördelar sig på olika kassagenererande enheter och 

godkändes därmed inte.    

 

Vissa företag hade valt att redovisa de kassagenererande enheterna i textform och andra i 

tabellform, där det tydligt framgick hur stor andel av det totala goodwillvärdet som tillhörde 

en specifik kassagenererande enhet. Båda typerna av redovisningsval godkändes då 

standarden inte kräver en specifik utformning av de olika enheterna.   
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Analys 

Denna delpunkt är inte ett föremål för svårtolkning då det framgår tydligt i standarden vilken 

information som skall anges. Enligt IAS 36 p. 80 så föreskrivs det att goodwillvärdet skall 

fördelas på kassagenererande enheter vid förvärvstillfället. Vilket innebär att informationen 

finns men inte redovisats.  

 

Vissa av företagen som godkänts på denna delpunkt hade redovisat de kassagenererande 

enheterna endast per geografiskt område vilket kan ifrågasättas, då ett flertal 

kassagenererande enheter kan förekomma inom ett och samma geografiska område. Vidare 

hade många av företagen utnyttjat att redovisa de kassagenererande enheter till den högsta 

hierarkiska nivån som tillåts av standarden (IAS 14 Segmentredovisning) istället för att ge en 

mer detaljerad beskrivning. En tolkning kan vara att företagen inte vill lämna ut allt för 

mycket information till allmänheten vilket medför att resultatet som anges inte reflekterar den 

exakta bilden av företagets verksamhet.  

 

Vad gäller de företag som inte redovisat goodwillvärdet fördelat på kassagenererande enheter 

uppgav vissa av dem att uppköpet genomfördes sent på året som ledde till att en fördelning på 

goodwillvärdet inte var möjlig då tid inte fanns. Dessa underkändes då de angivit det totala 

goodwillvärdet i sin årsredovisning men inte fördelat värdet i diverse enheter vilket anses som 

prestationsbrist enligt vår mening. Standarden anger tydligt att värdet måste fördelas redan vid 

förvärvstidpunkten och därför så kunde dessa företag inte godkännas.  

 

Resterande företag som inte godkändes på delpunkten hade inte angivit någon anledning till 

varför en fördelning inte genomförts. Som ovan nämnts så är denna delpunkt inte ett föremål 

för svårtolkning och samtidigt så tror vi inte att det rör sig om att företagen vill bibehålla 

konkurrensfördelar. Att samtliga företag ändå inte godkänns är svårt att ge svar på endast 

genom att analysera en årsredovisning och kräver i grunden en intervju för att få fram 

bakomliggande orsak.  
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5.2 Fråga C – Grund för fastställande av återvinningsvärdet. 
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Resultat 

På den här delpunkten skulle företagen ange om de använt sig av nyttjandevärde eller 

nettoförsäljningsvärde vid beräkning av återvinningsvärdet. Undersökningen resulterade i att 

företagen inom Mid Cap uppnådde uppfyllnadsgraden i störst utsträckning med ett värde på 

96,6 %. Large Cap åstadkom ett värde på 90 % och Small Cap ett värde på 80 %. Samtliga 

företag har använt sig av nyttjandevärde vid beräkning av återvinningsvärdet. Totalt sätt så 

var det 10 av 90 företag som inte angav något värde överhuvudtaget. Av dessa fanns det ett 

fåtal som angav att de använt sig av ett återvinningsvärde men inte redovisat vilket och har 

därför underkänts. Andra har beskrivit tillvägagångssättet för beräkning av de två metoderna 

dock inte angett vilket metod de använt sig av.   

 

Analys 

Resultatet visade på 10 företag som inte uppfyllt kravet vilket var smått överraskande då det 

rör sig om grundläggande information och används i princip för beräkning av alla typer av 

tillgångar. Att det skulle bero på tolkningsproblem är inte troligt då företagen endast har två 

alternativ att välja bland; verkligt värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärde. 

