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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund: Sedan införandet av IFRS som redovisningsstandard för alla noterade företag i 

Sverige skrivs goodwill ned i mindre grad jämfört med, exempelvis, USA. 

Nedskrivningar av goodwill görs på basis av företagsledningens subjektiva 

bedömningar, vilket kan ge upphov till att en sådan kostnad i 

resultaträkningen kan väljas bort. Integrering av IFRS i svensk redovisning 

förhindras av den historiska redovisningstraditionen som är annorlunda än den 

som IFRS baseras på. Beror de låga nedskrivningarna av goodwill på 

företagslednings bristande uppfattning av IFRS eller oviljan att skriva ned 

goodwill? Har Sverige lyckats med att uppfylla kraven i den delen av IASB: s 

föreställningsram som berör jämförbarhet? 

Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns någon skillnad mellan 

Sverige och Storbritannien gällande hur goodwill redovisas och skrivs ned. 

Forskningsfrågor: 1. I vilken utsträckning följs upplysningskrav om nedskrivningar av goodwill 

i Storbritannien och i Sverige 6 år efter införandet av IFRS? 

2. Hur påverkar en förändring av diskonteringsränta nedskrivningen av 

goodwill i Sverige respektive Storbritannien? 

Metod: Granskning av årsredovisningar för åren 2011 och 2010 av alla noterade bolag 

i Sverige och i Storbritannien som hade redovisat goodwill som uppgick till 

100 % eller mer av företagets eget kapital för år 2011.  

Resultat och 

slutsatser: 

Studien visade att resultatet inte skilde sig avsevärt mellan Storbritannien och 

Sverige när det gäller tillämpningen av upplysningskrav och påverkan av 

diskonteringsränta på nedskrivning. IFRS har nått sitt syfte om ökad 

jämförbarhet mellan länder, men detta resultat är påverkat av att 

Storbritannien och Sverige är kulturellt liknande länder. 

Förslag till fortsatt 

forskning: 

Att genomföra en liknande undersökning och jämföra resultat i Sverige med 

resultat i ett kulturellt annorlunda land, till exempel Japan. 
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1. Problembakgrund 

1.1. Goodwill och IFRS 

Från och med den 1 januari år 2005 sker all koncernredovisning för börsnoterade bolag i 

Sverige enligt IFRS efter EU:s kommittés beslut (Sundgren, et al., 2009, p. 12). Införandet av 

IFRS har inneburit stora förändringar när det gäller hantering av goodwill - en immateriell 

tillgång som uppstår vid rörelseförvärv och när anskaffningsvärdet för en förvärvad enhet 

överstiger dess nettotillgångar. Goodwill, som tidigare skulle skrivas av över en 

nyttjandeperiod på mellan 10 och 20 år, ska inte avskrivas utan bara prövas för 

nedskrivningsbehov årligen samt när indikationer på nedskrivningsbehov uppstår (IFRS, 

2012). 

Efter införandet av ovanstående förändringar har goodwill blivit en post som stiger i 

balansräkningarna hos svenska noterade företag. Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har 

granskat årsredovisningar för år 2010 från samtliga företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen. De har konstaterat att det totala förvärvsbeloppet för 2010 har ökat sedan 

2009, från 39 miljarder till 79 miljarder kronor. Goodwill utgör 56 % av den totala 

köpeskillingen, vilket är en ökning med 11 % sedan 2009. Nedskrivningar av goodwill utförs 

däremot inte lika intensivt. Mellan år 2008 och 2010 uppgick antalet nedskrivningar inte till 

mer än 2 % av det totala goodwillbeloppet (Gauffin & Nilsson, 2011). Vid slutet av 2008 var 

motsvarande siffra för USA 30 %. Björn Gauffin tror att det kan bero på att United States 

Securities and Exchange har bättre kontroll än svenska myndigheter. Han påstår också att 

”marknaden och bolagen måste acceptera att det är nödvändigt att skriva ner goodwill, om vi 

inte i förlängningen ska ha en situation där de noterade bolagens balansräkningar domineras 

av goodwill” (Gauffin & Thörnsten, 2010).  

1.1.1. Upplysningskrav IAS 36 punkt 134 

Enligt IAS 36 punkt 134 ska företag lämna upplysningar för alla väsentliga antaganden som 

gjorts vid nedskrivningsprövning. Information ska lämnas för varje kassagenererande enhet, 

eller grupp av enheter, för vilken det redovisade värdet för goodwill är betydande i jämförelse 

med bolagets totala redovisade värde för goodwill. I de flesta fall baseras återvinningsvärdet 

på nyttjandevärdet som är grundat på kassaflödesprognoser (IAS-36, u.d., pp. 35-37). Det 

finns ett problem i redovisningen när det handlar om beräkning av återvinningsvärdet för 

goodwill vid årlig nedskrivningsprövning. Att bedöma hur värdet har gått ner på goodwill 
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baseras i de flesta fall på subjektiva antaganden. Eftersom det finns ett stort utrymme för 

bedömningar, kan det leda till stor osäkerhet i redovisningen. Ett annat problem är att företag 

kan redovisa likadana situationen på olika sätt, eftersom IFRS krav om upplysning är så 

detaljerade och omfattande, vilket kräver en del av förståelse. Företagsledningen, kan man 

misstänka, överväger ofta mellan transparens och risk att avslöja några viktiga 

affärshemligheter (Marton, et al., 2010, pp. 316-318). 

1.1.2. Diskonteringsränta 

Ett annat anmärkningsvärt fenomen som har upptäckts av ekonomer är att under den 

ekonomiska krisen 2008 sänkte svenska företag räntan samtidigt som riskpremien på 

aktiemarknaden, som ingår i diskonteringsräntan, ökade. Ganska få företag har redovisat en 

nedskrivning den ekonomiska världskrisen som anledning (Gauffin & Thörnsten, 2010). 

Diskonteringsränta används för att fastställa nuvärdet av framtida inbetalningar från en 

kassagenerande enhet vilket avgör värdet av goodwill knutet till enheten. En sänkt 

diskonteringsränta ökar värdet på den kassagenererande enheten och minskar behovet av att 

skriva ned goodwill. Ökad diskonteringsränta innebär att värdet på den kassagenererande 

enheten blir lägre. Detta minskar enhetens nuvärde och blir det värdet lägre än det bokförda, 

kan goodwill skrivas ned. Så här enkelt kan man alltså påverka sin vinst utan att bryta mot 

några regler! Påverkan är möjlig på grund av att företagsledningens egna bedömningar och 

prognoser ligger till grund för värderingen.  

Diskonteringsränta är en central variabel i beräkningsmodellerna för framtagning av 

nyttjandevärde. En liten förändring i diskonteringsränta kan ändra nedskrivningsbeloppet 

väsentligt. Vikten av tydlighet och transparens kring diskonteringsräntan understryks även i 

IAS 36. Under en studie av australiska företag jämfördes den tillämpade diskonteringsräntan 

med en ränta som var oberoende beräknad. Resultatet visade att diskonteringsräntan valdes 

opportunistiskt i syfte att undvika nedskrivningen (Carlin & Finch, 2009). 

1.1.3. Goodwill – ett varningstecken 

Andelen goodwill av eget kapital på svenska noterade bolag har ökat från 10 % år 1996 till 40 

% år 2011 (Malmqvist, 2011). Bolag som redovisar en större andel immateriella tillgångar är 

ofta stora och högt belånade (Gauffin & Nilsson, 2011). Oavsett om man har manipulerat 

räntan eller gjort alltför optimistiska bedömningar innebär det att nedskrivningarna av 

goodwill blir mindre än de borde vara. Om detta påstående stämmer, ligger det en fara i stora 

goodwillposter. För det första betyder det att en sådan bristande redovisning inte ger en 
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rättvisande bild i finansiella rapporter, framför allt till aktieägarna. Det andra problemet är att 

om företagen i framtiden tvingas skriva ned hela sitt goodwillvärde, kommer det slå att hårt 

mot det egna kapitalet eller till och med att ge ett negativt eget kapital för dem som har 

goodwill större än det egna kapitalet.  

