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Sammanfattning 
 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Södertörns Högskola, VT 2012 

Författare: Hanna Hahl och Helena Pettersson 

Handledare: Peter Jönsson 

Titel: Goodwill – En betydande slaskpost 

Bakgrund och problem: Goodwill är den post som länge omdiskuterats utifrån aspekten 

att det är en svårhanterbar post i bolags balansräkningar. Under år 2005 fastställde IASB att 

de bolag som nyttjade IFRS inte längre har tillåtelse att skriva av goodwill utan istället ska 

genomföra nedskrivningar. Problemet som uppstod utifrån det nya beslutet kring 

föreställningsramen är att det verkar ha blivit allt mer komplext att hantera goodwillposten. 

Detta trots att IFRS standarden hänvisar att det är av stor vikt att bolag upprättar sina 

finansiella rapporter så korrekt och rättvisande som möjligt. Inte heller verkar några grundliga 

riktlinjer finnas till hands för att prestera en så korrekt redovisad goodwill som möjligt och 

därmed beskrivs posten som en tickande bomb. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera bolagens hantering av 

goodwillposten. 

Metod: Den metod som vi har utgått ifrån är den kvalitativa metoden. Vi ville med den här 

uppsatsen genomföra en mer djupgående analys av bolagens årsredovisningar och dess 

väsentliga poster. Komplettering med den kvantitativa metoden har skett genom att 

sammanställa den insamlade sifferdatan i diagram för att se samband, fördelning och 

variationer. 

Resultat och slutsatser: För samtliga bolag återfinns en motivering gällande 

goodwillposten. De bolag som inte har genomfört nedskrivningar av goodwill återger i 

enkelhet att återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet och därmed fanns ingen 

anledning till nedskrivning. Medan bolagen som har gjort nedskrivningar på goodwill redogör 

för djupare motiveringar som exempelvis lägre efterfrågan, avvecklad verksamhet med mera.  

Förslag till fortsatta studier: Det hade varit intressant att genomfört studien på samtliga 

bolag från Mid Cap listan, vilket hade kunnat ge en tydlig generalisering inom det segmentet. 

Även att komplettera med intervjuer hade varit en intressant aspekt, samt gå djupare in på 

earnings management och big bath för att se om det finns något samband i hanteringen av 

goodwill. 

Nyckelord: goodwill, diskonteringsränta, kassagenererande enheter, eget kapital, totala 

tillgångar, resultat före skatt, nedskrivningar. 



 
 

Abstract 
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Author: Hanna Hahl and Helena Pettersson 

Mentor: Peter Jönsson 

Title: Goodwill – a significant residual item 

Background and problem: Goodwill is the item that has long been debated from the 

aspect that it is difficult to handle in corporate balance sheets. In 2005, the IASB established 

that the companies who implemented IFRS no longer had permission to write off goodwill, 

but instead implement impairments. The problem that arose from the newly introduced 

framework is that it seems to have become increasingly complex to manage goodwill. This 

despite the fact that IFRS standards refer to it is vital that companies prepare their financial 

reports as accurate and fair as possible. Neither seems some thorough guidelines be on hand 

to perform the most accurate reported goodwill as possible, thus describes the item as a 

ticking time bomb. 

Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyze companies' managing of 

goodwill. 

Method: The method we have assumed is the qualitative method. We wanted with this paper 

conduct a more in-depth analysis of companies' annual reports and its significant items. 

Supplementation with the quantitative approach has been made by compiling the collected 

numerical data in charts to see the connections and variations. 

Result and Conclusions: For all companies a statement regarding goodwill can be found. 

The companies that not have implemented the impairment of goodwill simply describes that 

the recoverable amount exceeded the carrying value and therefore had no reason to go 

through with impairment. While companies that have made impairment of goodwill describes 

deeper reasons such as lower demand, discontinued operations and more. 

Proposal for further study: It would have been interesting to conduct the study on all 

companies on the Mid Cap list, which could have given a clear generalization of the segment. 

Also to complement the study with interviews had been an interesting aspect well as 

elaborating earnings management and a big bath to see if there is any link in the handling of 

goodwill. 

Keywords: goodwill, discount rate, cash-generating units, equity, total assets, profit before 

tax and amortization, impairment 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ........................................................................................................ 1 

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

1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering .................................................................................................................. 3 

1.4 Syfte........................................................................................................................................... 3 

1.5 Dispositionsavsnitt .................................................................................................................... 4 

2 Metod .............................................................................................................. 5 

2.1 Val av metod ............................................................................................................................. 5 

 

2.2 Empiriskt urval .......................................................................................................................... 5 

2.3 Datainsamling ............................................................................................................................ 7 

2.3.1 Årsredovisningar .................................................................................................................... 7 

2.3.2 Litteraturstudie till referensram .............................................................................................. 7 

2.4 Nyckeltal som undersökts.......................................................................................................... 7 

2.4.1 Beräkningar av nyckeltal som undersökt................................................................................ 7 

2.5 Källkritik ................................................................................................................................... 8 

2.5.1 Reliabilitet och Validitet......................................................................................................... 9 

3 Referensram ................................................................................................. 10 

3.1 IASB Föreställningsram .......................................................................................................... 10 

3.1.1 Kvalitetskrav på redovisning ................................................................................................ 10 

3.2 IFRS 3...................................................................................................................................... 11 

3.3 IAS 38, Immateriell tillgång .................................................................................................... 12 

3.4 Goodwill ................................................................................................................................ 153 

3.5 IAS 36, Nedskrivningsprövning .............................................................................................. 15 

3.5.1 Kassagenerande enhet .......................................................................................................... 16 

3.5.2 Diskonteringsränta ................................................................................................................ 16 

3.5.3 Tillväxttakt ........................................................................................................................... 18 

3.6 Earnings management och big bath ......................................................................................... 18 

3.7 Det ekonomiska läget under 2008-2011 .................................................................................. 19 



 
 

3.8 Sammanfattning ....................................................................................................................... 20 

4 Empiri ........................................................................................................... 21 

4.1 De undersökta bolagen ............................................................................................................ 21 

4.2 Bolag som inte gör nedskrivningar .......................................................................................... 21 

4.2.1 Betsson ................................................................................................................................. 22 

4.2.2 HEXPOL .............................................................................................................................. 23 

4.2.3 JM ......................................................................................................................................... 24 

4.2.4 Kappahl ................................................................................................................................ 26 

4.2.5 Mekonomen .......................................................................................................................... 27 

4.2.6 Net Insight ............................................................................................................................ 29 

4.2.7 NIBE ..................................................................................................................................... 30 

4.3Bolag med nedskrivningar ........................................................................................................ 31 

4.3.1 Bilia .................................................................................................................................... 322 

4.3.2 Eniro ..................................................................................................................................... 34 

4.3.3 IFS ........................................................................................................................................ 37 

4.3.4 Nobia .................................................................................................................................... 39 

4.3.5 TradeDoubler ........................................................................................................................ 41 

4.4 Beräknade nyckeltal ................................................................................................................ 42 

4.5 Sammanfattning ....................................................................................................................... 44 

5 Analys ........................................................................................................... 45 

5.1 Nedskrivningsprövning ........................................................................................................... 45 

5.1.1 Kassagenererande enheter .................................................................................................... 45 

5.1.2 Diskonteringsränta .............................................................................................................. 456 

5.1.3 Tillväxttakt ........................................................................................................................... 46 

5.1.4 Viktiga antaganden ............................................................................................................. 456 

5.2 Earnings management och big bath ....................................................................................... 457 

5.3 Goodwill i förhållande till eget kapital .................................................................................... 48 

5.4 Goodwill i förhållande till totala tillgångar ............................................................................. 48 

5.5 Nedskrivningar i förhållande till total goodwill .................................................................... 458 



 
 

5.6 Kvalitet på årsredovisningar .................................................................................................... 49 

5.7 Motiveringar ............................................................................................................................ 45 

6 Slutsatser och diskussion ............................................................................ 51 

6.1 Slutsats..................................................................................................................................... 51 

6.2 Diskussion ............................................................................................................................... 51 

6.3 Fortsatta studier ....................................................................................................................... 54 

7 Referenslista ............................................................................................... 516 

 

 Bilagor ...............................................................................................................I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Förkortningslista 

 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IASB – International Accounting Standards Board 

IAS – International Accounting Standards 

IFRS – International Financing Reporting Standards 

BFL – Bokföringslagen 

EU – Europeiska Unionen 

Mid Cap – Middle Capitalization – Medelstora bolag  

WACC – Weighted Average Cost of Capital – Genomsnittligt vägd kapitalkostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel ges en bakgrund till det valda ämnet som sedan mynnar ut i en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen leder till en problemformulering. Därefter 

behandlas syfte och kapitlet avslutas med en disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Ursprungligen ansågs goodwill vara goda relationer med kunder
1
 och bolags goda rykte 

utifrån de anställdas ärliga och effektiva arbete.
2
 Faktorer som bekvämt läge och kunders 

vanor var ett värde som kunde tilläggas i verksamheten. Utifrån den här utgångspunkten 

utvecklades goodwill till ett koncept som innebar förmågan att kunna efterlikna bolag inom 

liknande områden. Främst var det intjäningsförmågan som skulle efterliknas vilken sedan 

skulle jämföras med vad andra bolag genererade och sedan diskonterades de förväntade 

kassaflödena till dess nuvärde.
3
 

Den goodwill som idag är tillåten att redovisa uppstår i samband med att bolag genomför 

rörelseförvärv. Goodwill är ett så kallat residualvärde som uppkommer vid ett rörelseförvärv. 

Vid ett förvärv erläggs en köpeskilling, vilken i många fall brukar överstiga det identifierbara 

värdet för själva förvärvet. Det residualvärde som kvarstår över förvärvets verkliga värde blir 

alltså goodwill, vilket är framtida förväntningar för sitt förvärv. Därmed är det viktigt att 

bolagen har vetskap om hur de ska hantera ett rörelseförvärv och goodwillposten som uppstår 

när de genomför ett förvärv. De standarder som används hos börsnoterade bolag för att 

hantera redovisningen av goodwill är IFRS 3 redovisning av rörelseförvärv, IAS 36 

nedskrivningar och IAS 38 immateriella tillgångar.
4
 

Själva processen för att estimera värdet av goodwill innebär prognostisering av möjliga 

framtida kassaflöden samt att välja en lämplig diskonteringsränta. Att förutse framtida 

kassaflöden är en riskabel proposition, just för att de bästa indikationerna om framtiden utgörs 

av tidigare och nuvarande intäkter och kostnader. Goodwill är en post som är svår om inte 

omöjlig att uppskatta vad dess livslängd kommer att bli, därför är det svårt att mäta goodwill 

över intjäningsförmågan.
5 

IASB fastställde år 2005 att de bolag som nyttjade IFRS inte längre får skriva av goodwill 

utan måste genomföra nedskrivningsprövning årligen, eller oftare om behov föreligger.
6
 Dock 

är goodwill den post som är svårast att hantera utifrån IFRS standarden och då främst 

nedskrivningsprövningen för goodwill. Detta visar sig även i bolagens redovisning då 

                                                           
1
Schroeder R, Clark M, Cathay J, Financial accounting theory and analysis, Upplaga 10, Wiley, 2011, s. 330-

334 
2
Leake P-D, Commercial Goodwillits history, value, and treatment in accounts, Pitman, 1921, s.1 

3
Schroeder R, Clark M, Cathay J, Financial accounting theory and analysis, Upplaga 10, Wiley, 2011, s. 330-

334 
4
Marton J, Lumsden M, Lundqvist P, Pettersson A-K, Rimmel G,  IFRS – I teori och praktik. Upplaga 2, 

Bonnier utbildning, 2010 s. 41-43 
5
Schroeder R, Clark M, Cathay J, Financial accounting theory and analysis, Upplaga 10, Wiley, 2011, s. 330-

334 
6
 Ball R, International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. Accounting and 

business research, Forthcoming, 2006, s. 5-27 
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goodwill ofta är den post som omnämns bland väsentliga bedömningar och osäkerheter.
7
 

IFRS standarden hänvisar till att det är av stor vikt att bolag upprättar sina finansiella 

rapporter så korrekt som möjligt så att bolag ger en så rättvisande bild som möjligt för sin 

verksamhet, särskilt då rapporten fungerar som underlag vid beslutsfattande för intressenter.
8
 

1.2 Problemdiskussion 

Trots att IAS/IFRS finns som underlag för att hantera goodwillposten är det ändå svårt för 

bolag att veta hur de ska gå till väga. Det har blivit mer komplicerat idag än innan IASB 

implementerade obligatoriska nedskrivningsprövningar för bolagen som nyttjar IFRS. 

Skillnaden mellan redovisningen av goodwill innan och efter obligatoriska 

nedskrivningsprövningar går inte heller att jämföra då beräkningen av posten skedde på helt 

olika sätt.
9
 

En studie som genomfördes av Godfrey och Koh under de första åren efter införandet av de 

nya regleringarna gällande nedskrivningar av goodwill, visar att det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och investeringsmöjligheter. Negativa associationer till 

nedskrivningar vid investeringsmöjligheter förekommer vilket gör att bolag gärna drar sig för 

att genomföra nedskrivningar.
10

 

En annan diskussion kring ämnet leds av Marton som ifrågasätter ifall goodwill hanteras på 

ett korrekt sätt och bolagen ska hantera denna post då det är svårt att identifiera vad som 

verkligen är ren goodwill. Marton belyser att det är tydligt att goodwill är just IFRS mest 

svårhanterade post.
11

 

Gauffin och Thörnstenmenar i sin tur att om bolagen inte utför nedskrivningar kommer vi på 

lång sikt nå en situation där de flesta noterade bolagens balansräkningar domineras av 

goodwill. Genom att bolag försvarar goodwillposten med subjektiva bedömningar om 

framtida kassaflöden baseras de noterade bolagens koncernmässiga egna kapital alltmer på 

subjektiva bedömningar om framtiden.
12

 

Carlin och Finch tar upp det faktum att trots nedskrivningsprövning av goodwill inte har 

funnits särskilt länge, är det ändå nödvändigt att genomföra för samtliga bolag som följer 

IFRS standarden. Med denna nödvändighet kommer samtidigt en hög prestationsångest 

gällande goodwillposten. Vidare framgår att man tydligt kan se att de bolag som använder sig 

av systemet snabbt har utvecklat åtgärder för att minimera risken eller hantera tidpunkten för 

oönskade förluster som eventuella nedskrivningar kan medföra. Utvecklade åtgärder kan vara 

                                                           
7
 Marton J, Redovisning: Nedskrivning av goodwill – hur jämförbart är det? Balans, Vol 5, 2009 

8
 Marton J, Lumsden M, Lundqvist P, Pettersson A-K, Rimmel G,  IFRS – I teori och praktik. Upplaga 2, 

Bonnier utbildning, 2010 s. 41-43 

9
 Marton J, Redovisning: Nedskrivning av goodwill – hur jämförbart är det? Balans, Vol 5, 2009 

10
 Godfrey J, Koh P-S: Goodwill impairment as a reflection of investment opportunities, Accounting and 

Finance, 2009, Vol 49; s. 117-140 
11

Marton, J:Redovisning: Nedskrivning av goodwill – hur jämförbart är det? Balans, Vol 5, 2009 
12

Gauffin B, Thörnsten A: Nedskrivning av goodwill, Balans, Vol 1, 2010 
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skönsmässiga bedömningar mellan olika tillgångsslag och de operativa enheterna som 

verksamheten omfattar. Andra åtgärder kan vara att bolagen inte använder sig av korrekt 

bedömning vid val av nyckeltal som exempelvis tillväxttakt och riskjusterad 

diskonteringsränta. Dessa faktorer har stor väsentlig påverkan när det kommer till resultatet av 

nedskrivningsbedömningar, speciellt ommetoden för nyttjandevärde appliceras för att 

estimera återvinningsvärdet. Med tanke på det starka beroende som finns av diskonterat 

kassaflöde som bas för att fastställa återvinningsvärdet, är det tydligt att man fattar beslut så 

att bolagen använder sig av en korrekt diskonteringsränta. Särskilt då antalet definierade 

kassagenererande enheter växer blir det samtidigt svårare att ta till sig giltigheten gällande 

risken av homogeniteten implicit föreslagen att enbart en diskonteringsränta bör användas för 

nedskrivningstest.
13

 

Det är tydligt att goodwill är ett omdiskuterat och problematiskt ämne där tydliga riktlinjer för 

hur man ska hantera posten inte existerar. År 2009 publicerade tidningen Veckans Affärer en 

artikel där de beskrev goodwillposter som en tickande bomb, i topp låg Eniro med 11 

miljarder. I vissa av bolagen på börsen är goodwillposten större än eget kapital och utgör 

samtidigt en väsentlig del av den totala tillgångsmassan.
14

 

 

1.3 Problemformulering 

Vad anger bolag för anledningar till att de genomför nedskrivningar? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analyserabolagens hantering av goodwillposten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Carlin M. T, Finch,N: Discount Rates in Disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing, 2009, 

Australian Accounting Review, vol.19 
14

 http://www.va.se/nyheter/goodwill-en-tickande-bomb--55430 
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1.5 Dispositionsavsnitt 

Under dispositionsavsnittet får läsaren en överblick för det upplägg uppsatsen har samt en 

beskrivning gällande vad varje kapitel tar upp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Det andra kapitlet redogör för metoder som används vid skrivandet. Här tas 

datainsamlingsmetoder upp samt kriterier som tillämpats vid empiriskt urval. 

Referensram 

Kapitel tre utgör uppsatsens referensram som ligger till grund för att tolka det resultat 

som framkommit under skrivandets gång. 

Empiri 

Fjärde kapitlet presenterar den empiri som samlats in samt resultat utifrån den 

genomgångna insamlade datan. 

Resultat 

I det femte kapitlet redogörs det resultat som framkommit under studiens gång. 

Analys 

Det sjätte kapitlet utgör analyser av det resultat som presenterats i kapitel fem med den 

teoretiska referensramen från kapitel tre som grund. 

Slutsatser och Diskussion 

I sjunde och sista kapitlet genomförs diskussioner kring resultat och analys, samt 

redogörelse för slutsatser som nåtts. Förslag till fortsatta studier presenteras även här.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs metodvalet för uppsatsens urvalsprocess. En redogörelse för hur data 

har samlats in och tillvägagångssättet tas även upp. Kapitlet avslutas med att diskutera 

studiens tillförlitlighet gällande reliabilitet, validitet och litteraturens trovärdighet. 

 

2.1 Val av metod 

För att samla in det empiriska materialet valdevi att utgå ifrån enkvalitativ metod. Vi ville 

genomföra en mer djupgående analys av bolagens årsredovisningar och dess väsentliga poster 

kring nedskrivningsprövning och goodwill. Vi har noggrant studerat hur bolagen värderat 

diskonteringsräntor, tillväxttakt, framtida kassaflöden samt hur den befintliga goodwillposten 

uppkommit och nedskrivningsprövningar. En komplettering med den kvantitativa metoden 

har skett genom att samla in empirisk och kvantifierbar data. Dessa sifferdata har 

sammanställts i diagram. Utifrån tabeller och diagram kunde vi se samband, fördelning och 

variationer i det som studeras från bolagens årsrapporter.
15

 

2.2 Empiriskt urval 

Till vår studie tillämpade vi ett antal kriterier för att få ett lämpligt urval. Det första kriterium 

som togs i beaktning för studien var att bolagen skullevara inom segmentet Mid Cap. Bolagen 

har dåett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
16

 Anledningen till att vi valde 

Mid Cap som segment var för att vi hade ett intresse att se hur de medelstora bolagen 

hanterade sina goodwillposter, just för att de är bolag som varken omsätter minst eller mest 

pengar på marknaden. 

Ett andra kriterium som togs i beaktning var att bolagen skulle upprätta ett koncernbokslut 

samt att de skulle redovisa enligt IAS/IFRS. Bolagen skulle även redovisa goodwill, bolag 

utan goodwill ansågs inte vara aktuella för denna studie då det var goodwillposten och dess 

nedskrivningar som undersöktes. 

Ytterligare ett kriterium var att bolagen skulle ha publicerat årsredovisningar för åren 2008-

2011. Vi tog även tidsbegränsningen i beaktning när vi gjorde vårt empiriska urval, urvalet 

begränsade oss till att studera årsredovisningar från 14 olika bolag.I början av 

uppsatsskrivandet ville vi fokusera på Mid Cap bolag inom detaljhandeln. Dock fanns det inte 

tillräckligt med Mid Cap bolagsom var inriktade mot detaljhandel och som redovisade 

goodwill. Därför gjordes den 14 maj urvalet av de 12 bolagen med högst omsättning på Mid 

Cap listan utifrån ovanstående kriterium. 

Efter urvalsprocessen studerades följande 12 bolag från olika branscher på Stockholmsbörsen 

från Mid Cap listan. 

 

 

                                                           
15 Denscombe M, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, upplaga 

2, Lund: studentlitteratur, 2009  
16 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/hur-bolagen-

klassificeras/index.htm 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/hur-bolagen-klassificeras/index.htm
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/hur-bolagen-klassificeras/index.htm
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Tabell 1. De undersökta bolagen samt en redogörelse för branschen de är verksamma inom. 

Bolag Bolagsfakta 

Betsson Äger och förvaltar bolag som bedriver 

spelverksamhet över internet.
17

 

Bilia Återförsäljare av person- och transportbilar.
18

 

Eniro Sökföretag 
19

 

Hexpol Utveckling och tillverkning av polymera 

produkter.
20

 

IFS  Leverantör av affärssystem.
21

 

JM Projektutvecklare av bostäder och 

bostadsområden.
22

 

Kappahl Detaljhandeln.
23 

Mekonomen Återförsäljare av bil reservdelar och bil 

tillbehör.
24

 

Net Insight Utvecklar, marknadsför och säljer 

nätutrustning.
25

 

Nibe Sysslar med värmeteknik.
26

 

Nobia Utvecklar och producerar kök.
27

 

TradeDoubler Leverantör av prestationsbaserade lösningar 

för marknadsföring och försäljning på 

Internet.
28

 

 

                                                           
17

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 4825)) 
18

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 3084)) 
19

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 51555)) 
20

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 383319)) 
21

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 5442)) 
22

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 2035)) 
23

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 186383)) 
24

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 46743)) 
25

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 22839)) 
26

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 5419)) 
27

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 90027)) 
28

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc (tsid 173702)) 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Årsredovisningar 

För insamling av data har vi använt oss av bolagens hemsidor för att komma åt deras 

årsredovisningar. Eftersom dessa utgör det empiriska avsnittet i undersökningen har det varit 

av stor vikt att våra utvaldabolag hade samtliga årsredovisningar tillgängliga till vårt 

bifogande. Materialet som tagits under beaktning till denna uppsats är bolagens finansiella 

ställning gällande goodwill, eget kapital, totalt kapital och resultat före skatt ur bolagens 

årsredovisningar för åren 2008-2011.  

 

2.3.2 Litteraturstudie till referensram 

Referensramens innehåll har baserats på litteraturstudier. Tryckt litteratur samt artiklar från 

tidskrifter inom redovisningsområdet har används vid uppsatsskrivandet för att ge ytterligare 

insikt gällande goodwill och nedskrivningar av denna post. Sökord som vi använt oss av har 

varit Goodwill, Impairment Test, Discountrate, Cash earnings units, Nedskrivning, 

Diskonteringsränta, Kassagenererande enheter, IASB med flera. Anledningen till att vi har 

använt oss av dessa sökord är för att de har stor betydelse när det kommer till hantering och 

nedskrivningsprövning av goodwillposten. 

2.4 Nyckeltal som undersökts 

Under empiriavsnittet kommer diagram illustrera för de undersökta bolagens goodwill i 

förhållande till olika nyckeltal. Nyckeltalen som har valts är goodwill i förhållande till eget 

kapital, goodwill i förhållande till totala tillgångar samt nedskrivningar i förhållande till total 

goodwill. Vi har använt oss av dessa nyckeltal för att se förhållandet mellan goodwill och 

bolagens egna kapital, totala tillgångar och resultat före skatt. Då goodwill, som klassas som 

immateriella tillgångar, har direkt koppling till dessa poster vill vi även se hur 

nedskrivningarna förhåller sig till den totala goodwillen samt hur de påverkar de totala 

tillgångarna. Anledningen till att vi har valt ut dessa nyckeltal är då vi har granskat en studie 

gjord av Gauffin och Thörnsten som tituleras Nedskrivning av goodwill. Studien byggde på 

förhållandet mellan goodwill och eget kapital samt goodwill i förhållande till totala tillgångar. 

Vilket vi ansåg vara intressant att själva fördjupa oss i. De nämnde även förhållandet mellan 

nedskrivningar och total goodwill, nyckeltalet fångade vårt intresse och togs med i vår 

studie.
29

     

2.4.1 Beräkningar av nyckeltal som undersökt 

I empiriavsnittet redogör vi som sagt för våra undersökta bolag och deras förhållanden mellan 

goodwill och utvalda nyckeltal. Som vi nämnde i bakgrunden har uträkningar som t.ex. 

Veckans Affärer gjort visat att vissa bolags goodwillposter är större än eget kapital och utgör 

en betydande del av den totala tillgångsmassan. Vi valde att göra samma jämförelse mellan 

våra 12 utvalda bolag samt lägga till förhållandet mellan goodwill och resultat före skatt.
30

 I 

Balans nr 1 år 2010 har författarna visat vilken skillnad det kan vara på de nedskrivningar 

som görs i förhållande till total goodwill. I artikeln gjordes det en jämförelse mellan svenska 

                                                           
29

 Gauffin B, Thörnsten A: Nedskrivning av goodwill, Balans, Vol 1, 2010 
30

 Zaudy, David: Bolagen som hotas av nedskrivning, Veckans Affärer, 2009 
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och amerikanska bolag, dock valde vi att göra samma jämförelse mellan våra 12 bolag.
31

 För 

att tydliggöra vilka beräkningar som använts följer här en kort redogörelse av dessa. 