Anledningen till att företag endast beskriver metoderna men inte anger vilken de använt sig av 

anses endast som brist på uppmärksamhet. Något vi fann intressant i och med resultatet som 
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erhölls var att ingen av de analyserade företagen använde sig av nettoförsäljningsvärde som 

återvinningsvärde.  Detta tror vi beror på att det är svårt (dock inte omöjligt) att ta fram ett 

sådant värde då en existerande marknad måste finnas för en tillgång för att beräkna dess 

verkliga värde.  

 

 

5.3 Fråga D i – Beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

baserat sina kassaflödesprognoser på. 
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Resultat  

På den här delpunkten skulle företagen ange samtliga viktiga antaganden som de har baserat 

sina kassaflödesprognoser på. PWC:s tolkning av IAS 36 punkt 134 låg till grund för vår 

tolkningsmodell och då krävdes det att företagen angav minst 3 viktiga antaganden på vilket 

de baserat sina kassaflödesprognoser. Mer än hälften av de företag som studerades föll på 

denna delpunkt antingen på grund av att viss information utelämnats helt eller att endast två 

eller färre antaganden angivits. De företag som hade flest godkända inom sitt segment var 

Large Cap, där totalt 60 % av företagen angav ett minimum på tre antaganden. Inom Mid Cap 

och Small Cap var det 43 % respektive 40 % som klarade delpunkten.  
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Analys 

Här beror resultatet på var gränsen har dragits på minsta antalet angivna antaganden. Vi valde 

att godkänna företagen om de angav minst tre vilket innebär att vi godkänt vissa trots risken 

att de inte angivit alla möjliga antaganden de har baserat sina kassaflödesprognoser på. Detta 

är svårt att bedöma utifrån en årsredovisning och kräver i grunden en intervju eller liknande 

med företagsledningen för att se exakt vilka antaganden som påverkat kassaflödesprognoserna 

hos varje enskilt företag.  Företagen som angav endast två antaganden underkändes i 

delpunkten trots att deras kassaflödesprognoser kan ha byggt på endast dessa två, men vi 

ansåg att det i sådant fall bör ha angivits i noten. Detta är viktigt att ange då vi som 

utomstående inte kan veta varför endast två antaganden har noterats. I den här delpunkten tog 

vi hjälp av Karin Hultén som också ansåg att två antaganden var för få att ange.  

 

Ett vanligt fenomen var att ett flertal av företagen angav att de baserat kassaflödena på 

antaganden men inte angivit dem, vilka också underkändes i delpunkten. Att inte presentera 

sina antaganden om framtida kassaflödesprognoser måste otvivelaktig innebära intressant 

information som de vill undanhålla på grund av konkurrensfördelar. Dessa bör anges korrekt 

då de exempelvis ger en möjlighet att uppnå aktiekurser som återspeglar företagets framtida 

intjäningskapacitet. Därför så finns möjligheten att många av de företag som varit med i 

undersökningen kan ha valt att utelämna vissa antaganden och har som resultat av det 

underkänts i undersökningen. Ett mönster kunde urskiljas kring vilka antaganden företagen 

valde att ange exempelvis; tillväxttakt, diskonteringsfaktor och prognosperiod medan andra 

företag valde att ange många fler.  
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5. 4 Fråga D ii – Metod för fastställande av viktiga antaganden.  
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Resultat  

Denna delpunkt och föregående (Ci) hör ihop men vi har ändå valt att studera dem separat 

och godkänna företagen om de skrivit metoden men ej angivit antaganden och vice versa. 

Detta då vi inte fann något samband mellan dessa två delpunkter; att ett företag blev godkänd 

på den ena innebar inte att de godkändes på andra punkten. 