Men hela skulden kan inte läggas på företagens ledning. Finansanalytiker anser att skälet till 

problemet är IFRS, som har skapat utrymme för missförstånd och vinstmanipulering. Friheten 

inom tillämpningen av IFRS har fört med sig att tolkningen av IFRS:s föreskrifter kan variera. 

Många redovisningsexperter tror att företagen har svårt att tillämpa de nya standarderna 

(Malmqvist, 2011; Marton, 2011). Inom akademin råder uppfattningen om att detta kan bero 

på internationella traditionella skillnader i redovisningspraxis mellan olika länder. Sådana 

skillnader kan exempelvis vara de i Sverige kontra Storbritannien, där IFRS har sina rötter i 

(Nobes & Parker, 2004, p. 81). 

1.2.   De olika redovisningstraditionerna som ställer till. 

Olika länder har utvecklat sin redovisning i olika riktningar och deras redovisningspraxis har 

påverkats av miljön där de har varit verksamma. Historia, värderingar, kultur, politik och 

ekonomisk utveckling är exempel på faktorer som har format våra redovisningstraditioner 

(Schroeder, et al., 2011, p. 78). 

Det finns olika teorier om hur länder kan klassificeras med avseende på redovisningsregelverk 

och –praxis. Den mest omtalade är Nobes klassificering av två olika redovisningstraditioner: 

den anglosaxiska och den kontinentala (Nobes, 1998). Problemet är att IASB, som är utgivare 

av internationella standarder, har påverkats mycket av den anglosaxiska 

redovisningstraditionen, som skiljer sig avsevärt från den kontinentala (d’Arcy, 2001, p. 327). 

Den främsta skillnaden i de olika traditionerna är att man har olika syften eller målgrupper för 

rapporteringen. Rapporterna anpassas efter företagsfinansieringens form. Beroende på om 

finansieringen är aktiebaserad eller lånebaserad vill investerarna och övriga intressenter ha 

olika slags information. Historiskt sett har länder som USA, Storbritannien, Irland och 

Nederländerna fokuserat på intressenter på kapitalmarknaden, och därför hör dessa länder till 

den anglosaxiska gruppen. Västeuropeiska länder som Tyskland, Frankrike och Sverige har 

präglats av den kontinentala traditionen där företag har en lånebaserad finansieringsform, och 

redovisningssystemen har därför fokuserat på långivare. Det som kännetecknar de 

anglosaxiska länderna är att stor vikt läggs på att de finansiella rapporterna som ska ge en 

rättvisande bild av aktieägarnas förmögenhet. De kontinentala länderna kännetecknas av 
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konservatism. Konservatism går tätt ihop med försiktighetsprincipen som innebär att 

bedömningar under osäkerhet görs så att tillgångarna inte övervärderas samt att skulderna inte 

undervärderas (Sundgren, et al., 2009, p. 57). Kontinentala företag är också starkt knutna till 

företagsbeskattning (Nobes, 1998, p. 171). Detta innebär till exempel att ett tyskt resultat 

måste höjas betydligt för att kunna jämföras med ett engelskt (Nobes & Parker, 2004, pp. 36-

38). 

1.3. Internationell harmonisering av redovisningsstandarder 

Behovet av internationella redovisningsstandarder hade förstärkts under 1990-talet när många 

amerikanska företag började etablera sina filialer utomlands. Riskkapitalister, internationella 

företag samt kapitalsökande företag stod ofta inför ett komplicerat beslut på grund av att 

företag från olika länder tillämpade olika redovisningsprinciper - något som försvårade 

kommunikation och beslutsfattande. Investerare och analytiker behövde vara säkra på att 

informationen i årsredovisningarna från olika länder var tillförlitlig och jämförbar (Schroeder, 

et al., 2011, pp. 25-26). Förutom investerare finns det också andra intressenter som ska förses 

med relevant information. Exempel på dessa intressenter är långivare, leverantörer, kunder, 

statliga myndigheter och samhället. Situationen där det finns både inhemska och utländska 

intressenter för företagets rapporter har lett till behovet av att åstadkomma gemensamma 

standarder i redovisning som kan tillämpas i olika länder (Sundgren, et al., 2009, pp. 13, 20). 

Redan på 1970-talet började IASC utge internationella redovisningsstandarder som var 

upptagna av IASB år 2001. Under sina verksamma år har IASC lyckats att sprida den 

anglosaxiska synen på redovisningen till kontinentala länder. Vidare har EU:s kommitté tagit 

initiativet att driva den internationella harmoniseringen och föreslagit att samtliga 

börsnoterade bolag tillämpar IAS (senare benämnda som IFRS) i sin koncernredovisning. 

Förslaget gick genom och trädde i kraft år 2005 (Nobes & Parker, 2004, p. 100). Idag används 

IFRS främst för börsnoterande företag i över 100 länder och har som syfte att ge vägledning 

för hur företag ska gå tillväga för att redovisa på ett sätt som ska leda till väl fungerande 

kapitalmarknader och minska de internationella skillnaderna i redovisningen av de finansiella 

rapporterna (Marton, 2010, p. 50). 

IASC:s och EU:s ansträngningar för harmoniseringen inom redovisningspraxis har bidragit 

till att länder som hör till den kontinentala redovisningstraditionen, i större eller mindre 

utsträckning, har kommit att likna den anglosaxiska traditionen. En internationell 

standardisering som huvudsakligen bygger på den anglosaxiska traditionen och 
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Storbritanniens inträde i EU år 1973 har varit bidragande orsaker till varför den anglosaxiska 

traditionen har segrat över den kontinentala (Smith, 2006, p. 70). Den svenska 

redovisningstraditionen fick olika effekter och påverkades av ett internationellt inflytande 

redan på 1980-talet (McCrae & Nilsson, 2001, p. 318). De inslag som kvarstår av den 

kontinentala traditionen och inte stämmer överens med IASB:s standarder är att det finns 

fortfarande ett starkt samband mellan redovisning och beskattning i Sverige (Smith, 2006, p. 

75). 

Christopher Nobes har genomfört en undersökning av IFRS:s praktiska tillämpning i olika 

länder för att se om hans klassifikation från 1980 fortfarande gäller efter EU:s och IASB:s 

ansträngningar för att åstadkomma en internationellt standardiserad redovisning. Hans slutsats 

var att länder fortfarande skiljer sig från varandra i hur IFRS efterlevs i praktiken, trots att 

IFRS har bidragit till att stora börsnoterade bolag kan avvika från modellen. Sverige har visat 

sig ännu höra till de kontinentala, men skiljer sig från hela gruppen där Tyskland och 

Frankrike är mer tydliga representanter för den kontinentala klassen (Nobes, 2011). Orsaken 

till detta kan vara att, sedan Sverige blev EU-medlem 1995, har rekommendationer av EC 

inom redovisning legaliserats genom förändringar inom ÅRL som trädde i kraft den 31 

december 1996. Bland annat har ett sådant begrepp som ”rättvisande bild”, som förut bara 

användes i anglosaxiska länder, införts i det svenska regelverket (Nilsson & McCrae, 2001).  
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2. Problemformulering 

Skillnaden mellan harmoniseringarna de jure och de facto ligger i hur reglerna har förändrats 

samt vad som händer i praktiken (Nobes & Parker, 2004, p. 80). Sverige kan uppfattas som ett 

land som har genomgått förändringar i linje med den internationella harmoniseringen, men 

verkligheten verkar skilja sig från teorin och därmed har åtgärden inte uppnått sitt syfte. 