 

        

            
 

 

 

        

                 
 

 

 

 

              

              
 

 

 

 

2.5 Källkritik 

Teoridelen bygger till stor del på litteratur inom området företagsekonomi. Vi har även 

studerat och använt oss av artiklar från tidskriften Balans, utgiven av FAR SRS-

branschorganisation för revisorer och rådgivare. Vi anser dessa artiklar är tillförlitliga då 

författarna till artiklarna är väl insatta i redovisningsfrågor. 

Till empirin har vi granskat årsredovisningar hos de 12 bolagen från urvalsprocessen. Först 

ville vi att studien skulle bygga på 10 bolags årsredovisningar så att en jämn fördelning 

gällande bolag som genomför goodwill nedskrivningar och bolag som inte gör det kunde 

användas, alltså fem av vardera. När vi utförde vår urvalsprocess insåg vi snabbt att det var 

betydligt fler som inte genomför nedskrivningar och därmed fick vi en fördelning på fem 

bolag som gör nedskrivningar och sju bolag som inte genomför nedskrivningar. Visserligen 

fannstanken till att ta fler bolag i beaktning, men med tanke på begränsad tid och att vi valt 

undersöka bolagen under en fyra års period blev det till sist 12 bolag. Vi anser till viss del att 

årsredovisningarna är tillförlitliga då de blivit godkända av revisorer. Dock är det bolagen 

själva som skriver årsredovisningen, vilket innebär att subjektiva bedömningar skulle kunna 

göras av bolagen själva och möjligheten att de förskönat sina redovisade siffror är möjligt. 

Om detta skulle vara sannolikt kommer den inhämtade sifferdatan inte vara fullständig.  Med 

detta i åtanker har vi haft ett kritiskt förhållningssätt när vi studerat redogörelserna gällande 

                                                           
31

Gauffin B, Thörnsten A: Nedskrivning av goodwill, Balans, Vol 1, 2010 

Med den här uträkningen undersökte vi hur 

bolagen goodwillpost förhåller sig till deras egna 

kapital. Det intressanta här var att se hur stor del 

goodwill utgör jämfört med det egna kapitalet. 

Följande uträkning gjorde att vi kunde se hur 

bolagens goodwillpost förhåller sig till deras totala 

kapital. Det intressanta här var att vi kunde se hur 

stor procentandel av de totala tillgångarna som 

bestod av goodwill. 

Med den här uträkningen kunde vi beräkna hur 

många procent av goodwillen som det gjordes 

nedskrivningar på. 
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nedskrivningsprövning av goodwill utifrån bolagens årsredovisningar. Vi har även vart 

nogranna när vi studerat och inhämtat sifferdata för att undvika möjliga misstag som kan 

uppkomma om man är ostrukturerad.  

2.5.1 Reliabilitet och Validitet 

Studien är representativ för de 12 studerade bolagen, därmed är reliabiliteten i denna uppsats 

god för de studerade bolagen. Skulle någon annan utföra samma studie av företagens 

Goodwill, eget kapital, totala tillgångar, resultat före skatt och totala goodwill, så skulle de 

komma fram till samma resultat som vi har gjort. Informationen som vi ha använt oss av är 

inhämtad från de 12 undersökta bolagens årsredovisningar, rapporterna är av hög kvalitet, 

stabil och inte utsatt för slumpinflytelser. För att säkerställa att den insamlade data är korrekt, 

alltså att vi använt oss av siffror som gäller för koncernen har vi gått igenom 

årsredovisningarna tillsammans flera gånger. Genom den här åtgärden upptäcktes ett felaktigt 

värde vilket korrigerades. Värdet var felaktigt på grund av att vi granskat moderbolagets eget 

kapital istället för hela koncernens. 

 

Även validiteten i denna uppsats bedömer vi som god. I vår uppsats handlar validiteten om 

hur vi mäter det som ämnas undersökas. Följer studien den ställda frågeställningen kommer 

validiteten att upprätthållas, vilket i sin tur leder till att stärka tillförlitligheten. 

 



10 

 

3 Referensram 

 

I uppsatsens referensram ges en teoretisk bakgrund. Kapitlet inleds med en kort beskrivning 

av IASB’s föreställningsram och kommer sen in på goodwill, nedskrivningstest samt viktiga 

variabler gällande testet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av referensramen. 

 

3.1 IASB föreställningsram 

IASB är en oberoende organisation som sätter standarder i form av IFRS. Medlemmarna i 

organisationen har ansvar för att utveckla och publicera IFRS standarder, vilket också 

inkluderar IFRS standarder för små och mellanstora enheter, samt för att godkänna tolkningar 

som ”IFRS interpretations committee” framför. Samtliga sammankomster inom IASB är 

offentliga och sänds även på webben. För att fullgöra de normgivande uppgifter IASB 

ansvarar för följer de en grundlig, öppen och offentligt rättsligt förfarande som publicering av 

rådgivande dokument vilka exempelvis kan vara diskussionsunderlag och exponering av 

utkast. Detta just för att organisationen anser att kommentarer från allmänheten är en viktig 

del i hela processen vid upprättande av standarder. IASB är engageradeatt hålla i nära 

samarbeten med intressenter belägna runt om i världen, vilka involverar investerare, 

analytiker, myndigheter samt företagsledare som står som normgivare inom branschen.
32

 

Standarderna som IASB utvecklar baseras på principer utifrån föreställningsramen för 

finansiell rapportering. Föreställningsramen hänvisar till att samtliga standarder ska ta hänsyn 

till redovisning, värdering och rapportering. Principbaserade redovisningsstandarder redogör 

för att man skall genomföra professionella bedömningar och tolkningar. Denna synpunkt 

grundas i den anglosaxiska traditionen som ligger till grund för standarderna utformade av 

IASB. Den anglosaxiska traditionen strävar efter att ge en rättvisande bild av verkligheten.
33

 

3.1.1 Kvalitetskrav på redovisning 

 

 
Figur 1 Kvalitetskrav på redovisning

34
 

 

                                                           
32

http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm 
33

 Marton J, Lumsden M, Lundqvist P, Pettersson A-K, Rimmel G, IFRS – I teori och praktik. Upplaga 2, 

Bonnier utbildning, 2010  

34
 Smith D (1997), Redovisningens språk; Lund, Studentlitteratur 
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Det övergripande kriteriet på redovisningens utformning är relevans, 

redovisningsinformationen skall vara brukbar för beslut. Informationen ska även kunna 

användas som underlag för prognoser som investerarna på aktiemarknaden gör. Denna aspekt 

på relevans kallas för prognosrelevans. Den andra aspekten på relevans benämns 

återföringsrelevans, det är när redovisningsdata används för att kontrollera riktigheten och 

tidigare prognoser. Förutom de två aspekterna vi redan nämnt gällande relevans, ska vi även 

nämna vikten av relevansens begriplighet, väsentlighet och aktualitet. Begriplighet innebär att 

mottagaren ska förstå innehållet. Samtidigt räknar man med att mottagaren innehar vissa 

förkunskaper. Väsentlighet innebär att försöka få med det väsentliga, information som man 

inte tror påverkar ett beslut är t.ex. inte väsentlig. Aktualitet innebär vikten av att t.ex. 

rapporter ges ut i tid. Tanken med externa rapporter är ju att de ska vara underlag på 

användarens beslut.  

 

Ett annat kriterium på redovisningens utformning är validitet, det ska finnas en likhet mellan 

språk och verklighet. Dock finns det inga exakta aspekter angivna som redovisningen ska 

återge.  

 

Verifierbarhet är ett av de andra kriterierna, man ska kunna verifiera sanningshalten av ett 

mått. När det kommer till redovisning anses anskaffningsvärdet av ett inköpslager vara 

verifierbart, eftersom dessa kan bevisas ha hög sanningshalt eftersom dessa kan stödjas av 

inköpsfakturor och verifikationer på frakt.  

 

Jämförbarhet är det sista kriteriet som vi tänkte nämna.
35

 Det är viktigt för att ge användarna 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i bolagens resultat och finansiella ställning.
36

 

Jämförbarhet kan delas upp i jämförbarhet mellan bolag och jämförbarhet över tiden. När det 

gäller jämförbarhet mellan bolag handlar det om att lika händelser och tillstånd ska redovisas 

på samma sätt, detta för att till exempel aktieägare skall kunna välja mellan aktier i olika 

bolag och då kunna göra en jämförelse.  

 

Jämförbarhet över tiden för ett och samma bolag är liknande, lika händelser och tillstånd skall 

redovisas på samma sätt. Sedan kan det ibland uppstå problem när det gäller påverkan av 

penningförändring men det är inget vi kommer gå in på djupare.
37

 

 

3.2 IFRS 3 
IFRS 3 är en standard som gäller vid redovisning av rörelseförvärv. Vilket innebär 

redovisning av tillgångar som utgör rörelse/genererar rörelseintäkter. Därför är det viktigt att 

definiera begreppet rörelse i sig för att fastställa vad som kan klassas som ett rörelseförvärv. 

Efter att det konstaterats att ett rörelseförvärv har genomförts måste en förvärvare identifieras. 

Det kan verka enkelt att definiera det bolag som förvärvar eller blir förvärvat, men det är inte 

alltid självklart. Viktigt är också att fastställa förvärvstidpunkt. 

                                                           
35

 Smith D, Redovisningens språk; Lund, Studentlitteratur, 1997 
36

 Sundgren S, Nilsson H, Nilsson S, Internationell redovisning – Teori och praxis, Upplaga 2:2, 

Studentlitteratur, 2009 
37

Smith D, Redovisningens språk; Lund, Studentlitteratur, 1997 
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Överförd ersättning är termen som används för att beteckna priset vid rörelseförvärv och det 

kan i vissa fall uppstå en del svårigheter vid fastställande av priset. Detta kan vara när 

betalning sker med aktier, dessa måste då värderas. Ytterligare en nödvändighet är att 

specificera vad som ingår i priset. 

 

En annan fråga som kommer upp för diskussion är hanteringen av tilläggsköpeskilling, vilket 

är om betalningen är beroende av händelser som sker efter förvärvet. Exempelvis kan det 

slutgiltiga priset för förvärvet vara beroende av vilket resultat rörelsen genererar under de 

första åren efter förvärvet. Hur man hanterar tilläggsköpeskillingen vid förvärvspunkten är 

olika, antingen så kan man betala en summa på en gång eller vänta tills man ser hur stor den 

slutgiltiga betalningssumman blir och justera förvärvsanalysen i efterhand. 

 

Vid redovisning av förvärvade tillgångar och skulder måste köpeskillingen utifrån koncernens 

perspektiv fördelas på dessa, benämningen för detta i praktiken är förvärvsanalys. 

Förvärvsanalysen behandlar två separata frågor, vilka också är strukturen för IFRS 3. Första 

frågan berör vilka existerande tillgångar och skulderi den förväntade rörelsen som går att 

redovisa.Den andra frågan behandlar vilka värden tillgångarna och skulderna ska ha. Det blir 

skillnad i koncernens balansräkning jämfört med den förvärvade rörelsens balansräkning när 

det kommer till redovisning och värdering av tillgångar och skulder. Skillnaden uppstår för att 

det skett ett förvärv utifrån koncernens perspektiv och då kan vissa poster som exempelvis 

tillgångar som var internt upparbetat i det förvärvade bolaget inte redovisas.
38

 

 

3.3 IAS 38, Immateriell tillgång 

IAS 38 beskriver hur man skall gå tillväga när man identifierar, redovisar och värderar 

immateriella tillgångar samt vilka upplysningar som ska lämnas. Det är immateriella 

tillgångar som inte omfattas av några andra standarder.
39

 Den nuvarande versionen av 

standarden IAS 38 började gälla 2005.
40

 

 

Definitionen för en immateriell tillgång är att den är identifierbar icke-monetär tillgång utan 

fysisk form. 

 

Utgifter som inte uppfyller definitionen för en immateriell tillgång skall enligt IAS 38 

redovisas som kostnader. Goodwill är en tillgång som representerar framtida ekonomiska 

fördelar. Tillgången uppstod vid ett rörelseförvärv och redovisas separat. En immateriell 

tillgång måste vara identifierbar för att göra en åtskillnad mot goodwill enligt IAS. Den måste 

även uppfylla kriterium som att den är avskiljbar och/eller uppstod ur ett avtal eller andra 

juridiska rättigheter. Immateriella tillgångar där nyttjandeperioden är obestämbar sker ingen 

                                                           
38

 Marton J, Lumsden M, Lundqvist P, Pettersson A-K, Rimmel G, IFRS – I teori och praktik. Upplaga 2, 

Bonnier utbildning, 2010, s. 370 
39

http://www.arsredovisning.biz/immateriella-tillgangar.htm 
40

 Marton J, Lumsden M, Lundqvist P, Pettersson A-K, Rimmel G, IFRS – I teori och praktik. Upplaga 2, 

Bonnier utbildning, 2010, s. 370  

http://www.arsredovisning.biz/immateriella-tillgangar.htm
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avskrivning.
41

  

 

3.4 Goodwill 

Goodwill tekniskt beskrivet kan förklaras som skillnaden mellan förvärvspriset och det 

identifierbara värdet på det uppköpta bolagets nettotillgångar. Det är en transaktion mellan två 

parter som är oberoende av varandra. Ersättningen som har betalats måste så klart in i 

bokföringen, det blir ett tekniskt problem var beloppet som inte kan kvittas mot förvärvade 

tillgångar skall hamna. Enligt dagens normer skall detta övervärde i största mån hänföras till 

en specifik identifierbar tillgång. Dock är det inte alltid detta går, då redovisas detta som 

posten goodwill. Den typ av immateriella resurser så som god kund- och 

leverantörsrelationer, ett gott affärsläge etcetera som inte får aktiveras brukar vara 

restposten.
42

 

 

Det finns skilda tankar i resonemanget kring klassificering av goodwill som en immateriell 

tillgång. Sondhi är en av de som anser att man knappast kan se goodwill som en tillgång då 

man inte direkt kan mäta värdet av själva posten, den kan inte direkt hänföras till vare sig 

materiella eller immateriella tillgångar. Det är därför goodwill definieras som en restpost i 

redovisningen.
43

 

Vissa menar att begreppet goodwill skulle kunna vara en sammanfattning av alla immateriella 

tillgångar. Att separera flera poster åt kräver så klart mycket arbete och kan även upplevas 

som problematiskt. Detta skulle man slippa om man klumpade ihop alla immateriella 

tillgångar till begreppet goodwill. Diskussion har förts i IASB men i den slutgiltiga valt att det 

ska göras en detaljerad redovisning av olika immateriella tillgångar, en väg som kan kallas för 

den amerikanska.
44

 

 

Goodwillen kan bestå av olika saker, för vissa bolag består goodwill huvudsakligen av ett 

starkt varumärke, vissa bolag hävdar att deras goodwill består av ”intellektuellt kapital”. En 

tillgång enligt föreställningsramen är en resurs som bolaget har kontroll över till följd av 

inträffade händelser samt ger ekonomiska fördelar i framtiden. De ekonomiska fördelarna 

måste dessutom vara sannolika samt att man skall kunna beräkna värdet på tillgången 

tillförlitligt.
45

 Därmed kan man inte klassa internt upparbetad goodwill som en tillgång i 

bolagets redovisning då den inte är avskiljbar och den har inte heller uppkommit ur ett avtal 

eller andra juridiska rättigheter. Således blir internt upparbetad goodwill inte en resurs som är 

identifierbar, vilket är ett krav för att kunna redovisa en post som en tillgång.
46

 

I en studie tar Dagwell upp kritik som grundar sig på det nya sättet att hantera goodwillposten. 

Studien visar att värdering och antaganden rörande goodwill grundar sig på antaganden 

gällande olika variabler. Att detta kan påverka goodwillens värdering menar Dagwell blir 

                                                           
41

http://www.arsredovisning.biz/immateriella-tillgangar.htm 
42

Artsberg K, Redovisningteori- policy och-praxis, upplaga 2:1, Liber Ekonomi, 2005, s. 242 
43

 Wennberg I, Goodwill: en restpost som inte minskar i värde, Balans Vol 11, 2001 
44

Artsberg K, Redovisningteori- policy och-praxis, upplaga 2:1, Liber Ekonomi, 2005, s. 241-242 
45

 Marton J, Lumsden M, Lundqvist P, Pettersson A-K, Rimmel G, IFRS – I teori och praktik. Upplaga 2, 

Bonnier utbildning, 2010, s. 370 
46

 IAS 38 punkt 48-49 
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märkbart då företagsledningens intresse styr valet av variabler.
47

 

 

Även Lhaopadshan tar upp att ledningens egenintresse skulle styra många beslut gällande 

nedskrivning av goodwill. Han undersöker huruvida de nya IFRS-reglerna har gjort det lättare 

för företagsledningen att manipulera balansräkningen. Slutresultatet som Lhaopadshan 

kommer fram till är att i praktiken så grundar sig många beslut rörande goodwillposten på 

ledningens egenintresse. Något som intressenter och analytiker bör ta hänsyn till.
48

 

Ding, Richards och Stoloway granskade in sin studie fyra länder, Tyskland, Storbritannien, 

USA och Frankrike och såg ett samband. Alla länder som granskades gick igenom den första 

fasen som kan kallas för: ”Statisk” innebörden var att tillgången skrevs av direkt efter 

köptillfället, det vill säga att den kostnadsförs omedelbart. I den andra fasen som de kallar för 

”Försvagad Statisk” mjukas den totala förkastelsen av goodwill upp som en tillgång, även en 

viss nedskrivning sker mot eget kapital. ”Dynamisk” är tredje fasen och anser avskrivning av 

goodwill under en relativt lång period. Det var den fasen som var aktiv innan den nuvarande 

och fjärde fasen ”Aktuariell fas” började användas. Här redovisas goodwill som en tillgång 

och prövas årligen för en eventuell nedskrivning.
49

 

 

Negativ goodwill redovisas när anskaffningsvärdet för förvärvet är lägre än det verkliga 

värdet av företagets identifierbara nettotillgångar. Att negativ goodwill förekommer kan bero 

på att skulder inte räknats med eller att företagets identifierbara tillgångar har övervärderats.
50

    

 

Under år 2009 publicerades en studie gjord på den amerikanska marknaden av Godfrey och 

Koh. Undersökningen genomfördes under de första åren efter införandet av de nya 

regleringarna gällande nedskrivning av goodwill. Studien som genomförts visar ett samband 

mellan bolags nedskrivningar av goodwill och deras investeringsmöjligheter. Följaktligen 

redogör Godfrey och Koh att det finns negativa associationer till nedskrivningar vid 

investeringsmöjligheter. De understryker även att det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och traditionella hävstångsformeln, bolagsstorleken samt 

avkastningen på tillgångar trots att hävstångseffekter och resultat av bolagets storlek inte är 

lika starka, framförallt i Sverige.
51

 

 

Marton diskuterar i en artikel från 2009 huruvida goodwill hanteras på ett korrekt sätt och hur 

hanteringen ska ske av en post som denna med tanke på hur svårt det är att identifiera vad 

som verkligen är ren goodwill. Vidare tar Marton upp det faktum att det inte enbart är 

goodwillposten som är svårhanterad utan även nedskrivningsprövningarna av samma post. 

                                                           
47

 Dagwell, R Windsor, C, Wines, G, Implications of the IFRS goodwill accounting treatment, Managerial 
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Det är tydligt, enligt Marton, att IFRS mest svårhanterade post är just goodwill. Det verkar 

också som att bolagen själva anser att just goodwillposten är den mest svårhanterade, vilket 

återspeglas under noten väsentliga bedömningar och osäkerheter i årsredovisningar där 

goodwill frekvent omnämns.
52

 

Diskussionen kring hur goodwill förhåller sig till det egna kapitalet har de senaste åren ökat 

avsevärt. Utifrån en studie gjord av Gauffin och Thörnsten undersöks 259 noterade bolag från 

stockholmsbörsen. Studien visar att de undersökta bolagens goodwill i förhållande till eget 

kapital i snitt gick upp till 30 procent. Det kunde även utläsas att 28 av de 259 bolagen hade 

större goodwillposter som översteg det egna kapitalet. I studien, som publicerats i Balans år 

2010, redogör Gauffin och Thörnsten för att en bakomliggande faktor till ökningen av 

goodwill i förhållande till eget kapital kan bero på att bolag vill skydda bolagets egna kapital 

och inte genomföra nedskrivningar i ”dåliga” tider. Alltså ville bolagen helst inte göra 

nedskrivningar på grund av finanskrisen.  

Möjligheten att skydda det egna kapitalet kommer att begränsas ju mer dominant 

goodwillposten blir i bolagens balansräkning. Dock tror Gauffin och Thörnsten att en ökning 

av goodwillnedskrivningar kommer ske i bättre tider då behovet av att skydda sitt egna kapital 

kommer att minska.
53

 

 

3.5 IAS 36, Nedskrivningsprövning 

IAS 36 är en standard som är till för att identifiera de förfaranden ett bolag tillämpar så att 

tillgångarna värderas till mer än enbart återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgör det 

högsta verkliga värdet minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Om beloppet för 

tillgången understiger det redovisade värdet vid till exempel försäljning eller genom 

användning krävs det att bolaget genomför en nedskrivning på tillgången. 

För att undersöka om det finns något behov av nedskrivning på en tillgång ska bolaget 

beräkna återvinningsvärdet. Bolaget ska också, oavsett indikation på nedskrivningsbehov eller 

ej, testa en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod eller en tillgång som ännu 

inte är tillgänglig för användning årligen för att urskilja om det finns behov för nedskrivning 

genom att jämföra det redovisade värdet av tillgången med återvinningsvärdet bolaget har 

värderat fram. Denna typ av nedskrivningsprövning kan genomföras under vilken period som 

helst under året förutsatt att man sedan upprepar prövningen samma tidpunkt varje år de 

kommande åren.  

I fall bolaget ser några indikationer på att en innevarande tillgång skulle kunna försämras 

skall man göra en omvärdering på tillgången. Kan dock bolaget inte estimera tillgångens 

återvinningsvärde skall de fastställa återvinningsvärdet genom tillgångens kassagenererande 

enhet. Om tillgångens återvinningsvärde är lägre än dess redovisade värde skall det bokförda 

värdet för tillgången minskas till återvinningsvärdet. Detta kallas för en nedskrivning av 

tillgången. Redovisning av nedskrivning sker direkt i resultaträkningen, förutsatt att tillgången 
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inte redovisas till omvärderat belopp i enlighet med någon annan standard.
54

 

 

3.5.1 Kassagenererande enhet 

När bolag redovisar sin goodwillpost är det viktigt att redogöra för hur fördelningen är 

gällande kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta grupp av 

tillgångar som det är möjligt att fastställa löpande betalningar vilka är oberoende av andra 

tillgångar eller grupper av tillgångar.
55

 I bolagens årsredovisning så ska bolagen ta upp 

uppskattningar som används för att beräkna återvinningsvärdet för kassagenererande enheter 

med goodwill. Det är viktigt att bolagen tar upp dessa uppskattningar för varje 

kassagenererande enhet, alltså de grupper där redovisad goodwill är fördelat på. Det som 

bolagen måste tänka på är följande: 

 

- Det redovisade värdet för goodwill som fördelats på enheten ska finnas med i 

årsredovisningen.  

- Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 

- Bolagen måste i årsredovisningen ta upp den grundpå vilken enhetens 

återvinningsvärde har fastställts, alltså nyttjandevärdet eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader.  

- Är det så att bolagens återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde så krävs inte bara 

de antaganden som företagsledningar har gjort när det gäller sina 

kassaflödesprognoser utan även en beskrivning av dessa.  

Det krävs även att företagsledningen beskriver metoden de använt sig av för att fastställa det 

värde som innefattas i de väsentliga antagandena. t.ex. huruvida det värdet eller de värdena 

återspeglar tidigare erfarenheter. Viktigt är också att företagsledningen nämner den period 

över vilken de har prognostiserat kassaflöden baserat på finansiella budgetar/prognoser, om 

en period är längre än fem år används för en kassagenererande enhet är det viktigt att de 

motiverar varför.
56

 Carlin och Finch diskuterade i sin studie och kunde se ett mönster, att 

bolag som redovisar kassagenererande enheter skulle redovisa färre och förre för var år som 

gick.
57

 

3.5.2 Diskonteringsränta 

Att värdera bolagens diskonteringsränta är av stor vikt för att kunna beräkna framtida 

förväntningar för bolaget. För att få fram en diskonteringsränta brukar den vanligaste metoden 

man använder vara WACC, vilken beräknas med en formel. Själva metoden utgår från 

insikten att projekt som bolag upprättar finansieras med både eget kapital och skulder. Genom 

                                                           
54

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/A288C781-7D39-4988-BA71-9AB77A263BA0/0/IAS36.pdf 
55

Carlin M. T, Finch,N: Discount Rates in Disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing, 

Australian Accounting Review, 2009, vol.19 samt 

http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe38000103/kap21.pdf 
56

 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 

57
Carlin T, Finch N, Evidence on IFRS goodwill impairment testing by Australian and New Zeeland firms, 

Managerial Finance, 2010. Vol 36, s. 271-272 

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/A288C781-7D39-4988-BA71-9AB77A263BA0/0/IAS36.pdf


17 

 

att upprätta lån kan bolag genomföra sina projekt. Kostnaden för kapital är ett vägt genomsnitt 

av kostnad gällande skulder och eget kapital. 