 
I denna delpunkt så skulle företagsledningen ange vilken metod de använt sig av vid 

fastställande av de viktiga antagandens värden. För ett godkännande krävdes att de angivit 

metoden på vilket de baserat sina kassaflödesprognoser på samt att metoden fastställts av 

företagsledningen. Undersökningen visade att av samtliga företag så uppfyllde mindre än 

hälften upplysningskravet. Uppdelat segmentvis så blev 63 % av företagen godkända på Large 

Cap listan. Vad gäller Mid och Small Cap så godkändes 50 % respektive 43 % av företagen. 

Ett flertal av företagen angav ingen metod överhuvudtaget eller så har det inte framgått att det 

har fastställts av företagsledningen. Vidare så har vissa angett otydliga formuleringar och 

därmed inte godkänts.  
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Analys 

Mer än hälften av samtliga företag föll på delpunkten vilket delvis kan grunda sig i att 

standarden kräver information som alla företag inte har tillgång till. Det vill säga företagen 

som precis inträtt i börsen kan inte uppfylla ”baseras på externa informationskällor och 

tidigare erfarenheter”. Vi tror att det kommer att krävas några år till innan de kan ange den 

typen av information då vissa har precis trätt in i börsmarknaden och har inga tidigare 

erfarenheter.  Vidare har de företag som inte uppgett en av de två tillgängliga metoderna och 

inte angivit en motivering till det också underkänts. Anledningen till det tror vi grundar sig i 

att denna här typen av information inte är lätt att ta fram och tror därmed inte att det rör sig 

om ett känsligt moment då informationen som anges inte kan hjälpa att bibehålla 

konkurrensfördelar. 

 

 

5.5 Fråga D iii – Prognosperiod 
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Resultat 

 
På denna delpunkt skulle företagen ange den prognosperiod de använt sig av för att 

prognostisera framtida kassaflöden som fastställts av företagsledningen. Totalt sätt var det 65 

av 90 företag som godkändes på denna delpunkt. Uppdelat segmentvis så uppfyllde företagen 
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inom Large Cap upplysningskravet i störst utsträckning med ett värde på 76 %. Inom Mid och 

Small Cap uppfyllde 70% respektive 66 % upplysningskravet.  

 

Ett annat viktigt moment inom delpunkten var att det skulle anges en motivering till varför 

prognosperiod bortom fem år har använts och de företag som inte uppgav informationen 

underkändes även dem i delpunkten. Ett vanligt fenomen var att ett flertal av företagen angav 

att använts sig av en prognosperiod men inte angivit dem, vilka också underkändes i 

delpunkten. Slutligen var det obligatoriskt att företagsledningen fastställt budgetarna/  

prognoserna och ett flertal företag underkändes just på grund av att ovannämnda inte angavs.  

 

Analys 

Företagen som underkändes på denna delpunkt glömde ange att det är företagsledningen som 

måste fastställa prognosperioden, vilket vi tror beror på att det inte lyfts fram i standaren i lika 

stor grad som själva prognosperioden. Därför har företagen missat att ange följande 

informationen. Vi tror inte att det beror på att företagen försöker att undanhålla information 

för konkurrenter utan mer brist på uppmärksamhet vid användning av standarden. Vad gäller 

de företag som använt sig av en längre period bortom fem år men inte motiverat varför tror vi 

inte beror på tolkningssvårigheter utan även här brist på uppmärksamhet.  Detsamma gäller de 

företag som underkändes på grund av att de glömt ange att företagsledningen fastställt 

budgeterna/prognoserna. Denna delpunkt har många krav inom sig därför blir det lätt att 

missa vad som måste anges och det leder naturligt till att vissa krav inom en och samma 

delpunkt missas.  
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5.6 Fråga D iv - Tillväxttakt 
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Resultat 

För att få godkänt på denna delpunkt skulle företagen ange vilken tillväxttakt de använt sig av 

för att extrapolera kassaflöden efter den aktuella perioden i procentform. Undersökningen 

resulterade i att företagen inom Large Cap uppnådde uppfyllnadsgraden i störst utsträckning 

med ett värde på 76 %,. Mid Cap åstadkom ett värde på 67 % och Small Cap ett värde på 70 

%. Företagen som uppfyllde kravet angav tillväxttakten i tabellform för varje 

kassagenererande enhet. Totalt sätt så var det 26 av 90 företag som inte angav något värde 

överhuvudtaget eller angett att den är avtagande men inte kvantifierat den. Vidare 

underkändes de företag som angett tillväxttakten i intervallform. Översteg tillväxttakten den 

långsiktiga så skulle detta motiveras och ett flertal av de företag som blev underkända var just 

på grund av motiveringsbrist.     