Friheten inom bedömningen av antaganden som tillämpas vid nedskrivningsprövning av 

goodwill kan ge upphov till en felaktig tillämpning av standarder då Sverige inte har samma 

hårda externa kontroll, som till exempel USA (Marton, 2012). Nedskrivningar av goodwill 

utförs inte i samma utsträckning som det förmodligen borde göras. IFRS standarder integreras 

i svenska företag långsammare än i länder med de anglosaxiska traditionerna. Sverige 

ingrupperas fortfarande till den kontinentala redovisningstraditionen på grund av en svag 

tillämpning av IFRS (Nobes, 2011). Kan Sverige framträda som en pålitlig representant på 

den internationella finansmarknaden? Har Sverige lyckats med att uppfylla kraven i den delen 

av IASB: s föreställningsram som berör jämförbarhet?  

Å andra sidan visar undersökningar på en konsekvent förbättring i årsredovisningar som görs 

enligt IFRS (Malmqvist, 2011). Nobes påstår att de svenska företagen är svaga lärlingar inom 

IFRS. Men kan detta påstående, som baserats på årsredovisningar från 2008, vara föråldrat? 

Inte ens Nobes kunde hävda att IFRS och EU misslyckades med den internationella 

harmoniseringen helt. Vad är det som stämmer? Finansanalytikerna är inte eniga i sina 

bedömningar.  

 En indikator på hur Sverige har anpassat sina börsnoterade bolag efter internationella 

standarder är goodwill, eftersom hanteringen av denna skiljer sig mellan IFRS och svensk 

praxis. Företagen har också fått frihet för bedömning av diskonteringsräntan som antingen kan 

användas till att fastställa en rättvisande bild eller till vinstmanipulering. Om 

diskonteringsräntan används till att pryda den verkliga företagsprestationen, betyder det att 

man kan utesluta en bristande uppfattning eller en slarvig tillämpning av IFRS? Följer 

företagsledningen upp IFRS-föreskrifterna till fullo? Det finns omfattande krav angående 

vilka upplysningar som ska anges i samband med redovisningen av goodwill inom de 

internationella standarderna. Hur dessa krav efterföljs är en indikation på hur väl reglerna är 

begripna. Med hjälp av de två faktorerna praktisk tillämpning av IFRS föreskrifter om 

upplysningskrav och sambandet mellan nedskrivning och diskonteringsränta, kan man härleda 

om företagsledningen har problem med att uppfatta IFRS eller har svårt med att skriva ned 
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goodwill. Storbritannien, som hör till den anglosaxiska kategorin och är ett ankare till IFRS 

(Nobes & Parker, 2004, p. 81), kan vara ett bra exempel för att mäta Sveriges framgång inom 

tillämpning av IFRS. 

2.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fastställa om det finns någon skillnad mellan Sverige och 

Storbritannien gällande hur goodwill redovisas och skrivs ned. Syftet har bidragit till följande 

två forskningsfrågor: 

2.2. Forskningsfrågor 

1. I vilken utsträckning följs upplysningskraven om nedskrivningar av goodwill i 

Storbritannien och i Sverige 6 år efter införandet av IFRS? 

2. Hur påverkar en förändring av diskonteringsränta nedskrivningen av goodwill i Sverige 

respektive Storbritannien? 
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3. Teori 

3.1. Hofstedes kulturella skillnader 

Kultur är en faktor som påverkar hur relationer mellan medarbetare i en organisation utformas 

och därmed hur regleringen av redovisningen sker (Nobes & Parker, 2004, p. 17). Hofstede 

(1983) har identifierat fyra kulturella dimensioner: individualism respektive kollektivism, 

graden av maktdistans, maskulinitet respektive femininitet och graden av 

osäkerhetsundvikande.  

3.1.1. Individualism 

De flesta västländer har, enligt Hofstede, höga värden av individualism (IDV) vilket innebär 

att varje individ ska ta hand om sig själv och sin familj. Motsatsen kollektivism innebär att 

människor väljer att agera som en grupp av individer i ett samhälle. Organisationsledare i 

länder med högt IDV uppmuntrar initiativ och nytänkande hos anställda samt föredrar beslut 

som är tagna av individer framför de som är tagna kollektivt. Ledare i länder med lågt IDV är 

tillbakadragna, ogillar initiativ samt föredrar kollektiva beslut. Storbritanniens IDV är högre 

än Sveriges, 89 mot 71, medan medianen av alla 39 undersökta länder ligger på 51 poäng 

(Hofstede, 1984, p. 166). 

3.1.2. Maktdistans 

Hofstedes Maktdistans refererar till i vilken utsträckning medlemmarna i ett samhälle 

accepterar att makt fördelas ojämnt. Hofstede har definierat ett mått på maktdistans som 

kallas PDI (Power Distance Index) och som visar huruvida chefer vill delta i arbetsprocesser, 

rådgöra med sina underordnare inför beslutet eller styra och bestämma själv. De sistnämnda 

får ett högt PDI. Anställda i maktrelationer med lågt PDI vill samarbeta och är inte rädda för 

att säga emot sin chef, medan högt PDI innebär rädsla och distans mellan arbetare och 

överordnade. I Hofstedes poängsystem för PDI har Sverige fått 31 och Storbritannien 35 

poäng. (Hofstede, 1984, pp. 76-93) 

3.1.3. Maskulinitet 

Maskulinitet (MAS – Masculinity Index) står för en preferens i samhället som relaterar till 

prestation, självsäkerhet och materiell framgång. Motsatsen till maskulinitet är femininitet 

som handlar mer om relationer, blygsamhet, livskvalitet och behovet att ta hand om de svaga i 

samhället (Nobes & Parker, 2004, p. 18). Storbritannien har högt MAS, 66 poäng, och hör till 

de maskulina länderna. Maskulina länder brukar ha högre grad av maktdistans och 
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redovisningsregler är mer hierarkiskt ordnade, medan i feminina länder som Sverige (MAS = 

5) görs mer kompromisser i redovisningsreglerna än i länder som klassificeras som maskulina 

(Artsberg, 2003, p. 91; Hofstede, 1984, p. 189). 

3.1.4. Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande (UAI – Uncertainty Avoidance Index) visar i vilken grad individer i 

samhället känner sig obekväma i situationer som är osäkra och tvetydiga. Länder med starkt 

osäkerhetsundvikande har mer strikta regler och hög intolerans mot personer och idéer som 

avviker från det som vanligen uppfattas som normalt. Länder som har låga värden 

osäkerhetsundvikande har mer avslappnad atmosfär och har större tolerans för sådant som är 

nytt (Nobes & Parker, 2004, p. 18). Det är därför lättare för dessa länder som infört en 

”rättvisande bild” att acceptera avvikelser som görs mot reglerna (Artsberg, 2003, pp. 90-91). 

Ett lågt UAI innebär också behov av tydliga och strikta lagar. Storbritannien har relativt låga 

värden osäkerhetsundvikande, UAI = 35, men Sverige har ännu lägre, UAI = 29 (Hofstede, 

1984, p. 122). 

3.1.5. Kulturella skillnader och redovisningspraxis i Storbritannien 

och Sverige 

Det som är intressant i denna teori för den här studien är hur ekonomer och ledningar är 

flexibla och angelägna för förändringar, sådana som redovisningsregler. Enligt Hofstedes 

gradering av kulturella skillnader har undersökningen genomförts på ganska liknande länder, 

förutom det att Storbritannien är maskulint och Sverige är feminint. Båda länderna har lågt 

osäkerhetsundvikande och maktdistans, vilket är uppmuntrande för ekonomernas individuella 

beslut som också lätt kan accepteras av ledningen tack vare sin höga individualism. Däremot 

har organisationer i Storbritannien högre hierarkisk maktstruktur medan Sveriges 

maktstrukturer är mer platta. Ju plattare hierarki desto lättare är det att upprätthålla god 

kommunikation mellan chefer och anställda. En närmare kommunikation mellan chefer och 

anställda ger stöd till skapande av positiv syn på redovisning. Ändå har Hoftstede 

kategoriserat Skandinavien och anglosaxiska länder under samma grupp som står för företag 

som är organiserade efter impulser från marknaden och en viss grad av demokrati (Hofstede, 

1984, p. 216). 