 

 

 

S = Eget kapital 

B =Lånat kapital 

 = Avkastningskrav på eget kapital 

 = Låneränta 

 = Skattesats 

 

Den ränta som räknas ut med hjälp av ovanstående formel är det avkastningskrav bolaget och 

ägarna har för sin verksamhet. Enligt IAS 36 måste diskonteringsräntan anges före skatt samt 

återspegla marknadsvärden. Diskonteringsräntan redogör för den ränta bolaget bör generera 

på sina tillgångar. En hög diskonteringsränta indikerar ofta på att det är hög risk att finansiera 

i ett bolag, detta sett från möjliga investerares perspektiv.
58

 

 

Diskonteringsräntan tillämpas på framtida kassaflödesprognoser när man redogör hur 

fördelningen skett på de kassagenererande enheterna i bolaget. Då är det viktigt att bolagen 

tänker på: 

- De fall som enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 

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

försäljningskostnader. Är det så att verkligt värde minus försäljningskostnader inte 

fastställs med hjälp av observerbart marknadspris för enheten måste de även ta med en 

beskrivning av varje av de viktiga antaganden som företagsledningen har baserat sitt 

fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Samt en beskrivning av 

den metod bolagen har använt sig av för att fastställa det värden/värden som innefattas 

i varje viktigt antagande. 

- De gånger företagsledningen baserar sitt fastställande av enhetens återvinningsvärde 

innebär att enhetens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet, så måste den 

ekonomiska mellanskillnaden tas upp. Samt ta upp värdet som tilldelats till 

antagandet. Det belopp med vilket värde som innefattats i det viktigaste antagandet 

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

använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enhetens 

återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde.
59
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3.5.3 Tillväxttakt 

Bolag brukar använda sig av något som kallas för tillväxttakt för att extrapolera 

kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senast gjorda 

budgetarna/prognoserna. Dessa ska bolagen även redogöra för i årsredovisningen även fast 

det är en estimering. Samtidigt är det viktigt att det finns motiv till varför man använder en 

tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de branscher, land eller produkter 

i vilket bolaget är verksamt. Tillväxttakten representerar den relativa ökningen i något 

produktionsmått, vanligen grundas den på marknadens BNP inom produktion av varor och 

tjänster 
60

 

3.6 Earnings management och big bath 

Earnings management definieras som när företagschefer på kort sikt försöker påverka 

redovisade intäkter. Under 1900-talet var det många chefer som kände sig pressade att nå 

uppsatta resultat samt uppnå finansanalytikernas prognoser för bolaget. I vissa fall använde 

sig cheferna av aggressiva och även olagliga finansiellrapporteringar.   

En studie visar att earnings management inträffar av olika anledningar, bland annat att man 

vill påverka aktiemarknaden, ökande ersättning till ledningen, reducera sannolikheten att 

bryta låneavtal, undvika ingripande från regeringens tillsynsmyndighet eller byte av VD.  

Chefer lägger stor vikt vid hantering av earnings management, eftersom de tror redovisat 

resultat påverkar investerare och kreditgivares beslut. I de flesta fall är earnings management 

teknikens syfte att förbättra redovisade inkomstskatters effekter och att sänka bolagets 

kapitalkostnad. Det kan även vara ett försök att öka framtida vinster, ledningen kan även 

passa på att rapportera dåliga nyheter under perioder när prestandan är låg. Det som gäller 

generellt är att ju större fokus som läggs på interna förmåner till de högsta befattningshavarna, 

desto högre anses risken för bedrägeri vara samt starkare politiska inflytanden till ledande 

befattningshavare i jämfört med externa styrelseledamöter. Man anser också att det finns ett 

större åtagande till att uppmuntra en långsiktig tillsyn och balans mellan inflytande av 

förvaltningen och styrelsen genom optioner och förmåner, vilket i sin tur minskar risken för 

bedrägeri.
61

 

Big bath är en strategi utifrån earnings management som används för att manipulera ett bolags 

resultaträkning så att dåliga resultat ser ännu sämre ut. Bolagen använder denna strategi ofta 

under ett dåligt räkenskapsår för att följande år genom konstlad väg öka upp resultatet. 

Ökning av resultatet av detta slag kan generera en större bonus för bolagets chefer. Ibland 

används big bath av nya VD:ar så att de kan lägga över skulden för företagets dåliga resultat 

på föregående VD och ta åt sig äran för nästkommande års förbättrade resultat. 
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Big bath teorin innebär att om bolagen ett visst år upplever låga inkomster så kan 

diskretionära nedskrivningar göra att man minskar periodens resultat ytterligare. Tanken med 

hela proceduren är att bolaget och ledningen inte straffas proportionellt genom att överdriva 

sitt dåliga resultat samtidigt som nästkommande år gör det lättare att generera högre vinster. 

Genom att kravet på nedskrivningsprövning för goodwill existerar ger det samtidigt en unik 

möjlighet att testa detta med big bath som tillhörande strategi, vilket ger en praktisk metod att 

hantera resultatet.
62

 

 

3.7 Det ekonomiska läget under 2008-2011 

2008 

I december år 2007 var inflationstakten på 3,5 procent, den hade inte varit så hög på 14 år. 

Orsaker till den höga inflationen kan ha varit de ökade livsmedelspriserna, rekordhöga 

oljepriserna.
63

 Efterfrågan har minskat hos bolagen och har varit tvungna att varsla eller säga 

upp anställd personal.
64

 Bank- och kreditväsendet i världen hamnade i svårigheter. Ett 

exempel är Lehman Brothers som gick i konkurs och andra banker köptes upp. Bakgrunden 

till finanskrisen ansågs vara en våldsam expansion av utlåning över hela världen.
65

 

 

2009 

Regeringar världen över gjorde under året allt för att vi skulle ta oss ur den värsta ekonomiska 

krisen sedan 1930-talet
66

. I Sverige innebar det att konsumtionsstimulanser till hushåll, 

kommuner och landsting.
67

 Riksbanken sänkte styrräntan till 0,5 procent, vilket var 

rekordlågt. Trots detta började inte konsumenterna att spendera mer och bolagen fortsatte att 

bromsas.
68

 Under 2009 minskade exporten av varor med 17 procent. Det var 25 procent fler 

bolag som gick i konkurs jämfört med året tidigare. 

 

2010 

Både den svenska och den globala ekonomin återhämtade sig snabbare än väntat. Mycket tack 

vare att den globala ekonomins återhämtning så kom världshandeln igång. Även att den 

svenska kronan var svag bidrog till att den svenska exportindustrin ökade. En annan faktor till 

den svenska ekonomins återhämtning var den inhemska efterfrågan då mångas hushålls 

ekonomi ökat. Att hushållen sparade allt mindre och belånade i all högre utsträckning samt att 

ekonomin kommit på fötter dels genom expansiva finans- och penningpolitiska åtgärder, var 

några av orosmomenten under 2010.
69

 

 

2011 

Ekonomin var i ett svagt läge under året.Till exempel låg både inköpschefsindex och 
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exportchefsindex utanför tillväxtzonen
70

 I oktober månad märktes det tydligt att skuldkrisen 

och de svaga tillväxtutsikterna påverkat den svenska ekonomin.
71

 Sju månader i rad sjönk 

Konjunkturinstitutets Barometerindikator.
72

 

3.8 Sammanfattning 

I det här kapitlet har vi inledande redogjort för IASB som är en organisation som upprättar 

standarder i form av IFRS, de har även ansvar för att utveckla och publicera dessa standarder. 

Föreställningsramen hänvisar till att man ska ta hänsyn för redovisning, värdering och 

rapportering samt hur man genomför professionella bedömningar och tolkningar. Vidare tas 

befintliga kvalitetskrav inom redovisningen upp. Viktiga kriterier som relevans, validitet, 

verifierbarhet och jämförbarhet presenteras.  

Kapitlet tar vidare upp standarder som är aktuella när det kommer till redovisning av 

rörelseförvärv (IFRS 3), Immateriella tillgångar (IAS 38), Nedskrivningsprövning av 

tillgångar (IAS 36) samt en redogörelse för vad goodwill är. Under IFRS 3 beskrivs vad som 

gäller när man ska redovisa ett rörelseförvärv samt hur man ska hantera köpeskilling och 

tilläggsköpeskilling. IAS 38 tar upp en beskrivning på vad som klassificerar en immateriell 

tillgång, hur man identifierar, redovisar och värderar immateriella tillgångar samt vilka 

upplysningar man ska lämna gällande posten. Goodwill, den post som är svår att hantera, är 

en typ av immateriell tillgång och är inte avskiljbar. Posten beskrivs som de framtida 

förhoppningar ett bolag har. Vidare redogörs det för vad en nedskrivningsprövning är och 

viktiga variabler som kassagenererande enheter, diskonteringsränta och tillväxt som är av 

betydelse när man ska genomföra en nedskrivningsprövning.  

Fortsättningsvis inleds en redogörelse för earnings management teorin vilket är då 

bolagschefer försöker påverka de redovisade intäkterna i företaget på kort sikt. Detta var 

under 1900-talet något många chefer kände sig pressade till att göra för att uppnå uppsatta 

resultatmål. Här redogörs även en strategi för earnings management som kallas för big bath. 

Strategin går ut på att man manipulerar bolagets resultaträkning så att dåliga resultat ska se 

sämre ut än vad de faktiskt är. Metoden används ibland då man byter VD i bolaget och lägger 

skulden för det dåliga resultatet på den föregående VD:n.  

Mot slutet av referensramen återges det för tidigare studier inom ämnet goodwill samt det 

ekonomiska läget under perioden 2008-2011, vilket är av betydelse då de årsredovisningar 

som undersökts är under denna period. 
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4 Empiri 
 

Det empiriska kapitlet i uppsatsen inleds med en redogörelse för vilka bolag som undersökts 

samt nyckeltal som använts vid insamlandet av data. Därefter följs den data som tagits ur 

årsredovisningarna. 

4.1 De undersökta bolagen 

Den data som insamlats och återges under detta avsnitt kommer från de 12 undersökta 

bolagens årsredovisningar. Samtliga undersökta bolag redovisar enligt IFRS/IAS och efter att 

har studerat bolagens årsredovisningar ser vi att de tydligt lägger fram hur de hanterar sin 

goodwillpost, genomför sina nedskrivningsprövningar, hur man fördelar goodwillen över 

olika kassagenererande enheter samt andra viktiga variabler om sådana förkommer. Innan 

bolagens årsredovisningar har kommit in på balansräkningen har beskrivningar hur 

hanteringen av goodwillposten redogjorts. Med tanke på att bolagen genomför sin goodwill 

hantering i enlighet av samma standard återges här en sammanfattning, en mer detaljerad 

redogörelse kan återfinnas under bilaga 1 för respektive bolag.  

Bolagen hanterar sin goodwill genom att beräkna återvinningsvärdet, vilket är det högsta 

värdet av verkliga tillgångar minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Nyttjandevärdet 

beräknas genom att bolagen diskonterar framtida kassaflöden med en diskonteringsränta som 

beräknar med den risk som är förknippad med tillgången i beaktning. En nedskrivning bör 

genomföras då det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Goodwillposten 

uppkommer i samband med förvärv och fördelas ut på bolagens kassagenererande enheter. 

Samtliga bolag prövar årligen sin goodwill för nedskrivningsbehov och om det föreligger 

indikationer för behov av nedskrivning genomför de prövning oftare. Dock finns det ett 

undantag gällande Betsson som länge håller kvar vid en nedskrivningsprövning gjord 2007, 

vilket kan läsas närmare om i bilaga 1 på sidan I. 

4.2 Bolag som inte gör nedskrivningar 

Den data som presenteras här är från de sju undersökta bolag som inte genomför 

nedskrivningar under den studerade tidsperioden. Faktorer som kommer nämnas är bolagens 

tillväxttakt, diskonteringsränta,kassagenererande enheter, eventuella viktiga variabler som 

bolagen tagit till, hur goodwillposten varierat under åren 2008-2011 och även vilken 

motivering som använts för att försvara att de inte genomfört nedskrivning av goodwill. 
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4.2.1 Betsson 

 

 
Figur 1. Diagrammet visar Betssons redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Koncernens goodwill uppkom i samband med ett förvärv under år 2005 och fördelas på den 

kassagenererande enheten Betsson online år 2008-2010. Under 2011 redovisas goodwill som 

uppkom i samband med förvärv av Net Entertainment (2000), Betsson online (2005) samt 

Betsage-gruppen (2011) och fördelas på den kassagenererande enheten Betsson online. 

Vid beräkning av framtida kassaflöden har bolaget tagit med ytterligare viktiga antaganden 

om försäljning samt rörelsemarginal som utgår från marknadsplaner- och satsningar. En 

djupare redogörelse för dessa antaganden hittas under bilaga 1. 

Under den studerade tidsperioden har det skett ett VD-byte i Betssons koncern, år 2011 utsågs 

Magnus Silfverberg som den nya VD:n i bolaget. 

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 2. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Betsson har använt sig av under åren 

2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008  3 % 16 % 

2009 3 % 16 % 

2010 3 % 16 % 

2011 10 % - 2012 - 2015 

2 % - 2015 och framåt 

15 % 
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Tabellen ovan ger en redogörelse för vilken tillväxttakt och diskonteringsränta som bolaget har använt 

sig av vid beräkning av de framtida kassaflödena. Med hjälp av dessa faktorer samt de ovan nämnda 

variablerna har Betsson kunnat estimera återvinningsvärdet av goodwill för att se om något 

nedskrivningsbehov förekommit. 

Betsson har under den undersökta tidsperioden inte genomfört några nedskrivningar av goodwill och 

lämnar under åren följande motiveringar till varför: 

2008-2010 

Bolaget menar att utfallet för åren 2007-2010 i verksamheten är betydligt bättre än de antaganden som 

gjorts vid 2006 års beräkning av återvinningsvärdet. Den budget som upprättats för nästa år samt andra 

viktiga variabler vid beräkningen påverkar även dessa värdet i positiv riktning. Betsson motiverar 

alltså att det inte bedöms föreligga några behov för nedskrivning av goodwill. 

 

2011 

En känslighetsanalys har genomförts med följande variabler i åtanke: diskonteringsränta, 

försäljningsvolym och tillväxt. Analysen har indikerat att det finns goda marginaler i beräkningen och 

att det som sagt inte föreligger nedskrivningsbehov detta år heller. 

 

4.2.2 HEXPOL 

 
Figur 2. Diagrammet visar HEXPOL’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

I diagrammet ovan ser vi den goodwill som redovisats i HEXPOL’s årsredovisningar under 

den undersökta tidsperioden. Goodwillposten har fördelats ut på bolagets kassagenererande 

enheter som är rörelsegrenar och utgör den primära indelsgrunden. De två kassagenererande 

enheterna är HEXPOL Compounding och HEXPOL Enginereed Products. 

När bolaget har genomfört sina nedskrivningsprövningar har man använt sig av en externt 

bedömd diskonteringsränta medan beräkningen utgått från en intern bedömning för de 

närmaste åren vis estimerad prognosperiod. 
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Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 3. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som HEXPOL har använt sig av under åren 

2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

2008 0 % 8,9 % 

2009 2 % 11 % 

2010 2 % 11,5 % 

2011 2 % 11,5 % 

 

Ovanstående tabell visar vilken tillväxttakt och diskonteringsränta som bolaget har använt sig 

av vid beräkning av de framtida kassaflödena. Utifrån dessa faktorer har HEXPOL beräknat 

återvinningsvärdet för goodwillposten och kunnat se om det har funnits något 

nedskrivningsbehov. 

HEXPOL har inte genomfört några nedskrivningar av goodwill och motiverar detta med: 

2008-2011 

Efter genomförd känslighetsanalys där man halverat den uthålliga tillväxten, ökat 

diskonteringsräntan med 2 procentenheter samt upprättat en försämrat uthållig lönsamhet 

(EBITDA) med 2 procentenheter kommer man fortfarande fram till att det inte föreligger 

något nedskrivningsbehov för något affärsområde. 

4.2.3 JM 

 
Figur 3. Diagrammet visar JM’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 
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Diagrammet ovan illustrerar den redovisade goodwill som förekommer i JM. Under åren 

2008-2010 består den redovisade goodwillposten av goodwill som främst uppkommit ur 

förvärvet av Byggholt AS (1998) och AS Prosjekt Finans (1999). Dessa utgör även JM’s 

totala verksamhet i Norge fram tills år 2011 då JM Norge genomför ett förvärv av samtliga 

aktier i Öie AS, vilket syns i diagrammet för året där goodwillposten ökar. Goodwillen 

fördelas ut över JM’s fem kassagenererande enheter JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, 

JM Utland, JM Fastighetsutveckling, JM Produktion. 

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 4. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som JM har använt sig av under åren 

2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008  2 % 11 % 

2009 2 % 11 % 

2010 2 % 11 % 

2011 2 %  11 % 

 

Från tabellen kan utläsas vilken tillväxttakt och diskonteringsränta som bolaget har använt sig 

av vid beräkning av de framtida kassaflödena. Utifrån dessa variabler har JM beräknat 

återvinningsvärdet för goodwillposten och kunnat se om det har funnits något 

nedskrivningsbehov. 

JM har inte genomfört några nedskrivningar av goodwill under åren och motiverar detta med: 

2008-2011 

Känslighetsanalysen påvisar att diskonteringsräntan skulle behöva uppgå till 14 procent innan 

ett nedskrivningsbehov skulle föreligga. Efter genomförd känslighetsanalys påvisar resultaten 

dock ändå att det finns ett övervärde i samtliga fall, vilket gör att ingen av de hypotetiska 

fallen skulle generera en nedskrivning av goodwill i den norska verksamheten. 
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4.2.4 Kappahl 

 
Figur 4. Diagrammet visar Kappahl’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

 

Den goodwill som redovisas uppkom i samband med förvärvet av Kappahl AB koncernen i 

slutet av december år 2004. Goodwillposten fördelas på den enda existerande 

kassagenererande enheten vilken identifieras som koncernen i helhet och då involverar 

Norden samt övriga länder där Kappahl är verksam. 

När bolaget har genomfört beräkningar av framtida kassaflöden har de tagit med ytterligare 

viktiga antaganden om marknadsandel och tillväxt, bruttomarginaler samt omkostnader. En 

djupare redogörelse för dessa antaganden hittas under bilaga 1. 

Under år 2011 utsågs en ny VD och koncernchef som kommer tillträda i början av år 2012, 

vid namn Christian W. Jansson.  

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 5. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Kappahl har använt sig av 

under åren 2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

2008 2 % 5 % 

2009 2 % 5,6 % 

2010 2 % 5,6 % 

2011 2 % 6,4 % 
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Den ovanstående tabellen ger en redogörelse för vilken tillväxttakt och diskonteringsränta 

som Kappahl har använt sig av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Med hjälp av 

dessa faktorer samt de ovan nämnda variablerna har Kappahl kunnat estimera 

återvinningsvärdet av goodwill för att se om något nedskrivningsbehov förekommit. 

Under den undersökta tidsperioden har Kappahl inte genomfört några nedskrivningar av 

goodwill och lämnar under åren följande motivering till varför: 

2008-2011 

Kappahl har under åren genomfört en känslighetsanalys där de sänkt tillväxttakten till noll 

procent samt höjt diskonteringsräntan med två procentenheter. Dock har de funnit att det finns 

god marginal mellan återvinningsvärdet och redovisade värden. Bolaget redogör även i sin 

årsredovisning för året att enskilda år inte påverkar beräkningen utan modellen är helt 

avgörande för den långsiktiga lönsamheten. Bolaget har alltså inte funnit någon anledning till 

att genomföra nedskrivning av goodwill. 

 

4.2.5 Mekonomen 

 
Figur 5. Diagrammet visar Mekonomen’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Bolagets redovisade goodwill kan hänföras delvis till grossistverksamheten och delvis till 

Mekonomens butiker i Sverige, Norge och Danmark samt förvärvet av Speedy (2010). 

Förvärvet är anledningen till att vi ser en ökning av goodwill mellan år 2010 och 2011 i 

diagrammet. Goodwillposten fördelas på den enda existerande kassagenererande enheten 

vilken identifieras som en enskild butik. 

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 6. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Mekonomen har använt sig av under 

åren 2008-2011. 
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År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008  2 % 10 % 

2009 2 % 10 % 

2010 2 % 10 % 

2011 2 % 

 2,5 % - För Sørensen og 

Balchen 

10 % 

 

I tabellen finns en redogörelse för vilken tillväxttakt och diskonteringsränta som Mekonomen 

har använt sig av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan speglar 

samma förutsättningar för Mekonomen som finns på marknaden som bolaget är verksam 

inom. Med hjälp av dessa faktorer samt antaganden från ledningens sida angående 

framtidapris- och volymutveckling har bolaget kunnat beräkna återvinningsvärdet av goodwill 

för att se om det föreligger något nedskrivningsbehov. 

Mekonomen har under den undersökta tidsperioden inte genomfört några nedskrivningar av 

sin goodwill och lämnar under åren följande motiveringar till varför: 

2008-2011 

Vid känslighetsanalys har man involverat viktiga antaganden som ledningen fastställt. 

Ledningen utgår från att prisutvecklingen endast går upp med några procent per år samt att 

volymutvecklingen beräknas bli mellan 2 och 5 procent per år fram till år 2012. Genomförda 

bedömningar tar hänsyn till de senaste årens utveckling. Efter genomförda beräkningar 

gällande återvinningsvärdet kunde bolaget inte finna några behov av nedskrivningar av 

goodwillposten. Detta för att det bokförda värdet inte överstiger återvinningsvärdet. 
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4.2.6 Net Insight 

 

 
Figur 6. Diagrammet visar Net Insight’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Diagrammet ovan visar bolagets redovisade goodwill för perioden 2008-2011. 

Goodwillposten fördelas på Net Insight som utgör en kassagenererande enhet vid bedömning 

av nedskrivningsbehov. Koncernen har enbart en kassagenererande enhet vilken goodwill 

redovisas inom. 

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 7. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Net Insight har använt sig av under 

åren 2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

2008 13 % - över en tioårsperiod, 

därefter: 

5 % 

11 % 

2009 10 % - över en tioårsperiod, 

därefter: 

2 % 

9 % 

2010 4 % 12 % (Före skatt) 

2011 4 %  12 % 
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Tabellen ovan återger vilken tillväxttakt och diskonteringsränta som Net Insight har använt 

sig av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Med hjälp av dessa faktorer har man 

kunnat beräkna om det föreligger något nedskrivningsbehov av goodwill.  

Under tidsperioden har inte Net Insight genomfört några nedskrivningar av sin goodwill och 

lämnar under åren följande motiveringar till varför: 

2008-2011 

Vid genomförd känslighetsanalys där man förändrat diskonteringsräntan med 3 

procentenheter kan bolaget inte se att detta framkallar något nedskrivningsbehov. Inte heller 

från en förändring av uppskattat EBITDA med 2 procentenheter utlöser något 

nedskrivningsbehov. Förändring av den uppskattade bruttomarginalen med 3 procentenheter 

genererar inte heller något nedskrivningsbehov. Baserat på detta har bolaget ansett att det inte 

föreligger några nödvändiga behov för nedskrivning av goodwill. 

 

4.2.7 NIBE 

 

 
Figur 7. Diagrammet visar NIBE’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Den goodwill som bolaget redovisar under perioden 2008-2011, vilket diagrammet ovan 

visar, har uppkommit ur förvärv av rörelser och bolag. Dock redogör NIBE inte för vilka så 

ingående. Goodwillposten fördelas påNIBE’s tre kassagenererande enheter vilka är NIBE 

Element, NIBE Energy Systems (tidigare kallad NIBE villavärme, men fick nytt namn under 

2009) och NIBE Stoves (tidigare kallad NIBE Brasvärme, men även denna fick nytt namn 

under 2009). 
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Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 8. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som NIBE har använt sig av under åren 

2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008 10 % 12 % 

2009 10 % 13,1 % 

2010 10 % 14,2 % 

2011 10 %  10,5 % 

 

Ovanstående tabell redogör för den tillväxttakt och diskonteringsränta som NIBE har använt 

sig av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Tillväxttakten är erfarenhetsmässigt 

försiktigt beräknad och diskonteringsräntan grundas på faktiska kapitalkostnader i bolaget. 

Med hjälp av dessa faktorer har bolaget undersökt om det föreligger något 

nedskrivningsbehov avgoodwill.  

NIBE har under tidsperioden 2008-2011 inte genomfört några nedskrivningar och motiverar 

detta följande: 

2008-2011 

Vid prövning av nedskrivningsbehov gällande goodwill har man genomfört en 

känslighetsanalys för att bekräfta att det inte föreligger nedskrivningsbehov. Detta genom att 

minska tillväxttakten och höja antagen diskonteringsränta med två procentenheter. Bolaget 

har efter genomförd känslighetsanalys inte funnit några indikationer gällande behov för 

nedskrivning inom någon av dess kassagenererande enheter. 

 

4.3 Bolag med nedskrivningar 

De data som presenteras nu är från de fem undersökta bolag som genomför nedskrivningar 

under något av åren gällande den studerade tidsperioden. Faktorer som kommer nämnas är 

bolagens tillväxttakt, diskonteringsränta, hur goodwillposten varierat under åren 2008-2011 

och även vilken motivering som använts för den genomförda nedskrivningen av goodwill. 
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4.3.1 Bilia 

 
Figur 8. Diagrammet visar Bilia’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Ovanstående diagram redogör för bolagets redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Goodwillposten fördelas på de fem kassagenererande enheterna som finns i bolaget vilka är 

Bilia Personbilar AB Region Stockholm, Bilforum AS, Bilia Personbil AS, Bilgruppen – Bilia 

Personbilar AB och Bilia Danmark A/S.   