Analys 

Att 26 stycken inte uppfyllt denna delpunkt kan bero på att det inte framgår av standarden att 

tillväxttakten inte får anges i intervallform. Då tillväxttakten krävs för att en beräkning av 

återvinningsvärdet ska vara möjlig så är det viktigt att den anges i procentform och inte i 

intervallform. Vidare kan tillväxttakten anses som ett känsligt moment och därför så finns 

möjligheten att många av företagen kan ha valt att ange den i intervallform med just syftet att 

inte lämna ut för mycket känslig information. 
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Slutligen så har företagen som inte motiverat om tillväxttakten ligger i linje med branschens 

eller över underkänts då bristen på den typ av information skapar svårigheter för externa 

intressenter att få sig en helhetsbild. Vi tror inte att det beror på att företagen försöker att 

undanhålla information för konkurrenter utan mer brist på uppmärksamhet vid användning av 

standarden. 

 

 

5.7 Fråga  D v – Diskonteringsfaktor 
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Resultat 

Här skulle företagen ge upplysning om den diskonteringsränta som använts för beräkning av 

kassaflödesprognoser för varje kassagenererande enhet. Denna skulle anges i procentform 

före skatt för ett godkännande. Totalt sätt var det 54 av 90 företag som uppfyllde delpunkten 

och uppdelat segmentvis så blev 60 % av företagen godkända på Large Cap listan. Vad gäller 

Mid och Small Cap så godkändes 53 % respektive 67 %.  

 

 

Angav företagen en diskonteringsfaktor efter skatt så underkändes de då standarden kräver att 

den anges före skatt. Många av företagen angav både före och efter skatt vilket godkändes då 

före skatt angavs. 
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En annan faktor till varför många företag underkändes i undersökningen var att de angav 

diskonteringsräntan intervallform vilket inte anses som godkänt i vår undersökning. Detta står 

inte i själva standarden men ligger till grund för PWC tidigare undersökning som inte heller 

godkände intervallform.  

 

Om bolagen angett en diskonteringsfaktor för samtliga kassagenererande enheter så har vi 

godkänt det då det kan vara den enda diskonteringsfaktorn som bolagen använt för samtliga 

enheter.  

 

Analys 

Anledningen till att många företag underkänts i den här delpunkten beror på att standarden i 

IAS 36 p. 134 inte anger mer än att en diskonteringsfaktor som tillämpats på kassaflödena 

måste lämnas. Att diskonteringsräntan skall anges före skatt föreskrivs i  IAS 36 p. 55 vilket 

kan vara anledningen till att många företag föll på denna punkt. Att företagen lämnat 

information i intervallform tror vi beror på att de vill lämna ut så lite riktig och precis 

information som bara går. Det är viktigt att räntan anges korrekt då beräkningen av 

återvinningsvärdet blir felaktig om den anges på annat sätt än före skatt. 
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5.8 Fråga F - Känslighetsanalys 
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Resultat 

Då vi slog ihop alla delpunkter till en och samma punkt så krävdes det att de godkändes inom 

alla delpunkter vilket var en av anledningarna till att många företag inte godkändes. 

 
På den här delpunkten skulle företagen genomföra en känslighetsanalys för förändringar i de 

viktiga antagandena. Undersökningen resulterade i att företagen inom Mid Cap uppnådde 

uppfyllnadsgraden i störst utsträckning med ett värde på 56 %. Large Cap åstadkom ett värde 

på 36 % och Small Cap 43 %. Ett flertal av företagen genomförde ingen känslighetsanalys 

vilket var ett krav och upplysningskravet godkändes därmed inte. Totalt sätt så var det 49 av 

90 företag som inte lyckades uppfylla samtliga underpunkter inom kravet.  