3.1.6. Faktorer som har påverkat redovisningen internationellt  

Redovisningens utveckling i olika länder har påverkats av en del faktorer som har kommit att 

påverka ländernas redovisningspraxis. Länderna har delats in i två redovisningstraditioner: 
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den kontinentala och den anglosaxiska. Nedan presenteras de viktigaste faktorerna som har 

påverkat redovisningen internationellt. 

3.1.7. Juridiskt system 

En skillnad mellan den anglosaxiska och den kontinentala traditionen är att de har sin grund i 

olika civilrättsliga traditioner. Den kontinentala civilrättsliga traditionen har sitt ursprung i 

romersk rätt och är präglat av legalistisk, vilket betyder att de civilrättsliga reglerna är 

baserade på nedskrivna lagar. Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen kommer 

ursprungligen från de medeltida traditionerna i England och bygger inte i så stor grad på 

nedskrivna lagar som den kontinentala traditionen. Dock har redovisningen reglerats i liten 

utsträckning i lagstiftningen. Istället har den utvecklats av redovisningsprofessionerna och 

baserats på sedvanerätt, som i vissa fall kompletterats med domstolar (Smith, 2006, pp. 67-

68). 

3.1.8. Ägarstruktur och finansiering 

Skillnader i fråga om ägarstruktur i de större företagen har varit en bidragande orsak till att 

redovisningen har utvecklats olika i de båda traditionerna. Staten, banker och familjeintressen 

har ofta haft ett avgörande ägarinflytande i de länder som tillhör den kontinentala traditionen. 

Länder med den anglosaxiska traditionen domineras av de stora noterade företagen som ägs 

av flera personer, vilket innebär att fokus ligger på företagens externa redovisning. Det har 

bidragit till att redovisningsprofessionernas roll har varit större och starkare i länderna med 

anglosaxisk tradition (Smith, 2006, p. 68). 

3.1.9. Olika syn på redovisning 

De båda traditionerna har olika syn på vad som menas med en ”riktig” redovisning. Enligt den 

kontinentala legalistiska traditionen är en riktig redovisning något som stämmer överens med 

lagar och standarder. Den anglosaxiska har samtidigt haft en mer principiell syn och en riktig 

redovisning är den som ger en ”rättvisande bild” av verkligheten (Smith, 2006, p. 68). 

3.1.10. Koppling mellan redovisningssystem och skattesystem 

Det finns en stark koppling mellan redovisningssystemet och skatteberäkningen i de 

kontinentala länderna (Artsberg, 2003, p. 89). Den kontinentala traditionen har lett till en 

betydligt mer reglerad redovisning, när det gäller formen av redovisningshandlingarna, 

benämningar på poster och ordningsföljder i balans- och resultaträkningar än den 

anglosaxiska (Smith, 2006, p. 68). Utvecklingen har varit den motsatta när det rör 

värderingsfrågor. Värderingsfrågorna har inte reglerats i lagstiftningen i den mening att lagen 
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har angett ”riktiga” värden i de länder som tillhör den kontinentala traditionen. 

Civillagstiftningen har i vissa fall angett att det högsta tillåtna tillgångsvärdet ska redovisas, 

medan skattelagstiftningen har angett det lägsta tillåtna värdet. Eftersom företagen ofta väljer 

de lägsta tillåtna värden för att skjuta på sina skattebetalningar, har skattereglerna i praktiken 

kommit att styra de värderingar som tillämpats i redovisningen. 

När det handlar om länder i den anglosaxiska traditionen har det inte funnits samma koppling 

mellan redovisning och beskattning. Det har funnits mer frikopplade värderingsregler, något 

som medfört att redovisningen kunnat ta hänsyn till marknadens krav på information i större 

utsträckning i dessa länder. Redovisningsprofessionerna har utvecklat egna regler för vad som 

anses vara ”true and fair” för att på så sätt skydda såväl sig själva som sina klienter. 

Regelverk har utvecklats i form av detaljerade standarder (Smith, 2006, pp. 69-70). 

3.2. Agentteori 

Grunden för  agentteorin ligger i antagandet att människor är rationella och strävar efter att 

maximera sin egen nytta. Agenterna, som oftast är företagsledare, anlitas av aktieägare eller 

s.k. principaler för att driva ett företag och maximera principalens vinst. Men eftersom både 

investerare och företagsledare anses drivas av egenintresse, som ofta skiljer sig åt, kan detta 

leda till konfliktartade relationer. Företagsledare vill maximera sin egen nytta genom att välja 

det redovisningssystem som ökar ledarens bonus eller andra förmåner. Detta sker ofta på 

principalens bekostnad (Schroeder, et al., 2011, p. 124). För området, som omfattas av 

agentteorin, gäller informationsasymmetri som råder mellan agenter och principalerna. Det 

finns information som är okänd för antingen den ena eller den andra parten, men även för 

båda. Informationsasymmetri kan åtgärdas med hjälp av skickliga ekonomer, revisorer och ett 

rätt redovisningssystem (Hendriksen & Van Breda, 1991, p. 207).  

3.3. Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori är motsatsen till normativ redovisningsteori som utvecklas utifrån 

föreställningar om hur redovisningen skall utformas. Positiv redovisningsteori förklarar 

istället företeelser som redan har ägt rum. Positiv redovisningsteori uppkommer då ingen av 

rådande teorier kan appliceras (Schroeder, et al., 2011, p. 123). 

3.4. Earnings management 

Earnings management, eller vinstmanipulering, uppstår när en företagsledning vill påverka 

aktiepris, investerarnas beslut eller sin egen belöning. Sådana situationer bidrar till att ett 
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redovisat resultat avviker från det verkliga (Schroeder, et al., 2011, p. 156). 

Vinstmanipulering är ett aggressivt bruk av regler som tillåter att skjuta upp vissa kostnader 

eller inkomster genom att föra över dem till tillgångar och skulder. Detta är ett systematiskt 

val inom ramen av redovisningsstandarder, som inte ska förväxlas med ett brott mot lagen. 

Exempel på sådana brott är bluffakturor, ändring av fakturadatum och bokföring av 

inventarier som inte är i företagets förfogande. (Dechow & Skinner, 2000) 
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4. Regelverk 

4.1. IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 

Föreställningsramen är en utgångspunkt för arbetet med utformandet av IAS/IFRS-

standarden. Detta ramverk ger en grund för utformningen av redovisningen och har som syfte 

att vägleda dem som upprättar finansiella rapporter med hjälp av IAS/IFRS samt att vägleda 

olika användare att bedöma finansiella rapporter. Föreställningsramen omfattar de finansiella 

rapporternas huvudsakliga syfte: att tillhandahålla information om företagets finansiella 

ställning och resultat. Vidare ska dessa rapporter innehålla balans- och resultaträkning samt 

noter med förklaringar. Det finns ett antal kvalitativa egenskaper som ligger till grund för 

föreställningsramen och som gör informationen i företagets finansiella rapporter användbar 

för de olika användarna (Olsson, 2012, pp. 96-97). De fyra egenskaper anses vara 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  

• Begriplighet - informationen som lämnas i de finansiella rapporterna ska vara 

begriplig och relevant för personer som har en del kunskaper inom ekonomi och 

redovisning. Dock bör svårbegriplig information inte utelämnas. 

• Relevans – informationen i de finansiella rapporterna ska vara relevant för dem som 

använder den vid beslutsfattande och detta antingen genom att utvärdera historiska, 

nuvarande eller framtida händelser vid bedömning av olika prognoser. Relevans 

påverkas också av väsentlighet. 