När bolaget har genomfört beräkningar av framtida kassaflöden har de tagit med ytterligare 

viktiga antaganden om marknadsandel och tillväxt, priser samt personalkostnader. En djupare 

redogörelse för dessa antaganden hittas under bilaga 1.  

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 9. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Bilia har använt sig av under år 2008 

fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

Bilia Personbilar AB, Region 

Stockholm 

 3 % 8,4 % 

Bilforum AS 2,7 % 8,9 % 

Bilia personbil AS 2,7 % 8,9 % 

Bilgruppen – Bilia 

Personbilar AB 

3 %  8,4 % 
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Tabell 10. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Bilia har använt sig av under år 2009 

fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

Bilia Personbilar AB, Region 

Stockholm 

 3 % 8,2 % 

Bilforum AS - - 

Bilia personbil AS 2,7 % 9,1 % 

Bilgruppen – Bilia 

Personbilar AB 

- - 

 

Tabell 11. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Bilia har använt sig av under år 2010 

fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

Bilia Personbilar AB, Region 

Stockholm 

 2 % 7,44 % 

Bilforum AS - - 

Bilia personbil AS 2 % 8,11 % 

Bilgruppen – Bilia 

Personbilar AB 

- - 

 

Tabell 12. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Bilia har använt sig av under år 2011 

fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta efter 

skatt 

Bilia Personbilar AB, Region 

Stockholm 

 2 % 6,22 % 

Bilforum AS - - 

Bilia personbil AS - - 
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Bilgruppen – Bilia 

Personbilar AB 

2 %  8,02 % 

 

De ovanstående tabellerna ger en redogörelse för vilka tillväxttakter och diskonteringsräntor 

som Bilia har använt sig av vid beräkning av sina framtida kassaflöden för de olika 

kassagenererande enheterna. Med hjälp av dessa faktorer samt de ovan nämnda variablerna 

har Bilia kunnat estimera återvinningsvärdet av goodwill för de olika kassagenererande 

enheterna och kunnat se om något nedskrivningsbehov förekommit. 

Under den undersökta tidsperioden har Bilia genomfört en nedskrivning av goodwill under år 

2008 och motiverar detta med: 

2008 

Vid beräkning av återvinningsvärdet för Bilia Personbilar AB kommer man fram till att det 

redovisade värdet översteg återvinningsvärdet för goodwillposten. Detta resulterade i att en 

nedskrivning av goodwillposten om 2 miljoner kronor fick genomföras inom den 

kassagenererande enheten Region Stockholm.  

 

4.3.2 Eniro 

 
Figur 9. Diagrammet visar Eniro’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

 

Diagrammet ovan redogör för Eniro’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Goodwillposten fördelas på de kassagenererande enheterna som finns i bolaget vilka varierar 

mellan åren, en närmare beskrivning finns i tabellerna nedan samt i bilaga 1.  

Under den studerade tidsperioden har det skett två VD-byten i Eniros koncern, år 2008 utsågs 

Jesper Kärrbrink som ny VD i bolaget. Redan år 2010 utsågs en ny VD igen, vid namn Johan 

Lindgren. 
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Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 13. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Eniro har använt sig av under år 

2008 fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

Norge  2 % 9 % 

Sverige 4 % 8,9 % 

Danmark 55 % 8,8 % 

Finland 21 %  8,5 % 

Polen 1 % 8,6 % 

 

Tabell 14. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Eniro har använt sig av under år 

2009 fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

Online  24 % 8,6 % 

Offline Media 19 % 10,9 % 

Voice 7 % 10 % 

 

Tabell 15. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Eniro har använt sig av under år 

2010 fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

Directories Scandinavia   

Sverige Directories 4 % 10,8 % 

Norge Directories 1 % 11,4 % 

Danmark Directories Finns ej att tillämpa pga. 

negativt startvärde 

10,2 % 

Voice Scandinavia   
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Sverige Voice 14 % 10,8 % 

Norge Voice 1 % 11,4 % 

Polen/Finland   

Polen  5 % 13,5 % 

Finland 1 % 10,6 % 

 

Tabell 16. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Eniro har använt sig av under år 

2011 fördelat på deras kassagenererande enheter. 

Kassagenererande enhet Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

Directories Scandinavia   

Sverige Directories 0 % 10,5 % 

Norge Directories 10 % 11,6 % 

Danmark Directories 70 % 10,3 % 

Voice Scandinavia   

Sverige Voice 24 % 10,5 % 

Norge Voice 15 % 11,6 % 

Finland Voice 9 % 11,4 % 

Polen  Finns ej att tillämpa pga. 

negativt startvärde 

14,4 % 

 

Tabellerna ovan ger en redogörelse för vilka tillväxttakter och diskonteringsräntor som Eniro 

har använt sig av när de beräknat sina framtida kassaflöden för de olika kassagenererande 

enheterna. Med hjälp av dessa faktorer har Eniro kunnat beräkna återvinningsvärdet av 

goodwill för de olika kassagenererande enheterna och kunnat se om något 

nedskrivningsbehov förekommit. 

Under den undersökta tidsperioden har Eniro genomfört nedskrivningar för samtliga år och de 

motiverar enligt följande: 

2008 

Under året har, efter nedskrivningsprövning gällande den kassagenererande enheten, Norge 

genererat en nedskrivning av goodwill med 913 miljoner svenska kronor. Detta för att 
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återvinningsvärdet understeg det redovisade värdet. 

 

2009 

Under året har Eniro avvecklat verksamheten; i Din Pris. Detta ledde till en nedskrivning av 

goodwill om 25 miljoner svenska kronor. Även en nedskrivning inom segmentet Norge har 

skett om 913 miljoner svenska kronor efter värdering av återvinningsvärdet. 

 

2010 

Nedskrivningsprövningen som genomfördes visade på minskade framtida kassaflöden främst 

beroendepå minskad efterfrågan av tryckta produkter i Norge och Polen i en snabbare takt än 

tidigarebedömningar samt ett ökat avkastningskrav med högre kalkylränta. Det resulterade i 

en nedskrivning av goodwill i Directories-verksamheten i Norge samt en nedskrivningav 

goodwill i Polen. Dessutom gjordes en nedskrivning av goodwill avseendeEniro Upphandling 

Offentlig AB. 

 

2011 

Nedskrivningsprövningen som genomfördes visade på minskade framtida kassaflöden främst 

beroende på minskad efterfrågan av nummerupplysningstjänster i Norge samt tryckta 

produkter i Polen. Det resulterade i en nedskrivning av goodwill i Voice-verksamheten med 

167 miljoner svenska kronor i Norge samt en nedskrivning av goodwill i Polen med 209 

miljoner svenska kronor.  

 

4.3.3 IFS 

 
Figur 10. Diagrammet visar IFS’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Den redovisade goodwill som återges i diagrammet ovan under perioden 2008-2011 fördelas 

ut på IFS kassagenererande enheter. Under år 2008 klassades IFS koncernen som en 

kassagenererande enhet medan perioden 2009-2011 hade åtta kassagenererande enheter. 

Dessa var Norra Europa, Västra Europa, Centrala Europa, Östra Europa, Amerika, Afrika; 

Asien och Pacific, Defence och Koncernen i övrigt. 
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Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 17. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som IFS har använt sig av under åren 

2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008 Intervall om 0 – 6,9 % 13,2 % 

2009 2 % 12,8 % 

2010 2 % 13,3 % 

2011 2 %  13,5 % 

 

Ovanstående tabell redogör för den tillväxttakt och diskonteringsränta som IFS har använt sig 

av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Tillväxttakten motsvarar externa aktörers 

förväntan på utvecklingen. Med hjälp av dessa faktorer har bolaget genomfört 

nedskrivningsprövningar för att se om det föreligger något nedskrivningsbehov avgoodwill.  

IFS har under tidsperioden genomfört nedskrivningar under år 2010 och 2011, vilket 

motiveras enligt följande: 

2010 

När man beräknat med en rimlig möjlig förändring i form av en känslighetsanalys gällande 

något av antagandena för testet skulle det inte resultera i något nedskrivningsbehov av 

goodwill. Dock ser vi i balansräkningen att en nedskrivning av goodwill har skett, men ingen 

motivering till varför återges. 

 

2011 

Vid nedskrivningsprövningen höjdes diskonteringsräntan (efter skatt) med 5 procentenheter, 

som ett uthållighetstest på respektive rörelsesegment. Denna höjning av diskonteringsräntan 

skulle inte resultera i något nedskrivningsbehov inom något av rörelsesegmenten. Dock har 

bolaget genomfört en nedskrivning av goodwill, vilket kan utläsas från balansräkningen. 

Ingen motivering till varför har lämnats. 
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4.3.4 Nobia 

 
Figur 11. Diagrammet visar Nobia’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Ovanstående diagram redogör för Nobia’s redovisade goodwill under perioden 2008-2011. 

Goodwillen fördelas ut på Nobia’s kassagenererande enheter vilka är; Nobia UK, Hygena, 

Nobia DK, Nobia SweNo, Novart, Poggenpohl och Koncernen i övrigt. 

Ytterligare variabler som bolaget tagit med vid beräkning av goddwillpostens 

återvinningsvärde äromsättningstillväxt, rörelsemarginal, investerings- och rörelsekapitalbehov. 

Underår 2010 skedde det ett byte av VD, Morten Falkenberg tillsatte den posten.  

 

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 18. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Nobia har använt sig av under åren 

2008-2009. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008  2 % 11 % 

2009 2 % 12 % 

 

Tabell 19. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Nobia har använt sig av under år 

2010 fördelat närmare på de kassagenererande enheterna. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 
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Nobia UK  2 % 10,2 % 

Hygena Negativ tillväxt (ingen siffra) 9,9 % 

Nobia DK 2 % 9,7 % 

Nobia SweNo 2 %  10 % 

Övriga 2 % Intervall på 9,5-10,2 % 

 

Tabell 20. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som Nobia har använt sig av under år 

2011 fördelat på de kassagenererande enheterna. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

Nobia UK  2 % 11,6 % 

Hygena Bortsett från Hygena då man 

förväntar en högre 

tillväxttakt. Läs mer i bilaga 

1. 

13,9 % 

Nobia DK 2 % 11,1 % 

Nobia SweNo 2 %  11,6 % 

Övriga 2 % Intervall på 12,8-13,5 % 

 

Tabellerna ovan redogör för den tillväxttakt och diskonteringsränta som Nobia har använt sig 

av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan som använts har 

beräknats utifrån koncernens mål satta skuldsättningsgrad och kostnader för lånat respektive 

eget kapital. Kostnaden för det egna kapitalet etableras utifrån antagandet att samtliga 

investerare kräver minst samma avkastning som för riskfria statsobligationer med en tilläggs 

riskpremie för den bedömda risk som tas vid investering av Nobiaaktier. Med hjälp av dessa 

faktorer samt ovan nämnda variabler har bolaget genomfört nedskrivningsprövningar för att 

se om det föreligger något nedskrivningsbehov avgoodwill.  

 

Nobia har under tidsperioden genomfört nedskrivningar under år 2010, vilket bolaget 

motiverar med: 

2010  

Under året har en nedskrivning på goodwill genomförts dock förekommer ingen exakt 

motivering till anledningen, bortsett från att tillväxttakten för Hygena hamnade under det 

förväntade läget.  
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4.3.5 TradeDoubler 

 
Figur 12. Diagrammet visar TradeDoubler’s redovisade goodwill under åren 2008-2011. 

Den redovisade goodwill som återges i diagrammet ovan under perioden 2008-2011 uppkom i 

samband med ett förvärv av IMW Group i Storbritannien och består av två separata enheter, 

The Search Works som är verksamma inom sökmotors marknadsföring och The Technologies 

Works, en teknikleverantör för sökmotors marknadsföring. Goodwillen fördelas ut på 

TradeDoublers kassagenererande enheter. Under år 2008-2010 består de kassagenererande 

enheterna av Norra och östra Europa samt Japan, Centraleuropa, Storbritannien och Irland 

samt Södra Europa. Efter genomförd omorganisering under år 2011 fördelas goodwillposten 

ut på följande kassagenererande enheter; North Beast, North West, Central, France, South 

East, South West och Technology. 

TradeDoubler tillsatte Örjan Frid som VD under år 2008. År 2010 ersattes han av Urban 

Gillström. 

 

Tillväxttakt och diskonteringsränta 

 

Tabell 21. Här visas den tillväxttakt och diskonteringsränta som TradeDoubler har använt sig av 

under åren 2008-2011. 

År Tillväxttakt Diskonteringsränta före 

skatt 

2008  2 % - Befintliga kunder 

11,2 % - verksamheten 

11,2 % 

2009 2 % Intervallet 14,9-16,3 % 

2010 2 % 12-13,4 % 
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2011 2 %  13,8-15 % 

 

Tabellen ovan visar den tillväxttakt och diskonteringsränta som TradeDoubler har använt sig 

av vid beräkning av sina framtida kassaflöden. Utifrån dessa faktorer har bolaget genomfört 

nedskrivningsprövningar för att se om det föreligger något nedskrivningsbehov avgoodwill.  

TradeDoubler har under tidsperioden genomfört nedskrivningar under år 2009, vilket 

motiveras enligt följande: 

2009 

Bolaget har genomfört en nedskrivning av goodwill med 150 miljoner svenska kronor, 

avseende IMW Group Storbritannien som förvärvades 2007. Nedskrivningen genomfördes på 

grund av ett svagt utfall och man har därmed gjort en försiktigare bedömning av utvecklingen 

framåt. Det ställdes även upp en reserv om 30 miljoner svenska kronor för en lokalyta som 

står tom i London. De kan inte utesluta att en framtida prövning skulle påvisa ytterligare 

nedskrivningsbehov av goodwillposten. 

 

4.4 Beräknade nyckeltal 

Under detta avsnitt kommer data från nyckeltalen baserat på bolagens årsredovisningar att 

presenteras. Med de här genomförda beräkningarna kommer man kunna utläsa hur bolagens 

goodwill förhåller sig till utvalda poster i bokslutet. Tydligare beräkningar av samtliga 

nyckeltal finns att hämta i bilaga 2. 

 

Figur 13. Diagrammet visar hur bolagens goodwill förhåller sig till det egna kapitalet under åren 

2008-2011. 
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I ovanstående diagram redogörs för hur bolagens goodwill förhåller sig till det egna kapitalet 

under den studerade tidsperioden. Man kan utläsa från år till år hur stor procentandel av de 

egna kapitalet som representerar goodwill. Den högsta goodwillandelen noteras år 2008 hos 

Eniro och uppgick till 514 procent. Det är även ett flertal företag till som har höga 

goodwillandelar jämfört med det egna kapitalet. Eniro ligger relativt jämnt under perioden 

2009-2011, goodwillandelen uppgår till kring cirka 200 procent. Tätt bakom kommer 

TradeDoubler år 2008 med cirka 182 procent, Kappahl år 2009 med cirka 183 procent och 

Hexpol år 2010 med cirka 166 procent. 

 

 

Figur 14. Diagrammet visar hur bolagens goodwill förhåller sig till totala tillgångar under åren 

2008-2011. 

Diagrammet ovan visar goodwill i förhållande till totala tillgångar inom de undersökta 

bolagen. Den högsta goodwillandelen registreras under år 2009 hos Eniro, där 70 procent av 

de totala tillgångarna utgörs av goodwill. Eniro ligger för övrigt rätt jämnt över åren, mellan 

cirka 61 procent som lägst år 2010 till som sagt ca 70 procent. Övriga bolag ligger under 50 

procent nivån, men har ändå relativt höga förhållanden. Hexpol ligger runt 40 procent gränsen 

samtliga år, TradeDoubler ligger runt ca 35 procent under tidsperioden och Betsson kommer 

under 2011 upp till ca 35 procent i goodwillandel av de totala tillgångarna. 

Vid beräkning av hur fördelningen gällande nedskrivning av goodwill har sett ut kan det 

utläsas från beräkningarna att det inte är någon marginell del som skrivit ned av bolagens 

goodwillpost. Det är tydligt att Eniro har stått för störst del när det gäller nedskrivning av sin 

goodwillpost. Eniro har under åren 2008-2011 skrivit ner cirka 48 procent av sin 

goodwillpost. Därefter följer TradeDoubler som gjort nedskrivningar under enbart år 2009 

och gjorde då en nedskrivning av goodwillen på cirka 28 procent. Bilia genomförde sin 
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nedskrivning av goodwill under år 2008 och nedskrivningen utgjorde cirka 23 procent av 

goodwillposten. IFS skrev ned sin goodwill under åren 2010 och 2011, nedskrivningen 

utgjorde cirka 3 procent av goodwillen för båda åren tillsammans. Till sist gjorde Nobia en 

nedskrivning av sin goodwill på cirka 1,5 procent under år 2010.    

Utifrån en helhetsbild av nedskrivningarna under perioden 2008-2011 går det att utläsa att 

Eniro stått för 99 procent av samtliga nedskrivningar för den undersökta tidsperioden. Övriga 

10 procent fördelas på Bilia, IFS, Nobia och TradeDoubler.  

4.5 Sammanfattning  

Under empiri avsnittet har insamlad data utifrån de undersökta bolagens årsredovisningar 

återgetts. Inledningsvis återges det för hur bolagen har genomfört sina 

nedskrivningsprövningar. Därefter är upplägget efter bolag som gör nedskrivningar och bolag 

som inte gör nedskrivningar. Sammanfattningsvis kan det tydligt utläsas vilken tillväxttakt 

och diskonteringsränta respektive företag har använt sig av vid nedskrivningsprövning. 

Viktiga antaganden finns också återberättade och hur stor den redovisade goodwillposten har 

vart i varje bolag för respektive år. Till sist har bolagens motiveringar till genomförd 

nedskrivning alternativt motivering till det icke extisterande nedskrivningsbehovet.  

Efter redogörelsen för bolagens hantering av goodwill kommer avsnittet in på en 

sammanfattande återgivning gällande beräknade nyckeltal där goodwillens förhållande med 

eget kapital, totala tillgångar och nedskrivningar återges. Diagram visar tydligt förhållandena 

över dessa faktorer. Ytterligare information kring nedskrivningarna över året återges, där 

andelen nedskrivningar av goodwill beskrivs för tidsperioden 2008-2011. 
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5 Analys 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av referensramen. Resultatet från 

analysen används sedan för att kunna besvara studiens frågeställning men också leda till dess 

slutsatser. 

 

5.1 Nedskrivningsprövning 

Utifrån bolagens årsredovisningar har vi kunnat utläsa hur de genomför sina 

nedskrivningsprövningar under den undersökta tidsperioden 2008-2011. Samtliga företag 

följer IAS 36 noggrant när det kommer till nedskrivningsprövningar och tar till sig alla 

variabler som behövs. Samtliga bolag redogör för hur nedskrivningsprövningen har gått till 

samt att de genomför känslighetsanalyser.   

 

Bolagen har även redogjort för att de genomför nedskrivningsprövning minst en gång om året 

eller oftare om indikationer visar att det behövs, vilket överensstämmer med IAS 36. Bolagen 

följer riktlinjerna till stor del, dock varierar det mellan de när det gäller själva 

nedskrivningsprövningen av goodwill. IAS 36 har riktlinjer gällande diskonteringsräntan där 

den ska anges före skatt, dock är det långt ifrån alla undersökta bolag som följer detta. 

 

5.1.1 Kassagenererande enheter 

Intervallet av antalet kassagenererande enheter har varierat mellan företagen men även i vissa 

fall mellan åren. Från en enhet hos Betsson, Kappahl, Mekonomen och Net insight till åtta 

enheter hos bolaget IFS. 

 

De som har enbart en kassagenererande enhet utgår oftast från koncernen i helhet, exempel på 

bolag som gjort på detta sätt är Betsson, Kappahl och Net insight. Mekonomen skiljer sig 

dock, som de tidigare nämnda bolagen så har även de enbart en enhet men i deras fall utgörs 

den kassagenererande enheten av en enskild butik. Ett annat sätt som bolagen har valt att göra 

uppdelningen på är att utgå från de olika affärsområden som de är verksamma inom. Här är 

Nibe, Bilia och Hexpol är exempel på bolag som använder sig av detta sätt. De fem resterande 

bolagen, Nobia, JM, Eniro, IFS och TradeDoubler har valt att göra uppdelningen utifrån 

geografiskt område de flesta av sina år, vilket är det mest förekommande hos våra 12 bolag. 

 

Det var sammanlagt fem bolag som genomförde nedskrivningar av goodwillposter, av dessa 

är det Eniro, Bilia och TradeDoubler som härrör till vilken kassagenererande enhet 

nedskrivningen gäller. 

 

I vår empiri kan vi utläsa att bolag som förändrade antalet kassagenererande enheter från ett år 

till ett annat är två stycken. Det ena bolaget är Eniro, som vid första förändringen minskade 

från fem till tre kassagenererande enheter, vid andra förändringen så ökade de från tre till sju 

kassagenererande enheter. Det andra bolaget, TradeDoubler ökade från fyra kassagenererande 

enheter till sju år 2011. 
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5.1.2 Diskonteringsränta 

En skillnad som vi kan se i årsredovisningarna är att bolagen uppger diskonteringsräntan före 

eller efter skatt. Bolagen är inte heller konsekventa mellan åren utan varierarsätt de valt att 

uppge diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan före skatt varierar från 8,5 procent till som 

högst 16 procentenheter mellan bolagen i studien. Betsson står för den högsta och Eniro står 

för den lägsta. Intervallen på diskonteringsräntan efter skatt ligger mellan 5 till 13 

procentenheter. Net insight står för den högsta och Kappahl står för den lägsta. Det går inte att 

se någon större variation över åren på bolagens diskonteringsränta, den håller en relativt jämn 

kurva. Många av bolagen grundar diskonteringsräntan utifrån vad övriga bolag på samma 

marknad använder sig av. 

 

5.1.3 Tillväxttakten 

Intervallet för tillväxttakten bland de 12 bolagen är mellan -19 procent upp till 70 procent. Det 

finns även fall där man inte kan få fram en relevant tillväxttakt då de hade ett negativt 

startvärde. Eniro var det enda bolaget med negativt startvärde. Den vanligast förekommande 

tillväxttakten var två procent, exempel på bolag med den tillväxttakten var Hexpol, JM, 

Kappahl, Mekonomen, Eniro, IFS, Nobia och TradeDoubler. Det som utmärker Eniro och IFS 

från de andra nämnda bolagen är att deras tillväxttakt inte varit två procent under alla fyra 

åren utan varierat.  

 

Bilia och Eniro är de som har varit noggranna med att redogöra för vilken kassagenererande 

enhet som har vilken tillväxttakt. Ett mönster vi kan se hos Bilia är att tillväxttakten inte 

skiljer så mycket mellan deras olika kassagenererande enheter utan variation som uppstår är 

främst mellan åren. Hos Eniro däremot är skillnaden markant, under år 2008 kan vi utläsa en 

variation på -1 procent upp till 55 procent i tillväxttakt. Då Eniro byter kassagenererande 

enheter i årsredovisningarna är det omöjligt att följa en specifik kassagenererande enhet under 

de fyra åren och göra en jämförelse. 

 

5.1.4 Viktiga antaganden 

Hos vissa av de undersökta bolagen kan vi se att de har tagit till andra viktiga antaganden då 

de genomfört beräkningar för att anta framtida återvinningsvärden. Det är fyra bolag av de 12 

undersökta som tagit med och belyst sina ytterligare viktiga antaganden vid estimering av 

framtida kassaflöden. Dessa bolag är Bilia, Betsson, Kappahl och Nobia. För att kunna 

uppskatta framtida värden gällande sina olika kassagenererande enheter har Bilia tagit med 

variabler som marknadsandel- och tillväxt, där efterfrågan för nya bilar styrs av 

konjunkturutvecklingen medan själva underhållsdelen gällande service och reparationer när 

det kommer till bilar har en stabilare efterfrågan. Ett annat antagande bolaget har antagit är att 

priser baseras på att öka med en förväntad inflation, samt att personalkostnader har estimerats 

utifrån en viss reallöneökning och planerade effektiviseringar i verksamheten.  

När det kommer till Betsson har de antagit två variabler som har betydelse vid extrapolering 

av framtida kassaflöden. Dessa är försäljning och rörelsemarginal. Variabeln försäljning utgår 

från de aktuella marknadsplaner som existerar, vilka uppdateras varje år utifrån faktiska fall. 

Rörelsemarginalen är till det stora hela beroende av marknadssatsningar som genomförs. 
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Detta belopp fastställs av Betsson utifrån årliga budgetar för den kassagenererande enhet det 

gäller. 

Kappahl är det tredje och sista bolag av de 12 undersökta bolagen som använt sig av 

ytterligare variabler vid nedskrivningsprövning gällande goodwillposten. Den första variabeln 

är precis som hos Bilia marknadsandel - och tillväxt, där bolaget beaktar efterfrågan på 

produkter utifrån konjunkturutvecklingen samt att man tar en aktuell marknadsandel för 

framtida perioder berörande befintliga butiker i koncernen. Det andra viktiga antagandet som 

tagits i beaktning är bruttomarginal, där Kappahl har sänkt bruttomarginalen något med 

nuvarande nivå för att kunna se om detta har någon betydelse när det kommer till förekomst 

av nedskrivning trots föresatsen att detta inte kommer inträffa. Till sist har variabeln 

omkostnader tagits i beaktning, där bolaget har förväntningar om att omkostnaderna kommer 

växa med omsättningen bortsett från en del gemensamma kostnader som förväntas växa med 

inflation.Sista företaget som har redogjort för viktiga antaganden är Nobia. De har vid 

prognostisering tagit med variabler som omsättningstillväxt, rörelsemarginal, investerings- 

och rörelsekapitalbehov.  