 

Analys 

Anledningen till att många föll på delpunkten som helhet beror på att de inte godkändes på 

alla underpunkter inom känslighetsanalysen. De har angett bra upplysningar kring möjliga 

förändringar men missat att få med all relevant information som standarden kräver.   
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Det framgår av standarden att minst en möjlig förändring ska anges som skulle kunna 

förorsaka en nedskrivning. Om företagen inte har med den typen av information kan det 

senare komma som en oväntad händelse för en extern intressent att en antagande har lett till 

en nedskrivning. Detta kan vara anledningen till att företag väljer att utelämna denna typ av 

information då de inte vill ”skrämma” bort nuvarande och nya investerare.   

 

 

5.9 Avslutande resultat  

Tabellen åskådliggör antalet godkända företag per segment inom varje delfråga.  
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Ur tabellen kan det konstateras att Large Cap fick flest poäng i delfrågorna. Företag inom 

detta segment lyckades i störst utsträckning med att uppfylla upplysningskraven, där 5 av 8 

delpunkter godkändes. Vidare kan det även utläsas att företagen inom Small Cap endast 

erhållit 1 av 8 poäng och Mid Cap 2 poäng vilket bekräftar tidigare forskning gjord av 

Zimmerman som hävdar att ju större företaget är desto mer tid lägger de ner på att 

informationen i deras årsredovisning blir utförligare.  Chi 2 testet som utförts (se bilaga 2) 

påvisar ett värde på 4,322 och då det kritiska värdet visar värdet 13,339 förkastas eventuella 

samband mellan företagsstorlek och utförlighet. Resultatet som erhållits beror endast på 

slumpen.  



 47

6. Slutsats och diskussion 
I det avslutande kapitlet kommer problemformuleringen i det inledande kapitlet att besvaras. 

Läsaren kommer även få ta del av diskussion kring resultatet samt kopplingen till tidigare 

forskning. Avslutningsvis så kommer förslag att läggas fram till vidare forskning.  

 
 

 
6.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Har företagsstorleken någon påverkan på hur posten goodwill redovisas enlighet med IAS 36 
p. 134? 
 
 
I och med analysen har vi konstaterat att redovisningsinformationen som upprättas i enlighet 

med upplysningskravet IAS 36 som helhet implementeras i relativt hög grad av de 

börsnoterade bolagen. Informationen som ska inarbetas i årsredovisningarna används i större 

utsträckning än tidigare och endast ett fåtal av delpunkterna kan relateras till svårtolkning. 

 

Urvalet som användes i undersökningen gav oss möjlighet att urskilja mönster kring 

uppfyllnadsgraden för respektive segment när de jämfördes i förhållande till varandra. Nedan 

visar ett diagram hur fördelningen av bristfällig information inom årsredovisningarna såg ut 

för de tre segmenten.  
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Ovanstående tabell åskådliggör tydliga mönster kring den mängd information som brast inom 

respektive segment. Fastän vår genomgång med de 90 företagen som granskades visade att 

Large Cap uppfyllt kravet i bredast utsträckning så kunde inte Chi 2 testet som genomförts 

bekräfta sambandet. Därmed har vi konstaterat i och med studien, att storleken inte har någon 

betydelse för hur tillförlitbar informationen är som finns med i årsredovisningarna. 