• Tillförlitlighet – Informationen är tillförlitlig när den inte innehåller några väsentliga 

fel eller är vinklad. Genom att informationen är tillförlitlig bör användarna lita på att 

den stämmer med verkligheten.  

• Jämförbarhet – det bör vara möjligt för användarna att kunna jämföra ett företags 

resultat över tid och kunna göra jämförelser med andra företag (Schroeder, et al., 

2011, p. 101). 

4.2. Nedskrivningsprövning av goodwill 

Enligt IAS 36 ska alla kassagenererande enheter – de minsta identifierbara grupperna av 

tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar och som i är 

oberoende av andra tillgångar – prövas årligen för indikationer på att enheten kan ha minskat i 

värde (Smith, 2006, p. 182). Det kan finnas både interna och externa indikationer, så som en 
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minskning av enhetens marknadsvärde, fysisk skada eller förlorad ekonomisk betydelse av 

enhetens tillgång. Om någon sådan indikation finns, ska företaget beräkna tillgångens 

återvinningsvärde och skriva ned det redovisade värdet till återvinningsvärdet. Det sistnämnda 

är det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde (FAR, 2005, p. 964). Det verkliga 

värdet är det pris som beräknas kunna erhållas vid försäljning av en CGU efter avdrag för 

försäljningskostnader. Nyttjandevärdet beräknas genom att uppskatta nuvärdet av framtida 

kassaflöden diskonterade med en lämplig diskonteringsränta (Smith, 2006, pp. 179-180). 

Goodwill genererar inte något kassaflöde oberoende av andra tillgångar och kan därför inte 

värderas separat. Goodwills värde ingår i det värd som en enhet eller en grupp av enheter 

genererar och där goodwill har uppstått. Nedskrivningsbeloppet ska minska det redovisade 

värdet av goodwill till noll i första hand, därefter fördelas resten av värdeminskningen 

proportionellt på de andra tillgångarna i den kassagenererade enheten som skrivits ned  

(Marton, et al., 2010, pp. 331-332). 

4.2.1. Nuvärde av framtida betalningar 

För att fastställa ett nyttjandevärde föreskriver IFRS att använda en vanlig modell för 

beräkning av nuvärde av framtida nettokassaflöde, som förväntas komma från den 

kassagenererande enheten. De mest använda värderingsmodellerna är DDM (Dividend 

Discount Model), DCF (Discounted Cash Flow) och RIM (Residual Income Model). 

DDM kan ses som en bas för nästan alla värderingsmodeller. DDM förutsätter att 

enhetsvärdet beräknas som nuvärdet av alla förväntade utdelningar, diskonterade till kostnad 

av eget kapital. Nackdelen med DDM anses vara att den är svår att använda över en längre 

tidsperiod för företag som inte betalar så stora aktieutdelningar. Eftersom DDM är svår att 

tillämpa i praktiken har en alternativ modell utvecklats. DCF, som inte skiljer sig mycket från 

DDM, har blivit den vanligaste värderingsmodellen i praktiken och bygger på att ett företags 

framtida kassaflöden uppskattas och diskonteras till nuvärde. DCF utgår först från att beräkna 

det fria kassaflödet (FCF) som tar hänsyn till företagets kapitalkostnader och –investeringar 

genom att använda ett lämpligt och konstant avkastningskrav. I DCF modellen beräknas 

avkastningskravet enligt WACC, som väger kostnader för både kapital och skulder. 

Precis som DCF härstammar RIM från DDM och fokuserar på diskonteringen av företagets 

redovisade resultat. Residual income definieras som redovisat nettoresultat efter avdrag för 

avkastningskravet för aktiekapitalet multiplicerat med det bokförda värdet av aktiekapitalet i 

början av perioden. Marknadsvärdet på aktiekapitalet beräknas som summan av företagets 
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nuvarande bokförda värde på aktiekapitalet plus nuvärde av förväntade framtida residual 

income (Lander & Reinstein, 2003, pp. 228-230). 

4.2.2. Diskonteringsränta 

Hur man ska ta fram diskonteringsränta anges i IAS 36s Appendix A i paragraf 17 där 

följande tre utgångspunkter för beräkning av diskonteringsränta presenteras: 

• WACC – genomsnittskostnad av kapital med tillämpning av CAPM 

• Ränta som företaget betalar för sina lån 

• Andra marknaders belåningsräntor (IFRS, u.d.) 

En sådan föreskrift ger en viss grad av frihet för ledningen vilken diskonteringsränta de vill 

tillämpa i sina årliga nedskrivningsprövningar. En lägre diskonteringsränta höjer 

nyttjandevärdet och vise versa.   

4.2.3. Viktad kapitalkostnad WACC 

Grunden till teorin ligger i att varje projekt eller företag är finansierat med eget kapital och 

lån. Kapitalkostnaden räknas med genomsnitt av ägarens avkastningskrav och låneränta. 

Förhållandet mellan eget kapital och skulder och det totala kapitalet är multiplikatorer till de 

räntorna. Om man bortser från beskattningen, vilket man ska göra för att följa IFRS föreskrift 

om WACC före skatt, blir formeln följande: 

Rwacc = 
S 

x RS       + 
B 

x RB 
S x B S x B 

 

Där S – eget kapital 

B – skulder 

RS – kostnadsränta för eget kapital 

RB – kostnadsränta för skulder 

Man brukar använda den låneränta som betalas till långivare och räkna ut 

avkastningskravräntan enligt CAPM. Den modellen består av två huvudkomponenter. Den 

första av dem är den riskpremium som varje kapitalist skulle förvänta sig och den andra är 

individuell för varje projekts eller portföljs säkerhet. Riskpremium räknas ut som differens 

mellan marknadsavkastning och den riskfria räntan som är garanterad med statliga 
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obligationer, till exempel. Den individuella säkerheten betecknas med den grekiska bokstaven 

β och är ett mått på känslighet för marknadssvängningar. Sambandet mellan marknadens 

riskfria premium och den individuella β-n presenteras med följande ekvation: 

RS = RF + β (RM – RF) 

Där  RS – kapitalkostnad 

 RF – riskfritt premium 

 RM – marknadens premium 

(Hillier, et al., 2010) 

Om man tar hänsyn till alla komponenter som ingår i de två modellerna kan man dra 

slutsatsen att alla ovanstående interna och externa indikationer på nedskrivningsbehov 

påverkar diskonteringsränta som i sin tur bestämmer återvinningsvärdet.   

4.3. Upplysningskrav enligt IAS 36 

Enligt IAS 36 punkt 134 ska ett företag lämna information om nedskrivningsprövning av 

goodwill enligt följande:  

1. Företaget ska redovisa värdet för goodwill och andra immateriella tillgångar med 

obegränsad nyttjandeperiod, fördelat på kassagenererade enheter. 

2. Företaget ska ange på vilken grund varje enhets återvinningsvärde har baserats, 

antigen nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 

3. Om återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärde: 

a) Företaget ska ange information om antaganden som företagsledningen har gjort 

vid fastställandet av nyttjandevärdet. 

b) Företagsledningen ska ange den metod som använts vid fastställandet av 

antaganden.  

c) Företagsledningen ska ange prognosperioden för kassaflöden. Om en period är 

längre än 5 år, ska en motiverad förklaring anges till den längre perioden. 

d) Företaget ska ange tillväxttakten som har använts för att extrapolera 

kassaflödesprognoser för perioden. Om en tillväxttakt överstiger den 
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långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller land i vilket 

företaget är verksamt ska en motivering finnas. 

e) Företaget ska ange den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som 

tillämpas på kassaflödesprognoserna. 

4. Om återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus försäljningskostnader. Om 

verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs med hjälp av ett observerbart 

marknadspris för en enhet ska följande upplysningar också lämnas: 

a) Företaget ska ange information om antaganden som företagsledningen har gjort 

vid fastställandet av verkligt värde minus försäljningskostnader. 

b) Företagsledningen ska ange den metod som använts vid fastställandet av 

antaganden.  