Dessa antaganden har bolagen tagit för att kunna estimera ett tydligare och noggrannare 

återvinningsvärde, för att se huruvida det föreligger ett behov gällande nedskrivning av 

goodwillposten i bolaget. Vid utläsandet av deras årsredovisningar kan vi se att de menar att 

dessa variabler har hjälpt dem att genomföra sina nedskrivningsprövningar mer noggrant och 

kunnat redovisa ett återvinningsvärde som tydligt återspeglar bolaget. Dock har referensramen 

inte gett inblick i att ytterligare variabler skulle ge bolag det enklare att beräkna 

återvinningsvärdet för att se om det föreligger något nedskrivningsbehov. Det går inte heller 

att anta att samtliga övriga bolag har struntat att ta med ytterligare variabler i beaktning vid 

nedskrivningsprövningar. Det kan ju bara vara att bolagen inte redogjort för det tydligt i sina 

årsredovisningar. 

 

5.2 Earnings management och big bath 

Anledningar till earnings management kan vara viljan att påverka aktiemarknaden, att bolagen 

vill framstå så bra som möjligt när det kommer till möjliga investerare eller byte av VD.
73

 Vi 

har funnit att fyra av de 12 undersökta bolagen har tillsatt ny VD under tidsperioden 2008-

2011. Under år 2008 genomförde Eniro och TradeDoubler VD-byte. Under år 2010 så 

genomförde samma bolag ytterligare ett VD-byte, även Nobia tillsatte ny VD detta år. Under 

år 2011 trädde en ny VD in för Betsson, samma år meddelar Kappahl att en ny VD skulle 

tillträda i början på år 2012. Av de studerade bolagen är det två av de fem bolag som tillsatt 

ny VD även genomfört nedskrivning av goodwill det året som den nya VD:n tillträdde. 

Samtidigt är det en av de fem som inte har gjort sina nedskrivningar det året som den nya 

VD:n tillträdde. De övriga två bolagen har inte gjort någon nedskrivning överhuvudtaget 

under den studerade tidsperioden som har gjort VD-byte. 
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5.3 Goodwill i förhållande till eget kapital 

Fem av bolagens goodwill i förhållande till eget kapital översteg 50 procentenheter år 2008. 

Goodwill i förhållande till eget kapital borde vara högre i dåliga tider, skriver Gauffin och 

Thörnsten i artikeln i Balans. Företag vill inte ta nedskrivningar för skydda sitt egna kapital.  

År 2008 var det finanskris, om man skulle tro Gauffin och Thörnsten borde de nästkommande 

årens goodwill i förhållande till eget kapital vara högre än tidigare eftersom det fanns en 

ekonomisk oro i världen. Det kan vara en förklaring till varför Eniros goodwill i förhållande 

till eget kapital är märkbart högre år 2008 än de tre efterföljande åren. Dock var det ingen 

märkbar skillnad från år 2008 till år 2009 gällande goodwill i förhållande till eget kapital.   

 

10 av de 12 bolagen har istället en minskning av förhållandet åren efter 2008 vilket är 

motsatsen till vad Gauffin och Thörnsten
74

 skrev i sin artikel. Dock är inte minskningen inte 

så förvånande om vi ska tro Godfrey och Koh, i deras studie redogör de för att dåliga tider 

skulle generera nedskrivningar av goodwill, vilket i det här fallet skulle ge en minskning av 

förhållandet mellan goodwill och eget kapital, något vi även kan se i våra uträkningar. 

Godfrey och Koh’s studie visar även att bolag vid investeringsmöjligheter drar sig från att 

genomföra nedskrivningar, vilket skulle reflektera dåliga framtida förhoppningar för 

bolaget.
75

 År 2009 fortsatte den ekonomiska oron vilket resulterade i att många bolag gick i 

konkurs. 

 

5.4 Goodwill i förhållande till totala tillgångar 

När goodwill divideras med totala tillgångar kan man se hur stor procentandel av de totala 

tillgångarna som består av goodwill. Vi kan utifrån figur 14 se att det förhållandevis fördelar 

sig jämnt över den undersökta tidsperioden för bolagen. 

 

När vi studerar figur 14 ser vi dock att det enbart är fem av 12 bolag där procentenheten har 

sjunkit mellan år 2008 och år 2009. Inte en så stor skillnad som vi trodde det skulle vara 

jämfört med de stabilare åren. 

 

År 2010 var det år som ekonomin återhämtade sig ur krisen, i det stor hela var det ingen större 

skillnad på förhållandet nu mot tidigare. Det var enbart hos fyra bolag som förhållandet 

mellan goodwill och totala tillgångar förändrades genom att sjunka i procentenheter. 

 

5.5 Nedskrivningar i förhållande till total goodwill 

Av de 12 undersökta bolagen är det enbart fem som genomfört nedskrivning under något år av 

den studerade tidsperioden. Det är enbart Eniro som genomfört nedskrivning för samtliga 

åren. Detta kan bero på att de inte behandlar sin goodwillpost på rätt sätt trots att den utgör en 
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väsentlig del i bolaget. Som tidigare nämnt hamnade Eniro i topp i en artikel från Veckans 

Affärer, där goodwillposter beskrivs som en tickande bomb.
76

 

De övriga bolagen som genomför nedskrivningar på goodwillposten är Bilia, IFS, Nobia och 

TradeDoubler. Av förhållandet kan vi utläsa hur stor andel av goodwillposten som blivit 

nedskriven av de undersökta bolag som genomfört nedskrivningar.  

Av de 12 bolagen som vi har studerat var det endast två av dessa som gjorde en nedskrivning 

under år 2008. Bolagen som genomförde nedskrivningar under år 2008 var Eniro som skrev 

ner sin goodwillpost med 7,3 procent och Bilia vars goodwill skrevs ned med 22,58 procent.  

År 2009 var det också enbart två som genomförde nedskrivningar, vilket är lite 

uppseendeväckande med tanke på att år 2008 var då finanskrisen slog till och goodwillposten 

är menad att visa framtida förväntningar för bolagen de kommande åren. De bolag som 

genomförde nedskrivningar av goodwill var Eniro och TradeDoubler. Eniro skrev ned sin 

goodwillpost med 0,22 procent medan TradeDoublers nedskrivning uppgick till 28,26 

procent.  

 

Eniros nedskrivning för år 2010 ökar från 0,22 procentenheter upptill 34,81 procentenheter. 

Nobia och IFS gör sina första nedskrivningar för den undersökta perioden. Nobia skriver ned 

sin goodwill med 1,52 procentenheter och IFS skriver ned med 1,53 procentenheter.  

 

År 2011 var det återigen enbart två bolag som gjorde nedskrivningar. Eniro med 5,79 

procentenheter och IFS med 1,32 procentenheter. Gör vi en jämförelse med Eniros 

nedskrivning från året innan ser vi att den sjunkit markant. n anledning till det kan ha varit att 

år 2010 återhämtade sig både den svenska och den globala ekonomin snabbare än väntat. 

Även IFS procentenheter har sjunkit från föregående år. 

 

5.6 Kvalitet på årsredovisningar 

Att bolagen tar med huruvida de har genomfört nedskrivningar anser vi vara relevant att ta 

med i årsredovisningen. Samtliga undersökta bolag hade i princip beskrivit 

nedskrivningsprövningarna på samma sätt, vilket bidrog till att lätt kunna göra en jämförelse 

mellan dessa. Jämförbarheten mellan bolag handlar om att lika händelser skall redovisas på 

samma sätt.  

 

5.7 Motiveringar 

När bolagen redovisar sin goodwill och nedskrivning av goodwillposten återfinns ofta en 

redogörelse för hur de går tillväga, faktorer som spelat in samt en motivering till varför 

bolaget har gjort på ett visst sätt. Detta hamnar under avsnittet i årsredovisningarna där man 

kan följa med i tänket. Under noten immateriella tillgångar redovisas goodwill och eventuella 

nedskrivningar. Det intressanta var att lyfta fram motiveringarna till varför bolagen 

genomförde eller inte genomförde nedskrivningar av goodwill.  
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Samtliga företag är utmärkande noggranna med att belysa sina tillväxttakter, 

diskonteringsräntor, faktorer som vart viktiga och att de har genomfört nedskrivningstest. 

 

De sju av 12 undersökta bolagen som inte har genomfört någon nedskrivning under den 

undersökta tidsperioden kan i enkelhet summeras till en och samma motivering; Efter 

genomförd känslighetsanalys där variabler har överdrivits åt negativa håll återfinns god 

marginal mellan återvinningsvärde och redovisat värde, alltså föreligger inget 

nedskrivningsbehov av goodwill detta år.  

 

Alla våra undersökta bolag har motiveringar till huruvida de har gjort nedskrivningar eller 

inte. Vi ser att de bolag som genomfört nedskrivningar har mer förklarande motiveringar och 

klargörande anledningen att nedskrivning av goodwill görs.  

 

Bilias förklaring är att vid beräkning av återvinningsvärdet för en av deras kassagenererande 

enheter överstiger det redovisade värdet återvinningsvärdet för goodwillposten.  

 

Två år i rad gör Eniro nedskrivningar efter att ha gjort nedskrivningsprövning gällande 

kassagenererande enheter. Samt ena året även för att de avvecklar en verksamhet. De senare 

åren 2010-2011 gör de nedskrivningar till följd av minskat framtida kassaflöde. 

 

TradeDoublers motivering till nedskrivning är att den kassagenererande enheten för IMW 

Group Storbritannien genererade ett svagare utfall än beräknat. Det som är unikt för 

TradeDoubler är att de förvarnar om en eventuellt kommande nedskrivning. 
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6 Slutsatser och diskussion 

I avsnittet sammanfattas slutsatser baserat på ovanstående analys. Avsnittet behandlar och 

svarar även på uppsatsens syfte och frågeställning. Avslutande diskuterar författarna ämnet 

utifrån egna åsikter samt till fortsatt forskning av ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera bolagens motiveringar till hantering av 

goodwillposten. Den undersökta tidsperioden har varit under en ekonomisk kris som snabbt 

fick uppsving, men sedan dalade igen. Därmed skulle lågkonjunkturen kunna vara en faktor 

till att genomföra nedskrivningar i bolagen, men studien har inte visat något tecken på det i 

bolagens årsredovisningar. Utifrån detta faktum kan studien inte fastställa en slutsats gällande 

sambandet mellan lågkonjunktur och nedskrivning av bolagens goodwill.  

Det studien kan konstatera är att de sju bolag som inte har genomfört några nedskrivningar 

använder sig av enhetliga värderingar. Bolagen har utifrån nedskrivningsprövning, följt av 

känslighetsanalys där de överdriver faktorerna diskonteringsränta, tillväxttakt, samt andra 

möjliga variabler om sådana förekommer kommit fram till att återvinningsvärdet överstiger 

det redovisade värdet och ingen nedskrivning av goodwill har behövt ske. 

De fem bolag som genomför nedskrivningar använder sig av samma beräkningar för 

återvinningsvärdet som de ovan nämna. Studien kan konstatera att vid flertalet av de 

undersökta bolagens nedskrivningar har orsaken klargjorts. Bolagen har då motiverat sina 

nedskrivningar av goodwill med att återvinningsvärdet understeg det redovisade värdet, 

avveckling av verksamhet i koncernen, minskad efterfrågan på produkter samt ett svagare 

utfall än estimerat. Dock finns det även bolag där ingen orsak angivits utan där vi sett 

nedskrivningen i resultaträkningen, därmed kan studien inte visa några generella slutsatser. 

IFRS rekommendationer skall hjälpa till att få värderingar mer enhetliga, att jämförelser 

mellan år och bolag ska vara möjligt. Enligt vår studie har inte detta kunnat uppfyllas med 

tanke på att de studerade bolagen har varierad syn på goodwillposten.  

Till sist kan studien konstatera att några slutsatser inte kan dras gällande earnings 

management och big bath då studien inte har kunnat styrka om det finns ett samband mellan 

bolagen och dessa teorier.  

Utifrån vår uppsats finner vi visst stöd till Godfrey och Kohs studie när det gäller hur 

goodwill förhåller sig till eget kapital. Godfrey och Koh menar att sämre tider skulle generera 

att man genomförde nedskrivningar av goodwill, då det inte föreligger 

investeringsmöjligheter. Om det skulle föreligga investeringsmöjligheter drar man sig från att 

genomföra nedskrivningar av goodwill. Anledningen till att vi anser att studien har visst stöd 

till Godfrey och Koh är att några bolag har genomfört nedskrivning av goodwill under dåliga 

tider, dock inte så pass många för att göra en generalisering.  

6.2 Diskussion 

Om vi återkopplar nedskrivningsprövning till Lhaopadshan studie där ledningens egenintresse 

styr beslut gällande nedskrivning av goodwill kan vi misstänka vissa samband. Ett möjligt 
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samband som uppkommer skulle kunna vara att bolagen manipulerar de faktorer som används 

vid nedskrivningsprövning.
77

 Att bolagen i känslighetsanalyserna överdriver variablerna för 

att se hur drastiska förändringar som krävs innan en nedskrivning bör genomföras är ett 

faktum. Något som vi också kan återkoppla till det Lhaopadshan diskuterar i sin studie.
78

 

Då bolag tummar på riktlinjer att diskonteringsräntan ska anges före skatt, är det inte svårt att 

misstro att de även gjort det gällande andra variabler. Att det snarare skulle vara ledningens 

intresse som bolagen utgår ifrån istället för IAS 36. 

 

En ytterligare intressant aspekt utgår ifrån Godfrey och Kohs studie som menar att 

nedskrivningar av goodwill har ett samband med investeringsmöjligheter för bolaget. 

Applicerat på de data som vi samlat in utifrån bolagens årsredovisningar skulle det förklara 

varför så få bolag i undersökningen genomför nedskrivningar, dock har vi inblick i hur 

investeringsmöjligheterna har sett ut under åren. Med tanke på föreliggande lågkonjunktur 

under tidsperioden där många bolag gick i konkurs stödjer inte Godfrey och Koh’s studie 

resonemanget. Dock kan vi enbart spekulera kring detta då vi inte har konkret data att jämföra 

denna teori med.
79

 

 

Vi reagerar på två brister i bolagens redovisning av diskonteringsränta. Den första bristen är 

att det blir svårt för intressenterna att kunna jämföra diskonteringsräntan från år till år då ett 

och samma bolag varierar mellan att skriva före- respektive efter skatt. Dock anser vi att det 

finns en allvarligare aspekt i det hela än sett från intressenternas situation. Som vi skrev 

tidigare föreskriver IAS 36 att alla bolag ska redovisa sin diskonteringsränta före skatt. Vilket 

innebär att bolagen nonchalerar IAS 36. 

 

Efter att ha läst Dagwell m.fl. och Lhaopadshans studier trodde vi snarare att det skulle varit 

en stor spridning på diskonteringsräntan.
80

 De skrev att diskonteringsfaktorn bygger på 

partiska uppskattningar och antaganden och när olika människor utför dem blir det olika 

diskonteringsfaktorer och inte följer marknadsvärdet. Samtidigt har vi enbart studerat 12 

bolag och är därför försiktiga med att generalisera.
81 

 

I studien har vi inte kunnat bevisa om det finns någon koppling mellan big bath och byte av 

VD. En koppling som inte varit vårt huvudsakliga syfte att undersöka men något vi under 

tidens gång reflekterat över och funnit intressant. Det skulle absolut kunna vara så att bolagen 

har anammat big bath, dock kan vi som sagt inte utläsa det. Om vi spekulerar och tänker oss 

att big bath har använts som strategi så är det ju rätt påtagligt för att undvika nedskrivningar 

av goodwill i bolagen.  
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Att manipulera resultaträkningen handlar ju inte alltid om att genomföra någon förändring, det 

kan gått och väl vara så att man undviker att göra något. Undviker en nedskrivning av 

goodwill till exempel. Genom att tillämpa en låg diskonteringsränta får man automatiskt ett 

högt återvinningsvärde, vilket gör att det kommer krävas mycket innan det redovisade värdet i 

bolaget överstiger återvinningsvärdet och en nedskrivning av goodwill krävs. Utifrån dessa 

spekulationer verkar det genast enkelt att manipulera resultaträkningen och undvika 

nedskrivning av goodwill.   

 

Att Sverige år 2008 hade en finanskris trodde vi skulle speglas mer i förhållandet mellan 

goodwill och totala tillgångar. Vi trodde att goodwillandelen skulle sjunka samt att företagens 

förväntade kassaflöden och resultat skulle minskat under åren 2008-2009. Bolgen tog den  

ekonomiska oron år 2009 på allvar, vilket vi kan se i bolagens lägre procentenheter vid 

uträkningen av goodwill i förhållande till eget kapital. Än en gång anser vi att vår studie 

styrker Godfrey och Kohs studie.
82

 

Carlin och Finch nämner i sin studie från år 2009 att bolagen har utvecklat handlingar för att 

minimera risken alternativt hantera tidpunkten för att undvika oönskade förluster som 

eventuella nedskrivningar kan generera.
83

 Vi upplever att deras beskrivning av en sådan 

handling påminner om big bath. Detta skulle innebära att det är lättare för oss att se vilka som 

använder sig av big bath, då det skulle kunna vara bolagen som inte gör nedskrivningar men 

detta är inget vi kan fastställa utifrån den begränsade information vi har i årsredovisningar, 

samt har vi inte studerat på tillräckligt många studier för att vi ska kunna fastställa att denna 

teori håller.  

 

Som vi skrev tidigare blev år 2009 ett år då många bolag gick i konkurs.
84

 Än en gång kunde 

vi tänka oss att procentenheten skulle sjunka mellan år 2009 och år 2010. Dock kunde inte 

heller det här året påvisa något mönster då det enbart var hälften av de undersökta bolagen 

vars procentenhet sjönk från år 2009. De tre bolag som skulle kunna ha påverkats av 

konjunktursvängningen är Betsson, Kappahl och Net insight. Dock är det inte tillräckligt 

många av de studerade bolagen som märkbart har påverkats av konjunktursvängningen för att 

vi ska kunna dra några generella slutsatser, samt att de heller inte har redogjort för att det varit 

en faktor under perioden. 

 

Med tanke på att bolagen år 2009 inte hade återhämtat sig från finanskrisen är det förvånande 

att det är så få bolag som skrivit ned samt att de som gjort nedskrivningar har skrivit ner så 

liten del av goodwillen, dock utmärker sig Eniro.  

 

När vi gjorde jämförelse mellan de kassagenererande enheterna upptäckte vi tidigt att det var 

svårt att jämföra dessa mellan bolagen då alla har olika kassagenererande enheter, vilket inte 

var så förvånande. Det som däremot fångade vår uppmärksamhet var att vissa bolag varierade 
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vilka kassagenererande enheter de använde mellan åren. Det bidrog till att det var lite svårare 

att göra en jämförelse. En annan sak som förvånade oss gällande diskonteringsräntan var att 

vissa bolag räknade den innan skatt och vissa räknade efter skatt. Precis som med 

kassagenererande enheterna kunde detta variera inom samma bolag mellan åren. Detta bidrog 

till att det var svårt att göra en jämförelse mellan vissa bolag men även mellan vissa år. 

Utifrån studier har vi fått uppfattning om att posten är svårhanterad, dock trodde vi att det 

ändå skulle finnas tydliga förklaringar kring hur de motiverar sin hantering samt vad som har 

varit orsaken till att en nedskrivning genomfördes inom vissa bolag. Det som fångade vår 

uppmärksamhet ytterligare var då IFS inte motiverade eller beskrev hanteringen alls, utan vi 

fick granska det i deras resultaträkning. Därmed bör understrykas att den hantering som finns 

av goodwillposten idag inte underlättar för jämförelser, vilket är lite tråkigt då det är något 

som kan vara intressant att se om likheter förekommer. 

6.3 Fortsatta studier 

Vi är medvetna om att antalet bolag kan upplevas som få, men vi valde att studera färre 

företag för att kunna studera deras årsredovisningar för fyra år och hoppas att vi har fått en 

djupare inblick genom detta val. Därmed skulle det vara intressant att genomföra fortsatta 

studier inom det här ämnet genom att ta sig an och undersöka samtliga bolag på Mid Cap 

listan. Detta hade gett oss möjlighet att få en generalisering i större utsträckning. 

Ytterligare en aspekt som skulle ge en mer fördjupad studie kring ämnet är om man 

kompletterar med intervjuer för att få med kvalitativ information i den kvantitativa studien. 

Samtidigt hade man även kunnat komplettera med mer kvantitativ data i form av rådata 

gällande bolags underlag inför upprättande av årsredovisningar, om vi hade funnit sådan 

tillgänglig. 

Till sist hade det varit intressant att genomföra en djupgående undersökning gällande earnings 

management och big bath utifrån bolags årsredovisningar med djupgående intervjuer, samt 

söka mer relevant information som behövs för att analysera och diskutera utifrån dessa 

teorier. Därmed hade vi velat analysera mer data runtomkring goodwill för att se om något 

samband föreligger. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Betsson  

2008-2011 

Betsson har hänfört sin goodwill till den enda befintliga kassagenererande enheten, vilken är 

Betsson Online. Detta då bolaget har delat ut Cherry-företagen och Net Entertainment till 

aktieägarna 2006 och 2007. 

 

Då goodwill anses ha en obestämbar nyttjandeperiod är Betsson noga med att testa posten 

årligen för att identifiera möjliga nedskrivningsbehov. Man redovisar anskaffningsvärdet 

minus eventuella ackumulerade nedskrivningar, vilket då blir goodwillposten. Vid 

nedskrivningsprövning beräknar man återvinningsvärdet för goodwillposten, vilken baseras 

på kassaflödesprognoser utgående från verkliga resultat i rörelsen. 

 

2008 

Under året redovisade koncernen goodwill som härrör från förvärvet av Betsson i början av år 

2005. Denna tillgång tillhör vid förvärvstidpunkten den kassagenererande enheten Betsson 

Online. En nedskrivningsprövning genomfördes i februari år 2007 (i samband med 

årsbokslutet för år 2006) då man beräknade återvinningsvärdet utifrån dess nyttjandevärde.  

 

Resultatet av prövningen visade att återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet med 

god marginal. Inga händelser har inträffat som skulle kunna ha en negativ inverkan sedan man 

senast genomförde beräkningen av återvinningsvärdet. Då de tillgångar och skulder som utgör 

enheten inte har förändrats i betydande utsträckning är det därför osannolikt att en ny 

beräkning av återvinningsvärdet skulle understiga det redovisade värdet. Det beräknade 

återvinningsvärdet baseras på kassaflödesprognoser som utgår från faktiska resultat till och 

med 2006 följt av en femårig prognos vilken baserats på en affärsplan för samma period, samt 

budget för 2007.  

 

Man har för åren som följer efter 2011 genomfört en extrapolering av tillväxttakten vilken 

uppgår till 3 procent och motsvarar en antagen genomsnittlig framtida inflationstakt. Under de 

första fem åren förväntades att tillväxttakten skulle vara högre än branschen då verksamheten 

har goda möjligheter till fortsatt stark tillväxt. Den diskonteringsränta som användes till de 

prognostiserade kassaflödena uppgick till 16 procent före skatt. 

 

Bolaget har tagit med ytterligare viktiga antagen i femårsprognosen och de metoder som 

använts till detta är: 

 

- Försäljning, denna prognos utgår från aktuella marknadsplaner och uppdateras årligen 

utifrån faktiska utfall. Betsson har baserat prognosen på tidigare erfarenheter och 

externa informationskällor. 

 



II 
 

- Rörelsemarginal, rörelsemarginalen är till stort beroende av marknadssatsningar som 

genomförs. Betsson fastställer belopp i årliga budgetar för enheten. Bolaget baserar 

prognosen på tidigare erfarenheter samt externa informationskällor. 

 

Betsson Onlines utfall för åren 2008 och 2007’s verksamhet är betydligt bättre än de 

antaganden som gjorts vid 2006 års beräkning gällande vad återvinningsvärdet bygger på. 

Den budget som upprättats för 2009 samt antaganden om andra viktiga variabler vid 

beräkningen anses också påverka värdet i en positiv riktning. Därmed anses det inte föreligga 

något nedskrivningsbehov för goodwill. 

 

2009 

Den goodwill som redovisades i koncernen uppkom i samband med förvärvet av Betsson i 

början av år 2005. Efter att bolaget har delat ut Cherry-företagen och Net Entertainment till 

aktieägarna 2006 och 2007 återstår enbart Betsson Online som kassagenererande enhet. Den 

nedskrivningsprövning som gjordes år 2007 ligger fortfarande kvar som bedömande underlag 

då tillgångar och skulder som utgör enheten inte har förändrats i någon betydande 

utsträckning finns ingen anledning till att genomföra en ny nedskrivningsprövning. 

Tillväxttakten och diskonteringsräntan ligger på samma värden som föregående år, det vill 

säga 3 procent i tillväxttakt och 16 procent i diskonteringsränta före skatt. Företaget har även 

detta år använt sig av samma viktiga antaganden som föregående år. Utfallet för bolagets 

verksamhet under 2007, 2008 och 2009 anses vara betydligt bättre än de antaganden som 

gjordes under 2006 vid beräkning av återvinningsvärdet. Nästkommande års budget och 

antaganden gällande andra viktiga variabler i beräkningen påverkar även dem värdet i positiv 

riktning. Därmed motiverar bolaget att det inte finns något nedskrivningsbehov för 

goodwillposten. 

 

2010 

I enlighet med föregående år uppkom den goodwill som redovisas enbart ut Betsson förvärvet 

och distribueras på den enda befintliga kassagenererande enheten i bolaget. Detta för att man 

delat ut Cherry-företagen och Net Entertainment till aktieägarna under åren 2006 och 2007. 