Aktiespararna menar på att mindre bolag innebär större riskfyllda placeringar då kvalitén på 

dessa bolag anses låg94. Men då vår genomgång har påvisat en avsaknad av viktig relevant 

information även inom de större bolagen så bör kanske investerarna fundera över om 

tryggheten verkligen är bättre inom stora bolag. Analysen påvisade att många bolag valde att 

inte redovisa vissa delpunkter trots att de är viktiga från investerarsynpunkt. Utan information 

om framtida kassaflöden som avgör en tillgångs värde så kan inte rätt investeringsbeslut fattas 

eftersom utomstående parter inte har möjlighet att fastställa företagets framtida 

intjäningsförmåga utan den typen av information.95 Ett flertal av företagen inom samtliga 

segment missade att ange den typen av information och att inte redovisa sådan relevant 

information måste innebära att det rör sig om intressant information som företagen metvetet 

valt att lämna ut. Ju större bolaget är desto mer värnar bolaget om sitt rykte och ett möjligt 

utfall blir att bolaget försöker ”rensa bort” olämplig information från årsredovisningen för att 

inte ”skrämma iväg” sina investerare.  

 

Vidare bör det diskuteras huruvida teorierna återspeglar resultatet. Den positiva 

redovisningsteorin belyser redovisning utifrån ett ledningsperspektiv. Den mängd information 

som redovisas i årsredovisningarna är kopplad till företagets lönsamhet. Kontraktet som 

upprättas mellan agenten och principalen kommer att fungera som en motivator i form av en 

belöning eller straff som får den anställde att agera för företaget och resultatet kommer att 

reflekteras i årsredovisningen.  Rör det sig om ett stort bolag så kommer årsredovisningen 

utformas i högre grad efter allmänhetens intresse då stora företag tenderar att i större 

utsträckning utsättas för offentlig granskning än de små. Slutsatsen blir att stora företag 

kommer att ha en mer utförlig informationsupplysning i sina årsredovisningar.  

 

Detta förhållningssätt kunde inte bekräftas i och med resultatet som erhölls. Koppling mellan 

företagsstorlek och redovisad information kan inte generaliseras till samtliga börsnoterade 
                                                 
94 Aktiespararna, Bolagen som kan bli börsens guldägg, nr 5-6, (2009) 
95 P. Nilsson & L. Olbert, Fler förlustbolag medför högre krav på framtidsinriktad information, Balans nr 3, 
(2000) 
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företag. Som vi tidigare påpekade så har alla företag information som de föredrar att behålla 

internt och borta från allmänheten. Då varje individ, i vårt fall företag, vill maximera sin egen 

nytta så innebär det att företag oavsett storlek kommer att undanhålla information som kan 

utsätta deras inkomna kapital på spel.  

 

När det undersöktes hur väl företagen uppfyllt upplysningskravet som helhet så resulterade 

analysen i att många företag inte redovisade vissa delpunkter fastän annolikheten är liten att 

tolkningssvårigheter är orsaken.  Vi tror at det rör sig om att de inte vill ge ut för mycket 

information i sina årsredovisningar.  Även Watts and Zimmerman beskriver denna koppling i 

sin artikel där de påstår att individer gör val efter vad som gynnar dem bäst. Detta leder till att 

företag kommer att presentera information som gynnar dem själva bäst men som kanske inte 

är det bästa för företaget utåt sett. Slutsatsen blir att investerarnas informationsbehov inte 

tillfredställts fullt ut.  

 

En annan aspekt som även den bör diskuteras är huruvida hypotesen om den effektiva 

marknaden återspeglar värdepappershandeln. Teorin framhäver aktiehandeln som en öppen 

plats där marknaden reagerar snabbt på ny information. All information är tillgänglig och 

korrekt redovisad vilket innebär enligt vår mening att upplysningskravet är korrekt redovisad 

och att informationen finns tillgänglig i årsredovisningarna.  Investerarna bör då känna sig 

trygga i gjorda investeringsbeslut då ingen information kvarhålls eller är ofullständig enligt 

teorin. 

 

Denna aspekt av värdepappershandeln kunde inte bekräftas i och med resultatet som erhölls. 