5. Företag ska ange information om en möjlig rimlig förändring i ett viktigt antagande, 

på vilket företagsledningen har baserat sitt fastställande av enhetens 

återvinningsvärde, skulle innebära att enhetens redovisade värde skulle överstiga dess 

återvinningsvärde. 

a) Företaget ska ange det belopp med vilket enhetens återvinningsvärde 

överstiger dess redovisade värde. 

b) Företaget ska ange det värde som är tilldelat det viktiga antagandet. 

c) Företaget ska ange vilken enhet skulle kunna påverkas av förändringen och 

ange dess värde. (IAS-36, u.d., pp. 35-37) 
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5. Metod 

5.1. Val av forskningsstrategi 

Utgångspunkten i studien är att tillämpa naturvetenskapens metoder på studiet av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2010, p. 593). Dessa metoder baseras på antaganden att det i 

den sociala verkligheten finns mönster och regelmässigheter, orsaker och följder (Denscombe, 

1998, pp. 422-423).  

Den kvantitativa forskningsstrategin innehåller ett deduktivt synsätt när det handlar om 

förhållandet mellan teori och praktisk forskning, där fokus ligger på prövning av teorier 

(Bryman & Bell, 2010, p. 40). Vid ett deduktivt förhållningssätt utgår man ifrån det man 

redan vet inom ett visst område och de teorier som rör detta område. 

Eftersom undersökningens syfte är att jämföra två länders redovisningspraxis och 

regelverktillämpning när det handlar om nedskrivningar av goodwill, ska resultatet baseras på 

ett så stort och representativt urval som möjligt. Med befintliga resurser av källor och tid är 

det mest realistiskt att uppnå syftet med en kvantitativ metod. Det skulle vara svårt att 

intervjua ett så stort antal företag, och ett mindre urval skulle vara mindre representativt för 

denna studie. Däremot kan en analys av insamlat sekundärt material ge ett oberoende synsätt 

där fakta och siffror kan stödja studiens resultat och slutsatser.  

5.2. Val av forskningsdesign 

Undersökningen går ut på att samla in data från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt i syfte 

att få se om det finns något sambandsmönster (Bryman & Bell, 2010, p. 66). En 

tvärsnittdesign kommer således att vara lämplig för denna studie eftersom data från 

årsredovisningar enbart samlas in en gång i ett antal företag i syfte att studera i vilken 

utsträckning upplysningskrav om nedskrivningar av goodwill följs och huruvida 

diskonteringsränta påverkar nedskrivning av goodwill. Studien omfattar alla företag som har 

redovisat goodwill som uppgår till 100 % eller mer av företagets eget kapital för år 2011. 

Denna kvot ger oss en lista av företag som redovisar goodwill som en dominerande post i 

balansräkningen. Sådana företag bör inte slarva med redovisning av goodwill. Analysen av 

deras årsredovisningar kommer att fokusera på nedskrivningar av goodwill och 

diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning år 2010 och 2011 samt upplysningar om 

goodwill i noter för år 2011.  
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5.3. Val av forskningsmetod 

Vid insamlig av data används innehållsanalys som en forskningsmetod eftersom studien utgår 

ifrån en analys av årsredovisningar för åren 2011 och 2010 som noterade företag har lämnat 

ifrån sig på sina hemsidor, där man på ett sytematiskt och replikerbart sätt kvantifierar 

innehållet i termer av i förväg bestämda kategorier (Bryman & Bell, 2010, p. 213). 

Undersökningen består av två delar. Den första delen går ut på att studera hur noga företag 

lämnar upplysningar i sina noter enligt IAS 36 punkt 134. I den andra delen av 

undersökningen studeras vilken förändring av diskonteringsräntan som ger en större frekvens 

av goodwillsnedskrivningar och om det finns några skillnader mellan Sverige och 

Storbritannien i dessa sammanband.  

De nominella variablerna kategoriseras i grupper på en ordinalskala som visar graden av 

IFRS-reglers tillämplighet på företagen. Utgångspunkten för ordinalaskalan är att betygsätta 

varje upplysning om goodwill som företag redovisat på en skala mellan 1 och 3, där 1 är det 

lägsta och 3 det högsta betyget.  

Numerisk data kodas i två kategorier: årlig nedskrivning av goodwill respektive 

diskonteringsränta. Förändringen i diskonteringsränta mellan åren kategoriseras i tre 

nominella variabler: ”höjning”, ”sänkning”, ”oförändrad”. Undersökningen tar bara hänsyn 

till den förändring i goodwill mellan åren som avser nedskrivning, och bortser från sådana 

förändringar som nyförvärv, omräkning efter en valutakursförändring samt avyttring av en 

kassagenererande enhet. Nedskrivningsbeloppet avläses i tabeller över redovisade 

förändringar av goodwill under perioden. Nedskrivningen av goodwill kategoriseras under 

variablerna ”ja” och ”nej”. Sambandet mellan ”höjning”, ”sänkning”, ”oförändrad”, ”ja” samt 

”nej” kommer att fastsällas. Analysen av variablerna ska inriktas så att det är möjligt att få 

svar på studiens forskningsfrågor. 

5.4. Dataanalysmetod  

5.4.1. Tolkning av IAS 36 punkt 134  

En tolkningsmodell har utarbetats för att göra det lättare att analysera hur noga IFRS:s 

upplysningskrav enligt IAS 36 punkt 134 uppfylls. Följande krav är tolkningar av standarder 

som gör det möjligt att sätta betyg för varje företag vars årsredovisningar har analyserats. 

Följande krav är tolkningar av IAS 36 punkt 134 och ska stämmas av vid analysering av 

företagets årsredovisningar: 
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1) Redovisat värde för goodwill. Specificering av hur goodwillvärdet är fördelat på 

kassagenererade enheter. 

2) Grund för varje enhets återvinningsvärde.  

Oavsett om återvinningsvärdet har baserats på nyttjandevärde eller verkligt värde 

minus försäljningskostnader ska en beskrivning av varje viktigt antagande finnas och 

den metoden för fastställandet av varje viktigt antagande. Dessutom, vid användning 

av nyttjandevärde, ska prognosperioden, tillväxttakten och diskonteringsfaktorer som 

använts för kassaflödesprognoser vara angivna.  

3) Känslighetsanalys 

Upplysningar ska anges om det har skett någon rimlig förändring i ett viktigt 

antagande som skulle innebära att enhetens redovisade värde skulle överstiga dess 

återvinningsvärde.  

5.4.2. Betygsättning  

Tillämpning av ovanstående krav på företagens årsredovisningar är en hjälp för att bedöma 

och betygsätta varje företags årsredovisningar. Betygsskalan ser ut på följande sätt: 

• Betyg 3 - företaget har berört alla ovanstående krav från punkt 1 till 3, och alla 

förklaringar som finns är fullständiga.  

• Betyg 2 - det saknas ett av tre ovanstående krav eller kraven innehåller inte fullständig 

information.  

• Betyg 1 - det saknas mer än ett av ovanstående krav eller förklaringarna är korta och 

bristfälliga.  

5.4.3. Regressions analys Odds 

Sannolikheten för varje händelse är ingen subjektiv bedömning utan ett samspel mellan 

bedömningar och analysen av statistisk. Som synonymer till ordet sannolikhet används ofta 

orden risk eller chans, som har negativ respektive positiv betydelse. I samband med 

vadslagning används begreppet odds. Oddset för händelse A definieras som O(A)= Pr(A)/1-

Pr(A) och tolkas som förhållandet mellan insats och vinst vid vadslagning. Oddset är en kvot, 

inte procent, och visar hur stor chansen är att en händelse förekommer i förhållande att den 

inte förekommer. 
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 Oddskvoten betecknas som OR och används när man vill jämföra oddsen för att en händelse 

förekommer mellan två olika grupper. Oddskvoten definieras som OR= p/(1-p)/q/(1-q). En 

oddskvot, som närmar sig ett, betyder en regressions koefficient som närmar sig noll (Körner 

& Wahlgren, 2006, pp. 16-17). 