Bolaget håller kvar vid den nedskrivningsprövning som gjordes under 2007 då tillgångar och 

skulder som utgör enheten inte har förändrats markant i betydande utsträckning. Därmed 

anses det att det är oaktuellt att genomföra en ny nedskrivningsprövning då den tidigare 

fortfarande håller. Tillväxttakten och diskonteringsräntan ligger på samma värden som 

föregående år och man har tagit samma viktiga antaganden detta år. Bolaget menar att utfallet 

för åren 2007-2010 i verksamheten är betydligt bättre än de antaganden som gjorts vid 2006 

års beräkning av återvinningsvärdet. Den budget som upprättats för nästa år samt andra 

viktiga variabler vid beräkningen påverkar även dessa värdet i positiv riktning. Betsson 

motiverar alltså att det inte bedöms föreligga några behov för nedskrivning av goodwill detta 

år heller. 

 

2011 
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Den goodwill som redovisades detta år uppkom i samband med förvärvet av Net 

Entertainment (casinoeuro.com och cherrycasino.com) under år 2000, förvärvet av Betsson 

(betsson.com) i början av år 2005 samt förvärvet av Betsage-gruppen (betsafe.com) under år 

2011. Denna goodwillpost tillhör en och samma kassagenererande enhet, Betsson Online. I 

samband med årsbokslutet för året genomförde man en ny nedskrivningsprövning genom att 

beräkna om återvinningsvärde utifrån dess nyttjandevärde. Prövningen visade att 

återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet och därmed ansågs det inte föreligga något 

nedskrivningsbehov för goodwillposten. Återvinningsvärdet byggde på faktiska resultat i 

rörelsen utifrån kassaflödesprognoser under 2011. Styrelsen har fastställt en budget för 2012 

samt estimat för åren 2012-2015 där man använder en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 10 

procent. För åren som följer 2015 har man extrapolerat kassaflöden med en tillväxttakt på 2 

procent. Man diskonterade kassaflödena med 15 procent före skatt och bedömde den effektiva 

skattesatsen till 6 procent. Metoden som användes av företagsledningen för att fastställa dessa 

värden baseras på erfarenheter och förväntningar på marknaden. En känslighetsanalys har 

genomförts med följande variabler i åtanke: diskonteringsränta, försäljningsvolym och 

tillväxt. Analysen har indikerat att det finns goda marginaler i beräkningen och att det som 

sagt inte föreligger nedskrivningsbehov. 

 

Hexpol 

2008-2011 

Hexpol analyserar om det föreligger något nedskrivningsbehov gällande goodwill vid varje 

bokslutstillfälle. Om de ser möjliga indikationer till nedskrivningsbehov genomför de 

nedskrivningstester oftare. Detta för att se om det redovisade värdet överstiger dess 

återvinningsvärde. Om det föreligger ett nedskrivningsbehov utför man nedskrivningen till ett 

belopp som motsvarar återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgör det högsta av en tillgångs 

nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde, alltså det diskonterade nuvärdet av framtida 

kassaflöden. Man använder sig av bas antaganden för att mäta om det föreligger 

nedskrivningsbehov, antagandet utgörs av kapitalkostnad (WACC). 

 

För HEXPOL Koncernen utgör rörelsegrenarna de kassagenererande enheter vilket är den 

primära indelningsgrunden. De två affärsområdena är HEXPOL Compounding och HEXPOL 

Enginereed Products. 

 

2008 

Det bas antagande som finns och utgör grunden för att mäta om det föreligger något 

nedskrivningsbehov eller inte, är att vid nuvärdesberäkningen av framtida kassaflöden har en 

kapitalkostnad på 8,9 procent använts. Man har genomfört en avstämning mot en extern 

bedömning av rimlig kapitalkostnad. Beräkningen utgår från en intern bedömning av de 

närmaste fem åren och däreftermed en antagen tillväxt om noll procent. Definitionen av de 

kassagenererande enheterna följer koncernens organisation och är koncernens två 

affärsområden. Beräkningarna har visat att det inte föreliggernågot nedskrivningsbehov. 

2009 

Det basantagande som funnits under året är att vid nuvärdesberäkningen av framtida 
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kassaflöden har bolaget använt en kapitalkostnad på 11,0 procent. En avstämning har 

genomförts mot en extern bedömning av rimlig kapitalkostnad. Beräkningen utgår från en 

intern bedömning av de närmaste fem åren och följaktligen med en tillväxttakt på 2 procent 

per år. De kassagenererande enheterna följer koncernens organisation och är koncernens två 

affärsområden. Beräkningarna har visat att det inte föreliggernågot nedskrivningsbehov. 

2010 

Under året har de bas antaganden som funnits utgjorts av nuvärdesberäkningen av framtida 

kassaflöden. Till beräkningen har bolagen använt sig av en kapitalkostnad på 11,5 procent. 

Det har även genomförts en avstämning mot en extern bedömning för att se om man innehar 

rimlig kapitalkostnad. Beräkningen utgår från en intern bedömning av de närmaste fem åren 

och följaktligen med en tillväxttakt på 2 procent per år. De kassagenererande enheterna följer 

koncernens organisation och är koncernens två affärsområden.Efter genomförd 

känslighetsanalys där man halverat den uthålliga tillväxten, ökat WACC med 2 

procentenheter samt upprättat en försämrat uthållig lönsamhet (EBITDA) med 2 

procentenheter kommer man fortfarande fram till att det inte föreliggernågot 

nedskrivningsbehov för något affärsområde. 

2011 

Man har med hjälp av de basantaganden som funnits under året genomfört nuvärdesberäkning 

av framtida kassaflöden. Bolaget har vid beräkningen använt sig av en kapitalkostnad på 11,5 

procent. Denna har bekräftats genom en avstämning mot extern bedömning för att se om man 

använder sig av en rimlig kapitalkostnad. Beräkningen utgår från en intern bedömning av de 

närmaste fem åren och därefter med en tillväxttakt på 2 procent per år. De kassagenererande 

enheterna följer koncernens organisation och är koncernens två affärsområden. Vid årets slut 

genomförde bolaget en känslighetsanalys där man halverat den uthålliga tillväxten, ökat 

WACC med 2 procentenheter samt har en försämrad uthållig lönsamhet (EBITDA) med 2 

procentenheter. Resultaten för känslighetsanalysen gör att man fortfarande drar slutsatsen att 

det inte föreliggernågot nedskrivningsbehov för något affärsområde. 

JM 

2008-2011 

JM hänför sin goodwill till fem olika kassagenererande enheter som finns i koncernen, dessa 

är: 

- JM Bostad Stockholm 

- JM Bostad Riks 

- JM Utland 

- JM Fastighetsutveckling 

- JM Produktion 

Den redovisade goodwillen i koncernen avser huvudsakligen goodwill som uppstod vid 

förvärv av Byggholt AS 1998 och AS Prosjekt finans 1999 vilken utgör JM’s totala 

verksamhet i Norge. AS Prosjekt finans och Byggholt AS sammanfördes år 2003 och 

verksamheten anses vara integrerad i Byggholt till fullo. Bolaget genomför 

nedskrivningsprövning minst en gång per år för att se om det föreligger något 
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nedskrivningsbehov för goodwill. För att se om något nedskrivningsbehov gällande goodwill 

existerar genomför man ett test enligt följande; Det goodwillvärde som fastställts vid 

förvärvstidpunkten fördelas utöver bolagets kassagenererande enheter. Varje kassaflöde 

motsvarar den lägsta nivå inom koncernen där goodwill övervakas i bolagets styrning och är 

därmed inte en större del av koncernen än ett segment. Det är enbart då det återvinningsbara 

beloppet understiger det redovisade värdet inom en kassagenererande enhet som det föreligger 

ett nedskrivningsbehov. Nedskrivningen redovisas då i resultaträkningen. Om bolaget finner 

någon som helst indikation vid bokslutstidpunkten på att goodwill möjligen kan ha minskat i 

värde genomförs en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 

högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nettoförsäljningsvärdet är baserat på 

internt framtagna projektbedömningar där antaganden förs angående projekts förväntade 

intäkter och kostnader. Man diskonterar projektens framtida kassaflöde med en 

diskonteringsfaktor.  

 

Varje år under perioden har JM genomfört en känslighetsanalys där det uppskattade resultatet 

före skatt efter strategiperiodens utgång sänkts med 5 procent under ledningens bedömning, 

vilket resulterade att återvinningsvärdet skulle sjunka med 5 procent. De testade också hur 

återvinningsvärdet skulle påverkas om man sänkte den uppskattade tillväxttakten med 50 

procent, vilket skulle generera att återvinningsvärdet skulle minska med 10 procent. Om den 

använda diskonteringsräntan skulle vara 3 procentenheter högre än grundantagandet så skulle 

återvinningsvärdet minska med 25 procent. 

 

 Känslighetsanalysen påvisar att diskonteringsräntan skulle behöva uppgå till 14 procent innan 

ett nedskrivningsbehov skulle föreligga. Efter genomförd känslighetsanalys påvisar resultaten 

dock ändå att det finns ett övervärde i samtliga fall, vilket gör att ingen av de hypotetiska 

fallen skulle generera en nedskrivning av goodwill i den norska verksamheten.  

2008 

Under året har bolaget prövat de redovisade värdena i Byggholt-koncernen där de fann att 

återvinningsvärdet översteg de redovisade värdena, vilket gav slutsatsen att en nedskrivning 

gällande goodwill inte ansågs nödvändig. Bolaget har använt sig av en tillväxttakt om minst 2 

procent för att extrapolera kassaflöden bortom strategisk period. Bolaget har beräknat 

tillväxttakten genom försiktiga antaganden gällande verksamhetens långsiktiga tillväxt och 

sett till att denna inte överstiger tillväxten för branschen som helhet. Diskonteringsräntan före 

skatt uppgick till 11 procent och har sin utgångspunkt i JM-koncernens genomsnittliga 

kapitalkostnad före skatt med observationer av verksamhetsspecifik information. Man har 

även tagit med uppskattat resultat före skatt baserat på tidigare års resultat och förväntningar 

för framtida marknadsutveckling vid prövningen av återvinningsvärdet. 

2009 

För året har bolaget genomfört en prövning gällande det redovisade värdet på goodwill i 

Byggholt-koncernen. Prövningen visade att återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet 
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och därmed fanns det inget behov av en nedskrivning av goodwill. Den tillväxttakt som 

använts ligger på 2 procent för att extrapolera kassaflöden bortom strategisk period. 

Tillväxttakten är ett försiktigt antagande av verksamhetens långsiktiga tillväxt och överstiger 

inte tillväxten för branschen som helhet. Den diskonteringsränta som används har sin 

utgångspunkt i JM-koncernens genomsnittliga kapitalkostnad före skatt och uppgår till 11 

procent före skatt. Bolaget har även tagit uppskattat resultat före skatt baserat på tidigare års 

resultat och förväntningar på den framtida marknadsutvecklingen i beaktning. 

2010 

Bolaget genomförde en prövning per den 31 december angående det redovisade värdet för 

Byggholt-koncernen. De fann att återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet och 

därmed ansågs det inte finnas någon anledning till att göra en nedskrivning av 

goodwillposten. Man har använt en tillväxttakt på 2 procent för att extrapolera kassaflöden 

bortom strategisk period. Tillväxttakten är ett antagande av verksamhetens långsiktiga tillväxt 

och överstiger inte tillväxten för branschen som helhet. Diskonteringsräntan före skatt ligger 

för året på 11 procent och har sin utgångspunkt ur koncernens genomsnittliga kapitalkostnad 

före skatt. Samma antagande gällande uppskattat resultat före skatt har använts vid 

prövningen detta år också. 

2011 

Under året har JM Norge genomfört ett förvärv gällande samtliga aktier i Öie AS i Oslo. 

Goodwillen för året uppkom i samband med förvärv av JM Norge AS (f.d. Byggholt AS) 

1998, AS Prosjektfinans 1999 samt Öie AS 2011, vilka utgör JM’s totala verksamhet i Norge. 

Koncernen har prövat goodwill per den 31 december för att se om det föreligger något 

nedskrivningsbehov. Vid prövningen fann man att återvinningsvärdet översteg det redovisade 

värdet och att någon nedskrivning av goodwill inte var nödvändig. Tillväxttakt och 

diskonteringsräntan ligger på samma värden som föregående år, det vill säga 2 procent 

respektive 11 procent. Man har även gjort samma antaganden som föregående år vid 

estimering av framtida kassaflöden.  

Kappahl 

2008-2011 

Bolagets kassagenererande enhet identifieras som koncernen i helhet och involverar då 

Norden och övriga länder där Kappahl är verksamma. Goodwillposten som redovisas 

representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvetoch det verkliga värdet 

av de förvärvade tillgångarna, övertagna skulder samt möjliga eventualförpliktelser. 

Goodwillposten värderas till anskaffningsvärdet minus eventuella 

ackumuleradenedskrivningar. Man prövar goodwillposten vid varje balansdag för att se om 

det föreligger indikation på nedskrivningsbehov, om sådan finnes beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. Bolaget redovisar en nedskrivning då en tillgångs eller kassagenererande 

enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Dock anses goodwill vara en post där 

återvinningsvärdet räknas årligen för den innehar en obestämd nyttjandeperiod. Den 

redovisade goodwillen uppkom vid samband med förvärvet av Kappahl AB koncernen i slutet 

av december år 2004. 
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2008 

Kappahl har under året angett en årlig tillväxttakt på 2 procent sedan året för förvärvet av 

koncernen, vilken har utgjort grunden för att kunna beräkna kassaflödesprognoser. 

Tillväxttakten på 2 procent motsvarar den långsiktiga tillväxttakten på enhetens marknader. 

De framtida kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 5,0 procent 

efter avdragen skatt. Ytterligare antaganden av variabler som tagits med vid 

nedskrivningsprövningen är: 

 

- Marknadsandel och – tillväxt, bolaget har beaktat efterfrågan gällande produkter och 

hur de följt konjunkturutvecklingen. Det har antagits en aktuell marknadsandel för 

framtida perioder som berör befintliga butiker, det ingår även en viss ökning av antalet 

butiker. Prognosen överensstämmer med bolagets tidigare erfarenheter samt externa 

informationskällor. 

 

- Bruttomarginaler, bolaget har sänkt bruttomarginalen något jämfört med nuvarande 

nivå, trots föresatsen att detta inte kommer inträffa. Även denna prognos stämmer in 

på tidigare erfarenheter. 

 

- Omkostnader, bolaget förväntar att omkostnaderna kommer växa med omsättningen 

bortsett från vissa gemensamma kostnader vilka förväntas växa med inflation. 

Prognosen överensstämmer med bolagets tidigare erfarenheter. 

 

Vid nedskrivningsprövning av goodwill har man genomfört en övergripande 

känslighetsanalys över de variabler som nämns ovan. Bolaget har gjort ett antagande om en 

försämring av den årliga tillväxten, ner till 0 procent, samt en höjning av diskonteringsräntan 

med två procentenheter men får ändå en mycket god marginal mellan återvinningsvärde och 

det redovisade värdet. Därmed ansågs det inte föreligga behov för nedskrivning under året.  

 

2009 

Kappahl har baserat nedskrivningsprövningen på en beräkning av framtida nyttjandevärde. 

Själva beräkningen bygger på kassaflödesprognoser för fyra år och därefter på ett evigt flöde 

då man inte kan fastställa en begränsad nyttjandeperiod. Man har baserat prognoserna på en 

årlig tillväxttakt på 2 procent sedan året för förvärvet av koncernen, vilket även motsvarar den 

långsiktiga tillväxttakten på enhetens marknader. Man har nuvärdesberäknat de 

prognostiserade kassaflödena med en diskonteringsränta på 5,6 procent efter skatt. Man har 

även tagit med samma viktiga antaganden som föregående år i beräkningen gällande 

marknadsandel och-tillväxt, bruttomarginaler och omkostnader.  

 

 

2010 

Under året har bolaget genomfört en nedskrivningsprövning baserat på beräkning av det 

framtida nyttjandevärdet, på samma sätt som de föregående åren. Den årliga tillväxttakten 

ligger på 2 procent sedan året för förvärvet av koncernen och motsvarar den långsiktiga 

tillväxttakten på enhetens marknader. Diskonteringsräntan ligger på samma värde som 
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föregående år, alltså 5,6 procent. Kappahl har även tagit antaganden om marknadsandel och-

tillväxt, bruttomarginaler och omkostnader med i beräkningen som de två föregående åren. 

Företaget har även beräknat med en försämring av den årliga tillväxten ner till 0 procent samt 

en höjning av diskonteringsräntan med 2 procent, men har ändå funnit att det finns god 

marginal mellan återvinningsvärdet och redovisade värden. Därmed har det inte funnits någon 

anledning till att genomföra nedskrivning av goodwillposten för året.    

 

2011 

Kappahl har under året genomfört nedskrivningsprövning baserat på beräkning av framtida 

nyttjandevärden, som de föregående åren. Den årliga tillväxttakten ligger kvar på 2 procent 

sedan året för förvärvet av koncernen och motsvarar den långsiktiga tillväxttakten på enhetens 

marknader. Diskonteringsräntan har ökat till 6,4 procent efter skatt. Bolaget har som 

föregående år tagit med viktiga antaganden i beräkningen angående marknadsandel och- 

tillväxt, bruttomarginaler och omkostnader. Detta år har man även tagit antagande gällande 

diskonteringsräntan. 

 

- Diskonteringsränta, bolagets ränta är beräknad enligt ett vägt genomsnitt mellan 

avkastningskrav på eget samt lånat kapital. Prognosen överensstämmer med tidigare 

erfarenheter och externa informationskällor. 

 

Kappahl har i enlighet med tidigare år även detta år genomfört en känslighetsanalys där de 

sänkt tillväxttakten till 0 procent samt höjt diskonteringsräntan med två procentenheter. Dock 

har de funnit att det finns god marginal mellan återvinningsvärdet och redovisade värden. 

Bolaget redogör även i sin årsredovisning för året att enskilda år inte påverkar beräkningen 

utan modellen är helt avgörande för den långsiktiga lönsamheten. Bolaget har alltså inte 

funnit någon anledning till att genomföra nedskrivning av goodwill för året. 

 

Merkonomen 

2008- 2011 

Bedömningen gällande värdet av koncernens goodwillposter har gjorts utifrån 

kassagenererande enheters nyttjandevärde. Mekonomens kassagenererande enhet består av en 

enskild butik. Nyttjandevärdet baseras på det framtida kassaflöde som enheten bedöms 

generera i koncernen.  

 

Det redovisade värdet av goodwill hänförs delvis till grossistverksamheten och delvis till 

Mekonomens butiker i Sverige, Norge och Danmark samt förvärvet av Speedy (2010). 

 

Om det vid ett förvärv visar sig att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en 

intäkt i resultaträkningen. Goodwill har en obestämd nyttjandeperiod och redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade 

avskrivningar gjorda före övergångar till IFRS. Om det beräknade återvinningsvärdet 

understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. 
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Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen den period den konstaterats. Vad gäller 

goodwillposter görs en prövning av värdet, så kallat Impairment Test, minst en gång per år. 

Vad gäller goodwillposter görs en prövning av värdet, så kallat Impairment Test, minst en 

gång per år. Företagsledningen bedömer att även med hänsyn tagen till rimliga avvikelser från 

antagna förutsättningar så reduceras inte återvinningsvärdet i så stor utsträckning att det går 

under det bokförda värdet. 

 

2008 

Vid beräkning av respektive enhets nyttjandevärde baseras de framtida kassaflödena på 2009 

års affärsplan för respektive enhet. Därefter baseras kassaflödena på enhetens plan, vilken 

sträcker sig till år 2012. De prognoser som görs efter 2012 beräknas med hjälp av en 

tillväxttakt på 2 procent. Man nuvärdesberäknar kassaflödena med en diskonteringsränta på 

10 procent efter skatt. Det är samma förutsättningar som gäller på de marknader som 

Mekonomen är verksamma inom. Om diskonteringsräntan stiger till 14 procent skulle det 

generera att samtliga enheters nyttjandevärde överstiger det bokförda värdet. Bedömningar 

och antaganden från ledningens sida ingår i denna typ av beräkningar. Viktiga antaganden 

som tas i beaktning är framtida pris- och volymutveckling för bolaget. Ledningen utgår från 

att prisutvecklingen endast går upp med några procent per år samt att volymutvecklingen 

beräknas bli mellan 2 och 5 procent per år fram till år 2012. Genomförda bedömningar tar 

hänsyn till de senaste årens utveckling. Efter genomförda beräkningar gällande 

återvinningsvärdet kunde bolaget inte finna några behov av nedskrivningar av 

goodwillposten.         
 

 

2009 

När bolagen har beräknat respektive enhets nyttjandevärde baseras beräkningarna på framtida 

kassaflöden för affärsplanen gällande år 2010. Följaktligen baseras kassaflödena på enhetens 

plan, som sträcker sig till år 2013. Prognoser som ställs efter 2013 beräknas med hjälp av en 

tillväxt på 2 procent. Kassaflödena diskonteras med en diskonteringsränta på 10 procent efter 

skatt, vilket är samma förutsättning som gäller för de marknader där Mekonomen är verksam 

inom. Med en diskonteringsränta på 14 procent före skatt skulle samtliga enheters 

nyttjandevärde överstiga det bokförda värdet. Vid denna typ av beräkning har man tagit med 

bedömningar och antaganden från ledningens sida. Antagandena är desamma som föregående 

år, men sträcker sig till år 2013 för detta år. Ledningen har även tagit hänsyn till rimliga 

avvikelser från antagna förutsättningar, dock ser man ingen reducering gällande 

återvinningsvärdet så att en nedskrivning av goodwill blir aktuell. 

2010 

De framtida kassaflöden som använts vid beräkning för varje enhets nyttjandevärde grundas 

på affärsplanen för det kommande året (2011) för respektive enhet. Efter det baseras 

kassaflödena på enhetens plan, vilka sträcker sig till år 2014. Det prognoser som upprättas 

efter år 2014 har beräknats med en tillväxt om 2 procent. Den diskonteringsränta som använts 

för att nuvärdesberäkna de framtida kassaflödena uppgår till 10 procent efter skatt. Precis som 

tidigare gäller samma förutsättningar på de marknader som Mekonomen arbetar inom. Som 
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tidigare år har man även tagit med bedömningar och antaganden från ledningens sida och 

flertalet enheters framtida kassaflöden baseras på likartade antaganden. Enda skillnaden är att 

antagandena nu sträcker sig till år 2014. Man beräknar att volymutvecklingen beräknas ligga 

mellan 2 och 5 procent fram till 2014, vilket är bedömningar som är mer försiktigt antagna än 

Mekonomens mål om 10 procent tillväxt. Bedömningarna har genomförts med hänsyn till de 

senaste årens utveckling samt att ledningar har tagit hänsyn till rimliga avvikelser gällande 

återvinningsvärdet. Dock så undergår inte återvinningsvärdet det bokförda värdet vilket 

resulterar i att något nedskrivningsbehov av goodwill för året inte förekommer. 

 

2011 

Under året har en ökning av goodwill skett hänförligt till förvärvet av Sørensen og Balchen 

samt förvärven av Mekonomen BilLivet och Marinsshopen. Bedömning av större förvärv 

gällande nyttjandevärde görs på segmentnivå istället för utifrån kassagenererande enheter. I 

de regioner där verksamheter samverkar sker uppföljning av goodwill på regionnivå, i övrigt 

sker det för enskild butik. Framtida kassaflöden som används vid beräkning av respektive 

enhets nyttjandevärde baseras på kommande års affärsplan och därefter på enhetens plan som 

sträcker sig till år 2015. För Sørensen og Balchen har man baserat prognoser efter år 2015 på 

en tillväxt om 2,5 procent, medan övriga baseras på en tillväxt till 2 procent. Samtliga 

enheters framtida kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta på 10 procent efter skatt. 

Bolaget har tagit samma bedömningar och antaganden från ledning i beaktning som tidigare 

år. Efter nedskrivningsprövning kommer man fram till att återvinningsvärdet inte reduceras i 

så stor utsträckning att det understiger det bokförda värdet. Därmed finns det inte något behov 

av att göra en nedskrivning av goodwill. 

Net insight 

2008-2011 

Net Insights årsredovisningar för perioden redogör för att deras goodwill utgörs av det belopp 

där anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 

dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Koncernen genomför varje 

år nedskrivningsprövningar för att se om något behov för nedskrivning av goodwill existerar, 

för att se om tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Vid bedömning 

av nedskrivningsbehov grupperas Net Insights tillgångar enligt de lägsta nivåer där man kan 

finna separata identifierbara kassaflöden med andra ord kassagenererande enheter. Net Insight 

utgör en kassagenererande enhet vid bedömning av nedskrivningsbehov. Koncernen har 

enbart en kassagenererande enhet vilken goodwill redovisas inom. 

 

2008 

Koncernens kassagenererande enhets återvinningsbara belopp har fastställts genom att 

beräkna nyttjandevärdet. Beräkningarna utgår från framtida uppskattade kassaflöden baserat 

på finansiella prognoser över en femårsperiod vilka ledningen har godkänt. Kassaflöden efter 

den beräknade femårsperioden estimeras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Dock överstiger 

inte tillväxttakten den långsiktiga tillväxttakt inom marknaden där bolagets kassagenererande 

enhet är verksam inom. Den budgeterade bruttomarginalen har fastställt av ledningen utifrån 

tidigare resultat samt förväntningar på marknadsutvecklingen. Bolaget har beräknat att den 
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genomsnittliga årliga tillväxttakten uppgår till ca 13 procent över en 10 års period och därefter 

5 procent. Diskonteringsräntan (WACC) som har använts uppgår till 11 procent efter skatt 

och speglar särskilda risker gällande det segment bolaget är verksamma inom. En 

känslighetsanalys där man förändrat WACC med 3 procentenheter framkallar inte något 

nedskrivningsbehov. Inte heller från en förändring av uppskattat EBITDA med 2 

procentenheter utlöser något nedskrivningsbehov. Förändring av den uppskattade 

bruttomarginalen med 3 procentenheter genererar inte heller något nedskrivningsbehov. 