Studien uppmärksammade ett flertal betydelsefulla brister i årsredovisningarna, bland annat 

brist på information angående viktiga parametrar. En av dessa är viktiga antaganden för att 

prognostisera framtida kassaflöden vilket är ett essentiellt underlag för framtida 

investeringsbeslut. Därmed blir slutsatsen att investerare inte bör känna sig fullkomligt trygga 

i sina investeringsbeslut då viss information utelämnas i årsredovisningarna.  

 

Slutligen poängterade Smith i sin artikel att många faktorer avgör ett företags redovisningsval 

och att förutsättningarna skiljer sig åt mellan dem och ingen är den andra lik. Detta är även 

vår slutats. Även om det utåtsätt verkar som att en viss typ av firma borde redovisa i större 

utsträckning än annat så spelar många andra faktorer in förutom storleken på företaget. Kan 

vara allt från revisionsbyrå till branschen företaget befinner sig i. Vissa företag satsar 
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betydligt större på uppköp än andra företag och detta kan enligt vår mening också ligga till 

grund för hur väl upplysningskravet efterföljs. 

 

Sammanfattningsvis så har denna uppsats åstadkommit ett resultat som bör ändra den 

världsbild som investerare har på värdepappershandeln. Det är inte tryggare att satsa på 

stora bolag då även de, mer eller mindre, undanhåller information som kan ha betydelse på 

satsat kapital. Även om små eller medelstora börsnoterade bolag innebär större risker vid 

fluktuationer så finns det inget som stödjer påståendet att en investering i större bolag skulle 

garantera motsatsen. Att inte veta om en tillgång kommer att generera pengar i framtiden 

eller inte är även det en risk i sig då det inte går att avgöra de framtida vinsterna. Fastän 

uppsatsen endast utgått från en punkt i IAS 36 så kan vi generalisera det till hela 

populationen då upplysningskravet är en av de mest omfattande posterna som kräver 

detaljrika underlag.  

 

 

6.2 Metodologi 
Det bör reflekteras över huruvida resultatet kan generaliseras till hela OMX Nordic Exchange. 

Fastän samtliga bolag är uppdelade av OMX och är börsnoterade så har de inget mer 

gemensamt. Det enda som skiljer dem åt enligt listan är storleken räknat efter marknadsvärde 

annars allt annat differentierat. Inom alla tre segmenten finns olika branscher så som 

tjänsteföretag samt produktionsföretag med olika stor goodwillandel. Därför så bör det 

diskuteras huruvida dessa går att skilja endast per segment.  En stor möjlighet finns att andra 

resultat hade erhållits om företagen delats upp genom användning av andra 

klassificeringsinstrument. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att endast en tredjedel av alla 

bolag som ingick i undersökningen. Om samtliga företag hade ingått så finns möjligheten att 

andra resultat hade erhållits. 
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6.3 Vidare forskning 

• Det skulle vara intressant att göra om samma undersökning med användning av ett 

annat klassificeringsinstrument för att försöka finna samband som exempelvis hur stor 

goodwillandel respektive företag har med samma segmentuppdelning som den här 

studien använt sig av.  

 

• Vidare vore det intressant att använda den här studien som underlag och komplettera 

den med en kvalitativ del, där tolkningsmodellen jämförs med hur företag resonerar 

ring IAS 36 punkt 134. Då standarden anses relativt svårtolkad så blir syftet med 

undersökningen att ta reda på hur svårtolkad den egentligen är från ett 

företagsledningsperspektiv.  

 

 

• I och med den nya standarden IFRS 8 som trädde i kraft 2009 så har en av 

delpunkterna i upplysningskravet IAS 36 punkt 80 ändrats från segment till operativt 

segment. Det skulle vara intressant att se om företagen inför nästkommande år även då 

utnyttjar att redovisa till den högsta hierarkiska nivån som är tillåten istället för att ge 

exakta bilden av de kassagenererande enheter som finns inom respektive företag. Som 

underlag kan samtliga börsnoterade företag inom OMX Nordic Exchange användas 

och begränsningen blir till IAS 36 p. 80. 
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