5.5. Reliabilitet 

”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir 

detsamma om undersökningen kommer att genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser” (Bryman & Bell, 2010, p. 48). Undersökningen 

baseras på sekundärdata som gör att data som samlas in från årsredovisningar är tillförlitlig 

eftersom informationen i årsredovisningar inte kan ändras och har granskats av revisorer. Data 

blir alltid densamma om undersökningen upprepas på nytt. Här säkerställs reliabilitet med en 

noggrann beskrivning av urvalet samt hur datakodning och analys genomfördes.  

Dock brister reliabiliteten på grund av de eventuella fel som kan uppstå vid insamling och 

bearbetning av data. Under datasamlingen noterades vilken typ av information om 

nedskrivningsprövning av goodwill som har redovisats av företagen, som senare jämfördes 

mot upplysningskrav i IAS 36. Därefter betygsattes upplysningarna enligt kriterier i 

analysmodellen.  Mätningen blev inte exakt, eftersom den redovisade informationen inte hade 

prickats av mot en detaljerad lista av indikationer på en pålitlig tillämpning av IFRS 

standarder. Bedömningen gjordes snarare av en övergripande uppfattning än av en detaljerad 

analys.   

5.6. Validitet 

I en kvantitativ undersökning gäller det att säkerställa begreppsvaliditet som går ut på att 

bevisa huruvida ett begreppsmått avspeglar begreppet som det anses beteckna (Bryman & 

Bell, 2010, p. 48). Val av variabler har baserats på flera tidigare undersökningar. Resultatet på 

forskningsfrågan om diskonteringsräntans påverkan på nedskrivningen stämdes av mot de 

teoretiska antagandena om hur samspelet av variablerna förväntas ske. Många studier har 

genomförts i syfte att bedöma hur väl upplysningskraven är uppfyllda, hur mycket 

nedskrivningar av goodwill som har skett under olika perioder eller vilken diskonteringsränta 

som har använts. Studiens innovativa insats är att kombinera dessa fenomen i den slutliga 

analysen. Därför går en del av studiens resultat inte att jämföra med tidigare studier. 
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6. Empiriskt urval 

Urvalet baseradess på databasen Orbis – en databas som innehåller komparativ data från drygt 

30 miljoner företag över hela världen. Med urvalsteg ”Stock data �Listed/Unlisted 

companies � Publicly listed companies ” fick man ett resultat på 63 396 bolag över hela 

världen, enligt data uppdaterade per 2012-11-08. Värde för följande variabler har laddats ned: 

företagsnamn, Landets ISO-kod och stad, NACE kod, fyrasiffrig (verksamhet, bransch), år 

när den sista redovisningen är tillgänglig, redovisningsstandard som tillämpats, lokal valuta, 

alla immateriella tillgångar, goodwill, totala tillgångar samt eget kapital från det sista 

tillgängliga året och tre år tillbaka i lokal valuta. 

Data filtrerades med avseende på landkod SV (Sverige) och GB (Storbritannien). Vidare 

sorterades alla som inte har tillämpat IFRS bort, och de som inte hade 2011 som det sist 

tillgängliga redovisningsåret. Bland dessa företag valdes de som redovisade goodwill år 2011. 

De som inte tillämpat IFRS är de som inte är noterade på reglerade handelsplatser och därför 

inte är skyldiga att redovisa enligt IFRS. För en lättare jämförelse och kontrollavstämning 

med andra data har vi valt att ladda ned data i lokal valuta. Vidare har variabelen förhållande 

goodwill till det egna kapitalet år 2011 har införts - alla företag som har en kvot på 100 % och 

högre har valts. Anledningen till den avgränsningen är att sådana företag riskerar att få ett 

negativt eget kapital om de blir tvungna att skriva ner all goodwill. Att goodwill är en 

väsentlig post i deras redovisning innebär att de ska vara särskilt noggranna med redovisning 

av goodwill. Resultatet av urvalet blev 122 bolag, av vilka 22 var svenska. Tabell 1 

presenterar urvalsteg i antal och procent. 

Tabell 5.4.3:1 Urval 

  Alla företag 
Andel totalt urval 

% 

  GB SE Totalt GB SE 

Företag som redovisar enligt IFRS, har 
2011 som sist redovisningsår 702 206 908 77 23 

Bara lokal valuta (SEK, GBP) 
614 205 819 75 25 

Bortfall efter lokal valuta 88 1 89 99 1 

Goodwill/Eget kapital 2011 över 100% 100 22 122 82 18 
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6.1. Urval  

Eftersom alla bolag som haft goodwill som är lika stor eller större än eget kapital ingick i 

urvalet kan vi kalla vårt urval för riskgrupp. Nedanstående tabell visar att ”riskgruppen” har 

en mycket allvarligare situation med goodwill, då den på ett företag översteg eget kapital med 

1690 %. Andel goodwill av immateriella tillgångar samt totala tillgångar är väldigt höga.  

5.4.3:1 Andel goodwill av tillgångar och eget kapital. 

 Storbritannien Sverige 

Goodwill/Totala immateriella tillgångar 80 % 85 % 

Goodwill/Totala tillgångar 38 % 46 % 

Goodwill/Eget kapital, lägst 100 % 103 % 

Goodwill/Eget kapital, högst 1690 % 188 % 

 

Tabellen nedan visar ett genomsnittsbelopp av goodwill i länderna för båda åren och länderna. 

Den totala förändringen i goodwill omfattar inte bara nedskrivningar utan även nya förvärv, 

avyttringar samt förändringar efter omräkning i utländsk valuta. Goodwill i Sverige har ökat 

till nästan en halv miljon medan goodwill av brittiska bolag minskade under 2011.  

5.4.3:2 Goodwill och nedskrivningar i genomsnitt för alla företag inom urvalet efter bortfall i lokal valuta, 000. 

  Storbritannien Sverige 

 Goodwill Nedskrivning Goodwill Nedskrivning 

2011 869 982 67 248 4 634 589 90 422 

Förändring mellan åren -10 899  492 397  

2010 880 881 65 401 4 142 192 428 639 

Förändring mellan åren 27 549  -132 074  

2009 853 332  4 277 266  

 

Diskonteringsräntan som användes av företagen är nästan samma för båda länderna och har 

minskat med ca 0,5 % året 2011. Vissa företag tillämpade olika räntor på olika CGU. Nedan 

redovisas ett genomsnitt av det lägsta värdet av den tillämpade diskonteringsräntan. 
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5.4.3:3 Diskonteringsränta i procent. Ett genomsnitt av den lägsta diskonteringsränta som företag tillämpade. 

  Storbritannien Sverige 

2011 10,89 10,53 

2010 11,51 11,06 

Förändring mellan åren -0,62 -0,53 
 

Av 122 utvalda bolag i båda länderna är 27 % industriföretag, 30 % telekommunikation- och 

IT-tjänsteföretag, 12 % reklam- och marknadsföringstjänster, 8 % utför finansiell och 

management konsultning, 5 % håller på med utveckling av teknologier. Resterande 26 % är 

detaljhandlare och företag som erbjuder övriga tjänster så som fritids- och nöjesaktiviteter, 

personlig säkerhet samt försäkring. Det märkliga i detta var att typen av verksamhet hos 

företag som hamnat i vårt urval är ganska liknande mellan Sverige och Storbritannien.   