Baserat på detta har bolaget ansett att det inte föreligger några nödvändiga behov för 

nedskrivning. 

 

 

2009 

Det återvinningsbara beloppet för den kassagenererande enheten har fastställts med hjälp av 

beräkningar av nyttovärden. Beräkningarnas utgångspunkt har varit uppskattade framtida 

kassaflöden baserade på finansiella prognoser, godkända av ledningen och utgörs av en 

femårsperiod. Kassaflöden utöver femårsperioden har beräknats med hjälp av bedömd 

tillväxttakt vilken inte överstiger den långsiktiga tillväxttakt för marknaden där den 

kassagenererande enheten är verksam inom. Den budgeterade bruttomarginalen har fastställts 

av ledningen och grundas på tidigare resultat samt förväntningar gällande 

marknadsutvecklingen. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten beräknas till ca 10 procent 

över en 10 års period och efter detta till 5 procent. Bolagets diskonteringsränta (WACC) 

uppgår till 9 procent efter skatt och den återspeglar risker gällande det segment bolaget är 

verksam inom. Vid känslighetsanalyser har förändring av WACC med 3 procentenheter, 

förändring av EBITDA med 2 procentenheter eller förändring av uppskattad bruttomarginal 

med 3 procentenheter inte genererat något nedskrivningsbehov. Grundat på dessa beräkningar 

har bolaget ansett att det inte funnits behov av nedskrivningar. 

 
 

2010 

Bolaget har fastställt det återvinningsbara beloppet för den kassagenererande enheten genom 

beräkningar av nyttovärden. Utgångspunkten för beräkningarna har varit uppskattade framtida 

kassaflöden baserade på finansiella prognoser vilka ledningen har godkänt samt utgörs av en 

fyraårsperiod. Vidare har man hanterat kassaflöden utöver fyraårsperioden med bedömd 

tillväxttakt som inte överstiger den långfristiga tillväxttakten för marknaden inom vilken den 

kassagenererande enheten verkar. Tillväxttakten uppgår till 4 procent och diskonteringsräntan 

(WACC) till 12 procent före skatt. WACC återspeglar även risker gällande det segment 

bolaget verkar inom. Man har genomfört samma känslighetsanalys som de föregående åren 

och har på dessa grunder inte funnit några behov för att skriva ned goodwillposten. 

 

2011 

Utifrån beräkningar av nyttovärden har man kunna fastställa återvinningsbart belopp för den 

kassagenererande enheten. Beräkningarna baseras på uppskattade framtida kassaflöden över 

en fyraårsperiod och därefter har man bedömt kassaflöden med hjälp av tillväxttakten. Den 

tillväxttakt som använts uppgår till 4 procent och överstiger inte den långfristiga tillväxttakten 
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för den marknad den kassagenererande enheten är verksam inom. Net Insights 

diskonteringsränta (WACC) uppgår till 12 procent efter skatt och speglar de risker som kan 

uppstå inom segmentet bolaget är verksamma inom. Efter genomförd känslighetsanalys i 

enlighet som föregående år kan bolaget fastställa att det inte finns behov för nedskrivningar 

gällande goodwillposten. 

 

NIBE 

2008-2011 

NIBE’s goodwillpost har uppstått i samband med förvärv av rörelser och bolag. De genomför 

årligen nedskrivningsprövningar gällande goodwillposten för att säkerställa huruvida det finns 

något behov för nedskrivning. Man genomför denna beräkning med hjälp av 

nuvärdesberäkningar grundat på affärsområdenas kassaflöden. Man beaktar även behovet av 

normalt rörelsekapital och behov av investeringar motsvarande den årliga avskrivningstakten. 

Koncernens återvinningsvärde är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet 

För att bedöma nyttjandevärdet beräknar bolaget framtida kassaflöden diskonterat till nuvärde 

genom att använda en diskonteringsfaktor före skatt, varvid man har använt sig av en vägd 

genomsnittlig kapitalkostnad. Man redovisar nedskrivningen närhelst tillgångens redovisade 

värde av tillgången eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. NIBE’s 

kassagenererande enheter är:  

 

- NIBE Element 

- NIBE Villavärme(2008), NIBE Energy Systems (nytt namn från 2009) 

- NIBE Brasvärme(2008), NIBE Stoves (nytt namn från 2009) 

 

Vid prövning av nedskrivningsbehov gällande goodwill har man genomfört en 

känslighetsanalys för att bekräfta att det inte föreligger nedskrivningsbehov. Detta genom att 

minska tillväxttakten och höja antagen diskonteringsränta med två procentenheter. 

 

2008 

När NIBE beräknat framtida kassaflöden har de gjort antaganden om att den årliga 

tillväxttakten uppgår till 10 procent, vilket är erfarenhetsmässigt försiktigt beräknad. Deras 

diskonteringsränta som nyttjats uppgår till 12 procent och grundas på faktiska 

kapitalkostnader. Bolagets prognostiserade tidsperiod ligger på 5 år. Utifrån dessa faktorer har 

företaget beräknat framtida kassaflöden för att säkerställa återvinningsvärdet för 

goodwillposten. Bolaget har därefter genomfört känslighetsanalys för att se om det föreligger 

något nedskrivningsbehov, men har efter beräkningarna inte funnit några indikationer 

gällande behov för nedskrivning inom någon av dess kassagenererande enheter. 

 

2009 

Under året har beräkningar gällande framtida kassaflöden grundats på antaganden gällande 

den årliga tillväxttakten som uppgår till 10 procent. Bolagets diskonteringsränta som grundas 

på faktiska kapitalkostnader har ökat till13,1 procent. Den prognostiserade tidsperioden för 

beräkningarna uppgår till 5 år. Från dessa grunder har NIBE beräknat framtida kassaflöden 
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för att säkerställa återvinningsvärdet för goodwillposten. Därefter har en känslighetsanalys 

genomförts för att se om det föreligger något behov att skriva ner goodwillposten, bolaget 

motiverar utifrån dessa beräkningar att det inte föreligger indikationer på nedskrivningsbehov 

av goodwill inom någon av de kassagenererande enheterna. 

2010 

Beräkningar som genomförts under året angående framtida kassaflöden har grundats på den 

årliga tillväxttakten som uppgår till 10 procent samt en diskonteringsränta som ökat till 14,2 

procent från föregående år. Diskonteringsräntan har beräknats utifrån NIBE’s faktiska 

kapitalkostnader genom en viktning av koncernens avkastningskrav på det egna kapitalet med 

schablonskatt som tillägg samt en bedömning gällande långsiktig räntenivå på koncernens 

räntebärande skulder. Man har beräknat kassaflödet över en prognostiserad tidsperiod på 5 år. 

Utifrån dessa förutsättningar har bolaget kunnat säkerställa återvinningsvärdet för 

goodwillposten. Efter genomförande av känslighetsanalys av goodwillposten kan bolaget 

konstatera att det inte föreligger indikationer gällande nedskrivningsbehov av goodwill inom 

någon av de kassagenererande enheterna. 

2011 

Under året har bolaget genomfört beräkningar gällande framtida kassaflöden som har grundats 

på den årliga tillväxttakten uppgående till 10 procent. Diskonteringsräntan har sjunkit från 

föregående år till 10,5 procent och koncernen tar nu fram budget för ett år i taget. Kassaflöden 

utöver denna tidsperiod uppskattas med hjälp av en exploatering utifrån kassaflödet som utgår 

från bolagets upprättade budget samt den tillväxttakt som angivits. I år har 

diskonteringsräntan beräknats genom en viktning av bedömt avkastningskrav från marknaden 

gällande det egna kapitalet med tillägg för schablonskatt och en bedömd långsiktig räntenivå 

på koncernens räntebärande skulder. Under föregående år beräknade bolagets 

diskonteringsränta med utgångspunkt i koncernens kapitalkostnader genom en viktning av 

avkastningskravet på egna kapitalet med schablonskatt som tillägg samt en bedömning 

gällande långsiktig räntenivå på koncernens räntebärande skulder. Man har genomfört denna 

förändring som en anpassning till rådande praxis. Utifrån följande premisser har bolaget 

säkerställt återvinningsvärdet för goodwillposten följt av en känslighetsanalys där de dragit 

slutsatsen att nedskrivningsbehov för goodwillposten inte existerar. 

Bilia 

2008-2011 

Den goodwill som redovisas i koncernen fördelas på följande kassagenererande enheter: 

- Bilia Personbilar AB, Region Stockholm 

- Bilforum AS 

- Bilia Personbil AS 

- Bilgruppen – Bilia Personbilar AB 

- Bilia Danmark A/S 

Bolaget prövar goodwill för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer 

uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Goodwillposten 

representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga 
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värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Vid indikation 

för nedskrivningsbehov beräknas tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas då 

en tillgångs eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 

För samtliga kassagenererande enheter har viktiga variabler och metoder för att skatta värden 

tagits i beaktning, dessa är: 

 

- Marknadsandel- och tillväxt, efterfrågan gällande nya bilar har historiskt följt 

konjunkturutvecklingen medan service- och reparationsarbeten haft en stabilare 

efterfrågan. Det har antagits att marknadsutvecklingen vart på en lägre nivå jämfört 

med prognosperioden och med en viss återhämtning under resterande period. 

Prognosen motsvarar tidigare erfarenheter och externa informationskällor. 

 

- Priser, bolaget antar att priserna kommer öka med förväntad inflation. Den gjorda 

prognosen stämmer överens med tidigare erfarenheter och externa informationskällor. 

 

- Personalkostnader, prognosen gällande personalkostnader baseras på viss 

reallöneökning och planerade effektiviseringar i verksamheten. Prognosen motsvarar 

tidigare erfarenheter samt externa informationskällor. 

 

 

2008 

Bilia Personbilar AB, Region Stockholm 

Tillväxtakt om 3 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 8,4 procent efter skatt. 

 

Vid beräkning av återvinningsvärdet för Bilia Personbilar AB kommer man fram till att det 

redovisade värdet översteg återvinningsvärdet för goodwillposten. Detta resulterade i att 

Region Stockholm genomförde en nedskrivning av goodwillposten med 2 Mkr. 

 

Bilforum AS 

Tillväxttakt om 2,7 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 8,9 procent efter skatt 

 

Bolagsledningen bedömer att förändringar i marginaler vid försäljning av bilar och efterfrågan 

på service, reparationsarbeten och bilar kan medföra att återvinningsvärdet kan komma att 

understiga det redovisade värdet. Därmed skedde ingen nedskrivning av goodwillposten. 
 

Bilia personbil AS 

Tillväxttakt om 2,7 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 8,9 procent efter skatt 
 

Det beräknade återvinningsvärdet understeg det redovisade värdet för Bilia Personbil AS, 

vilket medförde att hela goodwillposten fick skrivas ned. 
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Bilgruppen- Bilia Personbilar AB 

Tillväxttakt om 3 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 8,4 procent efter skatt 

Det beräknade återvinningsvärdet för Bilgruppen – BiliaPersonbilar AB understeg det 

redovisade värdet för enheten, detta medförde att hela goodwillposten fick skrivas ned. 

2009 

Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden i förhållande till 

koncernens totalt redovisade värden. 

 

Bilia Personbilar AB, Region Stockholm 

Tillväxttakt på 3 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 8,2 procent efter skatt 

 

Bolagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i marginaler vid försäljning av bilar 

och efterfrågan på service och reparationsarbeten inte skulle ha så stora effekter, att de var 

och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade 

värdet. 

 

Bilia Personbil 

Tillväxttakt på 2,7 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 9,1 procent efter skatt 

 

Bolagsledningen bedömer att förändringar i marginaler vid försäljning av bilar och efterfrågan 

på service, reparationsarbeten och bilar kan medföra att återvinningsvärdet kan komma att 

understiga det redovisade värdet. 

 

2010 

Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden i förhållande till 

koncernens totala redovisade värden. 

 

Bilia personbilar AB 

Tillväxttakt om 2 procent 

Diskonteringsränta uppgår till 7,44 procent efter skatt 

 

Företagsledningen bedömer att förändringar i marginaler vid försäljning av bilar och 

efterfrågan på service, reparationsarbeten och bilar kan medföra att återvinningsvärdet kan 

komma att understiga det redovisade värdet. 

 

Bilia personbil AS 

Tillväxttakt om 2 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 8,11 procent efter skatt 
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Företagsledningen bedömer att förändringar i marginaler vid försäljning av bilar och 

efterfrågan på service, reparationsarbeten och bilar kan medföra att återvinningsvärdet kan 

komma att understiga det redovisade värdet. 

2011 

Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden i förhållande till 

koncernens totala redovisade värden. 

 

Bilia personbilar 

Tillväxttakt på 2 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 6,22 procent efter skatt 

 

Återvinningsvärdet för Bilia Personbilar AB är i nivå med det redovisade värdet. 

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i marginaler vid försäljning av 

bilar och efterfrågan på service och reparationsarbeten inte skulle ha så stora effekter att de 

var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det 

redovisade värdet. 

 

Bilia Group Stockholm AB 

Tillväxttakt på 2 procent  

Diskonteringsräntan uppgår till 8,02 procent efter skatt 

 

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i marginaler vid försäljning av 

bilar och efterfrågan på service och reparationsarbeten inte skulle ha så stora effekter att de 

var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det 

redovisade värdet. 

 

Bilia Personbil AS 

Tillväxttakt på 2 procent 

Diskonteringsräntan uppgår till 7,61 procent efter skatt  

 

Bolagsledningen bedömer att förändringar i marginaler vid försäljning av bilar och efterfrågan 

på service, reparationsarbeten och bilar kan medföra att återvinningsvärdet kan komma att 

understiga det redovisade värdet. 

Eniro 

2008-2011 

Goodwill prövas årligen för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov och redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring 

av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill och övriga immateriella 

tillgångar, som avser den avyttrade enheten. 

 

2008 
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Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid förvärv. Dessa kassagenererande enheter 

utgörs av verksamheten inom ett geografiskt område (segment), dessa är: 

 

Norge 

tillväxttakt om 2 procent  

diskonteringsränta/kalkylräntauppgår till 9 procent före skatt 

 

Sverige 

tillväxttakt om 4 procent 

diskonteringsränta/kalkylräntauppgår till 8,9 procent före skatt 

 

Danmark 

tillväxttakt om 55 procent 

diskonteringsränta/kalkylräntauppgår till 8,8 procent före skatt 

 

Finland  

tillväxttakt om 21 procent 

Diskonteringsränta uppgår till 8,5 procent före skatt 

 

Polen   

Tillväxttakt om -1 procent 

diskonteringsränta/kalkylränta uppgår till 8,6 procent före skatt 

 

Om den diskonteringsränta som tillämpats för diskonterade kassaflöden varit 1 procentenhet 

högre än ledningens bedömning, skulle en nedskrivning behövts göras avseende 

kassagenererande enhet Norge med 1 112 MSEK (1 155) och kassagenererande enhet Finland 

med 39 MSEK (0). Nyttjandevärdet för övriga enheter skulle fortfarande ha varit högre än 

redovisat värde. Om det årliga framtida kassaflödet varit 10 procent lägre än ledningens 

bedömning, skulle en nedskrivning behövts göras avseende kassagenererande enhet Norge 

med 501 MSEK (288). Nyttjandevärdet för övriga enheter skulle fortfarande ha varit högre än 

redovisat värde. 
 

2009 

Från och med 1 januari 2009 rapporteras segmentinformation enligtIFRS 8, Rörelsesegment. 

Dessa kassagenererandeenheter utgörs 2009 av affärsområdena: Online, OfflineMedia och 

Voice (segment). 
 

Online 

Tillväxt om 24 procent 

diskonteringsränta/kalkylränta uppgår till 8,6 procent före skatt 
 

Offline Media 

tillväxt om -19 procent 

diskonteringsränta/kalkylränta uppgår till 10,9 procent före skatt 
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Voice  

Tillväxt om -7 procent 

diskonteringsränta/kalkylränta uppgår till 10,0 procent före skatt 

 

Om den diskonteringsränta som tillämpats för diskonterade kassaflödenvarit 1 procentenhet 

högre än ledningens bedömning, skulle en nedskrivning behövts göras avseende 

kassagenererande enhet OfflineMedia med 74 MSEK. Nyttjandevärdet för övriga enheter 

(Online ochVoice) skulle fortfarande ha varit högre än redovisat värde.Om det årliga framtida 

kassaflödet varit 10 procent lägre än ledningens bedömning,skulle en nedskrivning behövts 

göras avseende kassagenererandeenhet Offline Media med 79 MSEK. Nyttjandevärdet för 

övriga enheter(Online och Voice) skulle fortfarande ha varit högre än redovisat värde. 

 

2010 

I slutet av 2009 presenterades en nyorganisation baserad på landsöverskridande funktioner för 

Sales, Product & Services, Operationsoch IT. Denna organisation gäller inom Directories 

Scandinavia (Sverige, Norge och Danmark) ochavser verksamheter som tidigare var indelade 

i Online respektive Offline Media. Voice verksamhetenrespektive verksamheterna i Finland 

och Polen styrs separat och är inte en integrerad del avfunktionsorganisationen. 

Organisationen baserad på Directories Scandinavia, Voice Scandinaviasamt Finland och 

Polen återspeglas i segmentrapporteringen från 1 januari 2010. 

 

Från 2010 kommer segmentinformation att presenteras för segmenten Directories 

Scandinavia, Voice Scandinavia och Polen/Finland. 

 

Directories Scandinavia 

Tillväxt (Sveriges directories) om -4 procent 

Kalkylränta (Sverige Directories) uppgår till 10,8 procent före skatt 

 

Tillväxt (Norge Directories) om 1 procent  

Kalkylränta (Norge Directories) uppgår till 11,4 procent före skatt 

 

Tillväxt (Danmark Directories) Finns ej att tillämpa på grund av negativt startvärde 

Kalkylränta (Danmark Directories) uppgår till 10,2 procent före skatt 

 

Voice Scandinavia 

Tillväxt (Sverige Voice) om - 14 procent 

Kalkylränta (Sverige Voice) uppgår till 10,8 procent före skatt 

 

Tillväxt (Norge Voice) om -5 procent  

Kalkylränta (Norge Voice) uppgår till 11,4 procent före skatt 

 

Polen/Finland 

Tillväxt (Polen) om 5 procent 
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Kalkylränta (Polen) uppgår till 13,5 procent före skatt  

 

Tillväxt (Finland) om -1 procent  

Kalkylränta (Finland) uppgår till 10,6 procent före skatt 

 

Nedskrivningstestet som genomfördes visade på minskade framtida kassaflöden främst 

beroendepå minskad efterfrågan av tryckta produkter i Norge och Polen i en snabbare takt än 

tidigarebedömningar samt ett ökat avkastningskrav med högre kalkylränta. Det resulterade i 

en nedskrivning av goodwill i Directories-verksamheten i Norge samt en nedskrivningav 

goodwill i Polen. Dessutom gjordes en nedskrivning av goodwill avseendeEniro Upphandling 

Offentlig AB. 

 

2011 

Under 2011 rapporteras segmentsinformation för segmenten Directories Scandinavia, Voice 

och Polen. Föregående år var segmentsindelningen annorlunda vad gäller Finland då Eniro 

redovisade den finska verksamheten i segmentet Finland/Polen. Efter att Eniro avyttrade 

Directory-verksamheten i slutet av 2010 så har kvarvarande voice-verksamhet i Finland 

slagits samman med Voice Scandinavia. 

 

Directories Scandinavia 

Tillväxt (Sveriges directories) om 0 procent 

Kalkylränta (Sverige Directories) uppgår till 10,5 procent före skatt 

 

Tillväxt (Norge Directories) om 10 procent 

Kalkylränta (Norge Directories) uppgår till 11,6 procent före skatt 

 

Tillväxt (Danmark Directories) om 70 procent  

Kalkylränta (Danmark Directories) uppgår till 10,3 procent före skatt 

 

Voice Scandinavia 

Tillväxt (Sverige Voice) om - 24 procent 

Kalkylränta (Sverige Voice) uppgår till 10,5 procent före skatt 

 

Tillväxt (Norge Voice) om -15 procent  

Kalkylränta (Norge Voice)  uppgår till 11,6 procent före skatt 

 

Tillväxt (Finland Voice) om - 9 procent 

Kalkylränta (Finland Voice) uppgår till 11,4 procent före skatt 

 

Polen 

Tillväxt (Polen) anses ej vara relevant på grund av negativt startvärde 

Kalkylränta (Polen) uppgår till 14,4 procent före skatt 
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Nedskrivningstestet som genomfördes visade på minskade framtida kassaflöden främst 

beroende på minskad efterfrågan av nummerupplysningstjänster i Norge samt tryckta 

produkter i Polen. Det resulterade i en nedskrivning av goodwill i Voice-verksamheten med 

167 MSEK i Norge samt en nedskrivning av goodwill i Polen med 209 MSEK. Dessutom 

gjordes en smärre nedskrivning av immateriella tillgångar i Directories Scandinavia om  

2 MSEK. 

IFS 

2008-2011 

IFS fördelar under år 2008 inte ut goodwill över segment utan allt räknas i koncernbolaget. 

Under år 2009-2011 fördelas goodwill över följande rörelsesegment: 

- Norra Europa 

- Västra Europa 

- Centrala Europa 

- Östra Europa 

- Amerika 

- Afrika, Asien och Pacific 

- Defence 

- Koncern-gemensamt 

Bolaget omprövar årligen goodwillposten och nedskrivningar sker i det fall 

återvinningsvärdet understiger bokfört värde.Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus 

eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vid bedömning gällande eventuellt 

nedskrivningsbehov baseras beräkningen på den berörda kassagenererande enheten. 

Nedskrivningsprövningen baseras på förväntad framtida tillväxt och marginaler.  
 

2008 

Under året har IFS använt sig av omsättningstillväxt inom intervallet 0–6,9 procent samt och 

rörelsemarginalen i intervallet uppgår till 6,1–14 procent. Den diskonteringsränta som använts 

vid nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden uppgår till 13,2 procent före skatt. Bolaget har 

under året inte funnit någon anledning till att genomföra en nedskrivning på goodwillposten.  

 

2009 

De prognostiserade kassaflöden som bolaget använt baseras på budget och framtida prognoser 

per rörelsesegment inom en femårsperiod. Framtida kassaflöden bortom denna femårsperiod 

har extrapolerats med en tillväxttakt på 2 procent årligen. Bolagsledningen har fastställt den 

budgeterade bruttomarginalen genom tidigare resultat samt de förväntningar som finns på 

marknadsutvecklingen. Den genomsnittliga tillväxttakt som används vid beräkningar stämmer 

överens med externa aktörers förväntan på utvecklingen. Vid prövning av redovisade värden 

inom de kassagenererande enheterna har en diskonteringsränta på 12,8 procent före skatt 

använts. Antagen omsättningstillväxt under prognosperioden ligger inom intervallet 2,0–6,9 

procent och rörelsemarginalen i intervallet 5,6–13,6 procent. Efter att ha antagit en rimlig 

möjlig förändring gällande tillväxt, diskonteringsränta eller omsättningstillväxt för testet 

skulle inte generera något som helst av nedskrivningsbehov gällande goodwill. Därmed anses 
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det inte föreligga något behov av att skriva ner posten.     

 

2010 

Bolaget har baserat de prognostiserade kassaflödena på budget och framtida prognoser per 

rörelsesegment. Kassaflöden som beräknats bortom femårsperioden har exploaterats med en 

tillväxttakt på 2 procent årligen. Ledningen har gjort beslut gällande den budgeterade 

bruttomarginalen baserat på tidigare resultat samt förväntningar som finns på 

marknadsutvecklingen. Den vägda genomsnittliga tillväxttakt som bolaget använder sig av 

motsvarar externa aktörers förväntan på utvecklingen. Vid diskontering av framtida 

kassaflöden har en diskonteringsränta på 13,3 procent före skatt använts. Den 

omsättningstillväxt som används i prognosperioden ligger inom intervallet 6,0–7,5 procent 

och rörelsemarginalen hamnar i intervallet 9,1–16,7 procent. När man beräknat med en rimlig 

möjlig förändring gällande något av antagandena för testet skulle det inte resultera i något 

nedskrivningsbehov av goodwill. Dock ser vi i balansräkningen att en nedskrivning av 

goodwill har skett, men ingen motivering till varför finnes. 

 

2011 

De estimerade framtida kassaflödena baseras på budget samt framtida prognoser som finns 

per rörelsesegment. Kassaflöden bortom den kommande femårsperioden har extrapolerats 

med en årlig tillväxt på 2 procent. Bolagsledningen har fastställt den budgeterade 

bruttomarginalen med hjälp av tidigare resultat samt sina förväntningar på 

marknadsutvecklingen. Den tillväxttakt som man använder överensstämmer med externa 

aktörers förväntningar på utvecklingen. IFS har angett en diskonteringsränta på 13,5 procent 

före skatt. Omsättningstillväxten ligger inom intervallet 4,0–7,9 procent under 

prognosperioden, rörelsemarginalen har intervallet 11,1–16,9 procent. Vid genomför 

känslighetsanalys har man vid förändring av antagandena för testet inte sett något som helst 

behov gällande nedskrivning av goodwill. Vi nedskrivningsprövningen höjdes 

diskonteringsräntan (efter skatt) med 5 procentenheter, som ett uthållighetstest på respektive 

rörelsesegment. Denna höjning av diskonteringsräntan skulle inte resultera i något 

nedskrivningsbehov inom något av rörelsesegmenten. Dock har bolaget genomfört en 

nedskrivning av goodwill, vilket kan utläsas från balansräkningen. Ingen motivering till varför 

har lämnats. 

 

Nobia 

2008-2011 

Nobia fördelar sin goodwill på sina kassagenererande enheter i samband med att dessa 

förvärvats. Bolagets kassagenererande enheter är följande: 

 

- Nobia UK 

- Hygena 

- Nobia DK 

- Nobia SweNo 

- Novart 
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- Poggenpohl 

- Övrigt 

 

Nobia testar goodwill med avseende för att kontrollera nedskrivningsbehov årligen genom att 

beräkna förväntade kassaflöden diskonterat med en vägd genomsnittlig kapitalkostnad efter 

skatt. Bolaget jämför det beräknade nyttjandevärdet med redovisat värde inklusive goodwill 

för respektive kassagenererande enhet. Här utgår Nobia från framtida kassaflöden baserat på 

budget för kommande verksamhetsåret godkänt av bolagets ledning. En prognos ställs upp för 

de fyra kommande åren baserat på den finansiella budgeten samt förväntningar om 

marknadsutvecklingen under året. Vid beräkning av det förväntade kassaflöden tas väsentliga 

antaganden i beaktning som bland annat omsättningstillväxt, rörelsemarginal, investerings- 

och rörelsekapitalbehov. För att kunna estimera kassaflöden bortom de första fem åren anger 

man samma tillväxttakt för samtliga kassagenererande enheter men man antar att 

rörelsemarginal och rörelsekapitalbehov ligger kvar på budgetnivå samtidigt som 

investeringar antar återspegla en reinvesteringsnivå. Man beräknar den WACC som använts 

utifrån koncernens målsatta skuldsättningsgrad och kostnader för lånat respektive eget kapital. 

Kostnaden för det egna kapitalet etableras utifrån antagandet att samtliga investerare kräver 

minst samma avkastning som för riskfria statsobligationer med en tillagd riskpremie för den 

bedömda risk som tas vid investering av Nobiaaktier. Man bedömer riskpremien utifrån den 

långsiktiga historiska avkastningen på aktiemarknaden och beaktar varje affärsenhets 

riskprofil. Även avkastningskravet gällande skuld finansierat kapital beräknas med 

avkastningen på riskfria statsobligationer och med ett tillägg för lånemarginal som baseras på 

en uppskattad bolagsspecifik risk. Både avkastningskrav och skattesats för varje 

kassagenererande enhet påverkas av olika ränte- och skattesatser i olika länder.    

 
2008 

Nobia har under 2008 använt en tillväxttakt på 2 procent för samtliga kassagenererande 

enheter och en diskonteringsränta på 11 procent. Sammantaget ligger den använda 

kapitalkostnaden efter skatt inom intervallet 7,2 - 8,1 procent. Det fanns inget behov av 

nedskrivningar gällande goodwillposten efter att ha genomfört prövningar under innevarande 

år med nuvarande marknadsläge. Beräkningarna har redogjort att nyttjandevärdet överstiger 

det redovisade värdet vilket bolaget anser är rimliga förändringar i de viktigaste antagandet på 

vilka genomförda beräkningar inte skulle resultera i att återvinningsvärdet understiger det 

redovisade värdet.   

 

2009 

Under 2009 har Nobia använt sig av en tillväxttakt på 2 procent gällande samtliga 

kassagenererande enheter och en diskonteringsränta på 12 procent. Kapitalkostnad efter skatt 

har sammantaget befunnit sig inom intervallet 8,3-9,2 procent. Vid årets slut efter gjorda 

prövningar ansågs det inte finnas några nedskrivningsbehov av goodwillposten. 

 

2010 

Nobia har under året använt sig av en tillväxttakt gällande samtliga kassagenererande enheter 

på 2 procent bortsett från Hygena där logistik- och leveransproblem medförde negativ tillväxt. 
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Dock förväntas tillväxten stiga något mer över marknaden de kommande åren då man åtgärdat 

problemen. Bolaget förväntar dessutom att det omfattande butiksrenoveringsprojekt som 

startat under året kommer generera ytterligare tillväxt i Hygena. Diskonteringsräntan har 

fördelats mer noggrant under året på följande vis: 

 

- Nobia UK 10,2 procent i diskonteringsränta 

- Hygena 9,9 procent i diskonteringsränta 

- Nobia DK 9,7 procent i diskonteringsränta 

- Nobia SweNo 10 procent i diskonteringsränta 

- Övriga har ett intervall på 9,5-10,2 procent i diskonteringsränta 

 

Under året har en nedskrivning på goodwill genomförts dock förekommer ingen exakt 

motivering till anledningen, bortsett från att tillväxttakten för Hygena hamnade under det 

förväntade läget.  

 

2011 

Under 2011 har bolaget använt sig av en tillväxttakt på 2 procent för samtliga 

kassagenererande enheter i enlighet med antagande om att tillväxttakten ökar i linje med 

marknadens tillväxt. Dock har man bortsett från Hygenas tillväxttakt som beräknas öka mer i 

och med det omfattande butiksrenoveringsprogrammet, vilket innebär att Hygena förväntas att 

öka allt mer i tillväxt på marknaden. Diskonteringsräntan har även detta år fördelats upp mer 

noggrant över de kassagenererande enheterna, dock här redovisad före skatt till skillnad från 

tidigare år: 

 

- Nobia UK 11,6 procent i diskonteringsränta 

- Hygena 13,9 procent i diskonteringsränta 

- Nobia DK 11,1 procent i diskonteringsränta 

- Nobia SweNo 11,6 procent i diskonteringsränta 

- Övriga har ett intervall på 12,8-13,5 procent i diskonteringsränta 

 

 

Vid beräkningar för att fastställa nedskrivningsbehov ser man att Hygenas återvinningsvärde 

överskrider det redovisade värdet med ca 200 miljoner kronor. Hygena visar i en 

känslighetsanalys gällande EBITDA att nettoförsäljningen kan minska med ca 2 

procentenheter under 2012 och ca 5 procentenheter under 2013-2016 utan att 

återvinningsvärdet understiger redovisat värde och därmed generera nedskrivningsbehov. 

Eller så kan årlig försäljningstillväxt till och med 2016 minska med ca 4 procent alternativt att 

diskonteringsräntan före skatt kan höjas till 16,0 procent och efter skatt 11,7 procent utan att 

återvinningsvärdet kommer gå under redovisat värde och nedskrivningsbehov skulle 

uppkomma. För de andra kassagenererande enheterna gäller rimliga förändringar inom de 

viktigaste antagandena på vilka beräkningar genomförts inte resulterar i att återvinningsvärdet 

understiger det redovisade värdet. 
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TradeDoubler 

2008-2011 

TradeDoubler värderar sin goodwillpost till anskaffningsvärde minus eventuella 

ackumulerade nedskrivningar. Bolaget fördelar sin goodwill på kassagenererande enheter och 

posten prövas årligen vid balansdagen för eventuella nedskrivningsbehov. Om en 

nedskrivning behövs genomföras redovisas den då en kassagenererande enhet redovisade 

värde överstiger återvinningsvärdet, vilken belastar resultaträkningen. Återvinningsvärdet är 

det högsta av verkliga värdet minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. När man 

beräknar nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som tar 

riskfri ränta sam den risk som är förknippad med tillgången i beaktning. Goodwillposten 

uppkom i samband med ett förvärv av IMW Group i Storbritannien och består av två separata 

enheter, The Search Works som är verksamma inom sökmotors marknadsföring och The 

Technology Works, en teknikleverantör för sökmotors marknadsföring.  

 

2008 

Goodwillposten fördelas på bolagets kassagenererande enheter, vilka är: 

- Norra och östra Europa samt Japan 

- Centraleuropa 

- Storbritannien och Irland 

- Södra Europa 

Under året har bolaget använt sig av externa och interna antaganden för att bedöma en 

tillväxttakt. De interna antaganden som gjorts gällande framtida tillväxttakten är lägre än de 

externa förväntningarna. Den årliga genomsnittliga tillväxt som använts för befintliga kunder 

inom search ligger på 2 procent, medan den genomsnittliga tillväxttakten angående 

verksamheten uppgår till 11,2 procent inom prognosperioden. Den diskonteringsränta 

(WACC) som nyttjats baseras på marknadsräntor per bokslutsdagen, bolaget har även 

inkluderat riskfri ränta motsvarande bedömning av högriskbolag. I beräkningen uppgår 

WACC till 11,84 procent. TradeDoubler har en prognosperiod som sträcker sig till och med år 

2018 och avser 50 procent av det totala beräknade värdet. Vid en förändring av WACC 

gällande 1 procent skulle påverka goodwillen med 87,7 MSEK. Om en förändring av 

befintliga kunders tillväxt skulle ske med 1 procentenhet skulle värderingen förändras med 

2,2 MSEK. Bolaget granskar koncernens goodwill internt regelbundet för att kontrollera att 

utfall inte avviker mot framtida förväntningar som gjorts. Det finns inga nedskrivningsbehov 

per bokslutsdagen eller för perioden fram tills att årsredovisningen för 2008 undertecknas. 

 

2009 

Goodwillposten fördelas på bolagets kassagenererande enheter, vilka är: 

- Norra och östra Europa samt Japan 

- Centraleuropa 

- Storbritannien och Irland 

- Södra Europa 
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För att göra en bedömning angående framtida tillväxttakten har man tagit externa och interna 

antaganden i beaktning. Prognosperioden för bolaget sträcker sig till år 2019 och omfattar 61 

procent av det totala beräknade värdet. Den tillväxttakt som används efter prognosperioden är 

satt till 2 procent per år. Anledningen till att prognosperioden överstiger 5 år är för att 

internetmarknadsföringsmarknaden är en rätt ny marknad och därmed förväntas en stark 

tillväxt de kommande tio åren. Vid beräkning av de diskonterade kassaflödesanalyserna har 

en diskonteringsränta (WACC) baserad på riskfri ränta samt en aktiemarknads premie 

använts. WACC före skatt för de fyra kassagenererande enheterna uppgår per 31 december 

2009 mellan intervallet 14,9 till 16,3 procent. Vid genomförande av känslighetsanalys har 

man kommit fram till att värderingen av goodwill inte påverkas av förändring gällande de 

olika WACC-nivåerna om en procentenhet.  

Dock har TradeDoubler genomfört en nedskrivning av goodwill med -150 MSEK, avseende 

IMW Group Storbritannien som förvärvades 2007. Nedskrivningen genomfördes på grund av 

ett svagt utfall och man har därmed gjort en försiktigare bedömning av utvecklingen framåt. 

Bolaget ställde även upp en reserv om -30 MSEK för en lokalyta som står tom i London. De 

kan inte utesluta att en framtida prövning skulle påvisa ytterligare nedskrivningsbehov av 

goodwill.  

 

2010 

Goodwillposten fördelas på bolagets kassagenererande enheter, vilka är: 

- Norra och östra Europa samt Japan 

- Centraleuropa 

- Storbritannien och Irland 

- Södra Europa 

Dock genomför TradeDoubler en omorganisation när det kommer till hur goodwill fördelas 

på kassagenererande enheter och kommer därmed omfördelas under 2011 till den nya 

rapporteringsstrukturen. Denna består av åtta kassagenererande enheter, inklusive de sex 

marknadsenheterna inom nätverket samt ”Search” och ”Technology”. 

Efter föregående års nedskrivning jobbar bolaget med att stärka den interna kontrollen. 

Kommentarer kring föregående års nedskrivningar förekommer även i denna årsredovisning, 

gällande beloppet på nedskrivning samt reserven som lades angående den outnyttjade lokalen 

i London.  

Årets nedskrivningstest baseras på nyttjandevärdet för 2010, det vill säga att man 

diskonterade kassaflöden för samtliga rörelsesegment. Den diskonteringsränta (WACC) som 

använts i de diskonterade kassaflödesanalyserna hamnar inom intervallet 12,0 till 13,4 procent 

efter skatt för de olika kassagenererande enheterna. Likt föregående år har man tagit in 

externa och interna antaganden för att bedöma framtida tillväxttakten. Prognosperioden för 

TradeDoubler sträcker sig genom år 2019. Tillväxttakten som används under prognosperioden 

uppgår till 2 procent per år. Bolaget motiverar att prognosperioden överstiger 5 år är för att 

internetmarknadsföringsmarknaden är en rätt ny marknad och därmed förväntas en stark 

tillväxt de kommande tio åren. Genomförd känslighetsanalys visar att goodwillposten inte 
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påverkas genom förändring av en procentenhet i de olika WACC-nivåerna. Därmed har det 

inte genomförts några nedskrivningar under året.  

 

2011 

Efter genomförd omorganisering fördelas nu goodwillposten på följande sju kassagenererande 

enheter: 

- North East 

- North West 

- Central 

- France 

- South East 

- South West 

- Technology 

Föregående år redogjorde för att det skulle omorganiseras till åtta kassagenererande enheter, 

men det blev enbart sju. Motivering till varför framgår inte. 

Nedskrivningsprövningar för året har grundats på en diskonteringsränta (WACC) inom 

intervallet 13,8 till 15,0 procent efter skatt för de olika kassagenererande enheterna. 

TradeDoublers prognosperiod sträcker sig till år 2020. Man har i enlighet med föregående år 

tagit med externa och interna antaganden för att bedöma en tillväxttakt. Den tillväxttakt som 

används är i linje med de framtidsutsikter på marknaden där bolagen är verksamma inom.  

Tillväxttakten efter prognosperioden uppgår till 2 procent per år. Man anger samma anledning 

till varför prognosperioden är så lång som i tidigare årsredovisningar. Bolaget har genomfört 

en övergripande känslighetsanalys för att stödja den nedskrivningsprövning som gjorts. En 

höjning av WACC efter skatt med 2 procentenheter kombinerat med en minskad tillväxttakt 

efter prognosperioden med en halv procentenhet visar att det finns en god marginal mellan 

återvinningsvärde och redovisade värden. Därmed har ledningen bedömt att det inte finns 

några ytterligare behov för nedskrivning av goodwill vid avslutat år.    

 

Bilaga 2 

Uträkning Goodwill 

Bolag Goodwill I förhållande 

till Eget kapital 

Goodwill I förhållande 

till Totala tillgångar 

Goodwill I förhållande 

till Resultat före skatt 

Betsson 2008 TSEK  

320 682/720 207 ≈ 

44,53% 

 

320 682/1 148 451≈ 

27,92% 

 

320 682/280 673≈ 

114,25% 

Betsson 2009  

320 682/820 441≈ 

39,09% 

 

320 682/1 392 192≈ 

23,03% 

 

320 682/318 925≈ 

100,55% 
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Betsson 2010  

320 682/825 638≈ 

38,84% 

 

320 682/1 488 127≈ 

21,55% 

 

320 682/382 437≈ 83,85% 

Betsson 2011  

777 038/1 334 337≈ 

58,23% 

 

777 038/2 273 099≈ 

34,18% 

 

777 038/555 417≈ 

139,90% 

Bilia 2008  

89/1 229≈ 7,24 % 

 

89/5 414≈ 1,64 % 

 

89/-139≈ -64,09% 

Bilia 2009  

92/1 425≈ 6,46 % 

 

92/4 717≈ 1,95 % 

 

92/116≈ 79,31% 

Bilia 2010 90/1 739≈ 5,18 % 90/5 078≈ 1,77 % 90/487≈ 18,48% 

Bilia 2011 149/1 813≈ 8,22 % 149/5 506≈ 2,71 % 149/462≈ 32,25% 

Eniro 2008 11 374/2 214≈514% 11 374/16 620≈68,44% 11 374/-276≈ -4 121 % 

Eniro 2009 12 088/6 112≈197,77% 12 088/17 192≈70,31% 12 088/232≈5 210,34% 

Eniro 2010 6 494/3 469≈187,20% 6 494/10 587≈61,34% 6 494/-4 739≈ -137,03% 

Eniro 2011 6 119/3 252≈188,16% 6 119/9 709≈63,02% 6 119/-228≈ -2 683,77% 

Hexpol 2008  

 

 

 

 

 

Hexpol 2009  

 

 

 

 

 

Hexpol 2010  

 

 

 

 

 

Hexpol 2011  

 

 

 

 

 

IFS 2008  

254/1 229≈20,67% 

 

254/2 471≈10,28% 

 

254/161≈157,76% 

IFS 2009  

262/1 305≈20,08% 

 

262/2 474≈10,59% 

 

262/168≈155,95% 

IFS 2010  

302/1 295≈23,32% 

 

302/2 516≈12,00% 

 

302/189≈159,79% 

IFS 2011    
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354/1 302≈27,19% 354/2 559≈13,83% 354/218≈162,39% 

JM 2008 56/3 241≈1,73 % 56/10 055≈0,56 % 56/1 052≈5,32 % 

JM 2009 62/3 668≈1,69 % 62/9 930≈0,62 % 62/547≈11,33% 

JM 2010 58/3 923≈1,48 % 58/9 893≈0,59 % 58/840≈6,90 % 

JM 2011 202/4 598≈4,39 % 202/11 296≈1,79 % 202/1 463≈13,81% 

Kappahl 2008  

 

 

 

 

 

Kappahl 2009  

 

 

 

 

 

Kappahl 2010  

 

 

 

 

 

Kappahl 2011  

 

 

 

 

 

Mekonomen 2008 232/851≈ 27,26 % 232/1 423≈ 16,30% 232/261≈ 88,89% 

Mekonomen 2009 241/895≈ 26,93% 241/1 529≈15,76% 241/323≈74,61% 

Mekonomen 2010 281/974≈28,85% 281/1 758≈15,98% 281/485≈57,94% 

Mekonomen 2011 789/1 556≈50,71% 789/3 054≈ 25,83% 789/536≈ 147,20% 

Net Insight 2008TSEK 4 354/274 474≈1,59 % 4 354/357 793≈1,22 % 4 354/40 862≈10,66% 

Net Insight 2009 4 354/335 233≈1,30 % 4 354/408 292≈1,07 % 4 354/31 616≈13,77% 

Net Insight 2010 4 354/440 574≈0,1 % 4 354/530 788≈0,82 % 4 354/43 558≈10,0% 

Net Insight 2011 4 354/491 716≈ 0,89 % 4 354/568 892≈ 0,77 % 4 354/47 071≈ 9,25 % 

NIBE 2008 862,8/1 888,7≈ 45,68% 862,8/5 146,7≈ 16,76% 862,8/516,7≈ 166,98% 

NIBE 2009 913,5/2190,0≈ 41,71% 913,5/4 793,5≈ 19,06% 913,5/560,9≈ 163,40% 

NIBE 2010 1 007,5/2 482,7≈ 

40,58% 

1 007,5/5 148,6≈ 

19,57% 

1 007,5/745,1≈ 135,22% 

NIBE 2011 4 072,2/4 487,2≈ 

90,75% 

4 072,2/11 739,9≈ 

34,69% 

4 072,2/941,2≈ 432,66% 

Nobia 2008   
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Nobia 2009  

 

 

 

 

Nobia 2010  

 

 

 

 

Nobia 2011  

 

 

 

 

TradeDoubler 

2008TSEK 

531 911/291 914≈ 

182,21% 

531 911/1 551 286≈ 

34,29% 

531 911/128 976≈ 

412,41% 

TradeDoubler 2009 543 144/480 507≈ 

113,06% 

543 144/1 725 578≈ 

31,48% 

543 144/-127 030≈ 

-427,57% 

TradeDoubler 2010  498 807/516 784≈ 

96,52% 

498 807/1 415 725≈ 

35,23% 

498 807/71 342≈ 699,18% 

TradeDoubler 2011 504 922/580 843≈ 

86,93% 

504 922/1 436 640≈ 

35,15% 

504 922/114 367≈ 

441,49% 

 

 

Goodwill i förhållande till eget kapital 

Bolag  2008  2009  2010  2011 

Betsson TSEK 44,53% 39,09% 38,84% 58,23% 

Bilia 7,24% 6,46% 5,18% 8,22% 

Eniro 514% 197,77% 187,20% 188,16% 

Hexpol 109,42% 100,90% 165,64% 89,41% 

IFS 20,67% 20,08% 23,32% 27,19% 

JM 1,73% 1,69% 1,48% 4,39% 

Kappahl 131,01% 183,35% 93,69% 133,88% 

Mekonomen 27,26% 26,93% 28,85% 50,71% 

Net Insight 

TSEK 

1,59% 1,30% 0,1% 0,89% 

NIBE 45,68% 41,71% 40,58% 90,75% 

Nobia 72,85% 77,20% 77,66% 76,06% 

TradeDoubler 

TSEK 

182,21% 113,06% 96,52% 86,93% 
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Goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Bolag  2008  2009  2010  2011 

Betsson TSEK 27,92% 23,03% 21,55% 34,18% 

Bilia 1,64% 1,95% 1,77% 2,71% 

Eniro 68,44% 70,31% 61,34% 63,02% 

Hexpol 39,55% 44,05% 44,76% 42,45% 

IFS 10,28% 10,59% 12% 13,83% 

JM 0,56% 0,62% 0,59% 1,79% 

Kappahl 21,42% 20,75% 20,71% 19,87% 

Mekonomen 16,30% 15,76% 15,98% 25,83% 

Net Insight 

TSEK 

1,22% 1,07% 0,82% 0,77% 

NIBE 16,76% 19,06% 19,57% 34,69% 

Nobia 26,95% 29,05% 31,53% 31,86% 

TradeDoubler 

TSEK 

34,29% 31,48% 35,23% 35,15% 

 

Goodwill i förhållande till resultat före skatt 

Bolag  2008  2009  2010  2011 

Betsson TSEK 114,25% 100,55% 83,85% 139,90% 

Bilia -64,09% 79,31% 18,48% 32,25% 

Eniro -4121% 5210,34% -137,03% -2683,77% 

Hexpol 490,70% 877,14% 594,05% 253,56% 

IFS 157,76% 155,95% 159,79% 162,39% 

JM 5,23% 11,33% 6,90% 13,81% 

Kappahl 116,39% 157,07% 150,22% 462,02% 

Mekonomen 88,89% 74,61% 57,94% 147,20% 

Net Insight 

TSEK 

10,66% 13,77% 10,0% 9,25% 

NIBE 166,98% 163,40% 135,22% 432,66% 

Nobia 391,29% -2664,04% -2347,37% 3154,12% 

TradeDoubler 

TSEK 

412,41% -427,57% 699,18% 441,49% 

 

Uträkning Nedskrivningar 
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Bolag Nedskrivning i förhållande 

till total goodwill 

Resultat minus nedskrivningar i 

förhållande till totala tillgångar 

Betsson 2008 TSEK - - 

Betsson 2009 - - 

Betsson 2010 - - 

Betsson 2011 - - 

Bilia 2008 28/124≈22,58% -139-28/5 414≈ -3,1% 

Bilia 2009 - - 

Bilia 2010 - - 

Bilia 2011 - - 

Eniro 2008  

913/12 508≈ 7,3 % 

 

- 276-913/16 620≈ -3,83 % 

 Eniro 2009 25/11 374≈ 0,22 % 232-25/17 192≈1,2 % 

Eniro 2010  

4 208/12 088≈34,81 % 

 

-4 739- 4208/10 587≈ -84,51 % 

Eniro 2011  

376/6 494≈5,79 % 

 

-228-376/9 709≈ -6,22 % 

Hexpol 2008 - - 

Hexpol 2009 - - 

Hexpol 2010 - - 

Hexpol 2011 - - 

IFS 2008 - - 

IFS 2009 - - 

IFS 2010 4/262≈1,53 % 189-4/2516≈7,35% 

IFS 2011 4/302≈1,32% 218-4/2559≈8,36 % 

JM 2008 - - 

JM 2009 - - 

JM 2010 - - 

JM 2011 - - 
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Kappahl 2008 - - 

Kappahl 2009 - - 

Kappahl 2010 - - 

Kappahl 2011 - - 

Mekonomen 2008 - - 

Mekonomen 2009 - - 

Mekonomen 2010 - - 

Mekonomen 2011 - - 

Net Insight 2008 TSEK - - 

Net Insight 2009 - - 

Net Insight 2010 - - 

Net Insight 2011 - - 

NIBE 2008 - - 

NIBE 2009 - - 

NIBE 2010 - - 

NIBE 2011 - - 

Nobia 2008 - - 

Nobia 2009 - - 

Nobia 2010 46/3037≈1,52% -114-46/8486≈ -1,89% 

Nobia 2011 - - 

TradeDoubler 2008 TSEK - - 

TradeDoubler 2009 150 339/531 911≈28,26% -127 030-150 339/1 725 578≈  

-16,07% 

TradeDoubler 2010 - - 

TradeDoubler 2011 - - 

 

Nedskrivning/Goodwill 

Bolag 2008 2009 2010 2011 
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Betsson TSEK - - - - 

Bilia 22,58% - - - 

Eniro 7,3% 0,22% 34,81% 5,79% 

Hexpol - - - - 

IFS - - 1,53 % 1,32 % 

JM - - - - 

Kappahl - - - - 

Mekonomen - - - - 

Net Insight 

TSEK 

- - - - 

NIBE - - - - 

Nobia - - 1,52 % - 

TradeDoubler 

TSEK 

- 28,26% - - 

 

Resultat – nedskrivningar/ Totala tillgångar 

Bolag 2008 2009 2010 2011 

Betsson TSEK - - - - 

Bilia  - - - 

Eniro -3,83 % 1,2% -84,51% -6,22% 

Hexpol - - - - 

IFS - - 7,35% 8,36% 

JM - - - - 

Kappahl - - - - 

Mekonomen - - - - 

Net Insight 

TSEK 

- - - - 

NIBE - - - - 

Nobia - - -1,89% - 



XXXIV 
 

TradeDoubler 

TSEK 

- -16,07% - - 

 