6.2. Bortfall 

Under datasamlingen har det visat sig att två svenska företag, Forestlight Entertainment AB 

och Exeotech Invest AB är noterade på oreglerade börser. De är ej skyldiga att redovisa enligt 

IFRS och redovisar därmed enligt ÅRL. Databasen Orbis innehåller felaktiga uppgifter 

angående dessa bolag. Studien visade att två engelska företag, Ram Active Media PLC och 

Insetco PLC, har publicerat ofullständiga årsredovisningar som inte innehåller noter. Kontakt 

med de två sistnämnda engelska bolagen gav inget resultat. Totalt föll 4 företag av 122 bort 

från undersökningen. Det slutliga antalet av företag blev 118.  
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7. Empiri 

7.1. Analys av hur företag i Sverige och i Storbritannien tillämpar 

upplysningskrav enligt IAS 36 punkt 134 

Tabell 7.1:1 Sammanfattning av hela betygsättningen 

 Betyg 3 Betyg 2 Betyg 1 Totalt 

Storbritannien 79 15 4 98 

Sverige 16 3 1 20 

Totalt 95 18 5 118 

 

Studien visar ett bra resultat när det gäller hur väl företag i Storbritannien och i Sverige 

tillämpar upplysningskrav enligt IAS 36 punkt 134. Ett genomsnittsbetyg totalt för båda 

länder blev 2,76.  Det konstaterades även att genomsnittsbetyget nästan var lika för båda 

länder: Storbritannien fick 2,76 och Sverige 2,75.  

Tabell 7.1:2, Sammanställning av betyg 3 

 Redovisat värde för goodwill, grund för 

varje enhetens återvinningsvärde och 

känslighetsanalys hade angetts 

Totalt 

Storbritannien 79 79 

Sverige 16 16 

Totalt 95 95 

 

Det var totalt 95 företag av 118, varav 79 i Storbritannien och 16 i Sverige, som hade 

tillämpat upplysningskravet enligt tolkningsmodellen fullständigt och alla tre krav var 

uppfyllda.  

Tabell 7.1:3 Sammanställning av betyg 2 

 Ingen specificering 
av hur 
goodwillvärdet har 
fördelat på CGU 

Ingen grund för 
varje enhets 
återvinningsvärde 

Ingen 
känslighetsanalys 

Totalt 

Storbritannien 5 1 9 15 

Sverige 2 - 1 3 

Totalt 7 1 10 18 
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De företag som saknade ett av tre krav enligt tolkningsmodellen fick betyget 2. Totalt fick 18 

företag av 118 betyget 2, varav 15 i Storbritannien och 3 i Sverige. Företagen i båda länderna 

presenterade ett goodwillvärd fördelat på kassagenererade enheter i tabellform eller i 

textform. Vidare redovisade företagen de kassagenererade enheterna antigen geografiskt, 

fördelat mellan olika länder eller fördelat mellan olika verksamheter. Om en av dessa 

fördelningar saknades i noter blev företaget inte godkänt. Totalt var det 7 företag av 18 som 

inte hade någon specificering gällande goodwillvärdet, varav 5 i Storbritannien och 2 i 

Sverige.  

När det handlar om beräkning av återvinningsvärdet var det ett företag i Storbritannien som 

inte hade angett någon grund för återvinningsvärdet. Vid redovisning av återvinningsvärdet 

skulle företagen välja antigen nyttjandevärdet eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader. Om ett företag inte angett vilken grund har använt vid beräkning av 

återvinningsvärdet, blir detta företag inte godkänd. Undersökningen visade att det var endast 

ett företag av 118 som beräknade återvinningsvärde enligt verkligt värde. 

Känslighetsanalys innebär att företaget ska ange möjliga förändringar som skulle kunna 

orsaka en nedskrivning. Om företaget inte har angett sådan typ av informationen blir detta 

företag inte godkänt. Det var 10 företag av 18 som saknade känslighetsanalys i noter, varav 9 

i Storbritannien och 1 i Sverige. 

Tabell 7.1:4 Sammanställning av betyg 1 

 Ingen specificering av 
hur goodwillvärdet har 
fördelat på CGU och 
ingen grund för varje 
enhets återvinningsvärde 

Ingen specificering av 
hur goodwillvärdet har 
fördelat på KGE och 
ingen känslighetsanalys 

Totalt 

Storbritannien 1 3 4 

Sverige - 1 1 

Totalt 1 4 5 

 

Totalt sett var det endast 5 företag av 118 som fick det lägsta betyget 1, vilket innebär att 

företaget inte uppfyllde mer än ett av tre kraven enligt tolkningsmodellen, varav 4 i 

Storbritannien och 1 i Sverige. Eftersom antalet företag som hamnade i den här gruppen var 

så litet var det svårt att urskilja något entydigt mönster. Det var totalt 4 företag av 5, 3 i 

Storbritannien och 1 i Sverige, som saknade både specificering av goodwillvärde och 
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känslighetsanalys. Vad gäller specificering av goodwillvärdet och grund för 

återvinningsvärdet saknade endast 1 företag i Storbritannien av 5 dessa förklaringar. 

7.2. Nedskrivningar för urvalet efter bortfall 

Tabell 7.2:1 Total nedskrivning av goodwill 

 2011 2010 

Storbritannien 5 % 4 % 

Sverige 1 % 5 % 
 

Totala nedskrivningar av goodwill har visat ett ojämnt resultat mellan Storbritannien och 

Sverige samt mellan åren. År 2011 ökade nedskrivningarna från föregående år med 1 

procentenhet för Storbritannien, medan de för Sverige minskade med 4 procentenheter från 

2010 till 2011. Att år 2010 visar högre andel nedskrivningar i Sverige än tidigare studier av 

Gauffin har visat samt att dessa är högre än under nästkommande år, beror på att ett extremt 

värde har förekommit bland undersökta svenska företag. Eniro, som är känd för sin extremt 

höga goodwillpost hade goodwill som gick över 12 miljarder kronor vid slutet av år 2009. En 

nedskrivning med 4 miljarder motsvarade 34 % av den redovisade goodwillen. Detta extrema 

värde har påverkat resultatet. Om man provar att utesluta Eniro från listan, kommer andelen 

nedskrivningar 2010 i Sverige under 1 %, medan värdet för 2011 inte påverkas.  

7.3. Analys av sambandet mellan diskonteringsränta och 

nedskrivning av goodwill 

När nyttjandevärde används vid värdering av goodwills nedskrivningsbehov, med antagandet 

att inte andra faktorers förändring har påverkats, påverkar diskonteringsräntan enhetens värde 

på följande sätt: 

1. Vid oförändrad diskonteringsränta ändras inte enhetens värde - nedskrivningen behövs 
inte. 

2. Vid sänkning av diskonteringsränta ökar enhetens värde - nedskrivningen behövs inte. 

3. Vid ökad diskonterings ränta sänks enhetens värde – nedskrivningen behövs. 

Denna teori har ställts mot de verkliga utfallen i svenska och brittiska bolag år 2010 och 2011. 

Korstabellen nedan visar sambandet mellan nedskrivningen och diskonteringsräntas 

förändring. Utfall som motsäger teorin har definierats som avvikelse. Till exempel, ett av tre 

svenska företag som inte har ändrat sin diskonteringsränta borde inte heller skrivit ned 
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goodwill, om nedskrivningen bara skulle bero på diskonteringsränta. Dock väljer ett företag 

att skriva ned goodwill, vilket är ett fall som avviker från teorin. 

Tabell 7.3:1 Sammanfattande tabell över data förändring av diskonteringsränta och nedskrivningar 

Diskonterings-
ränta  

Nedskrivning av goodwill, antal företag 
2011 2010 

Sverige Storbritannien Sverige Storbritannien 

 Ja Nej Total Ja Nej Total Ja Nej Total Ja Nej Total 

Oförändrad 1* 2 3 2* 2 4 1* 6 7 9* 16 25 

Sänkning 7* 4 11 19* 30 49 2* 8 10 13* 22 35 

Ökning 0 5* 5 8 26* 34 2 0 2 8 19* 27 

Total 8 11 19 29 58 87 6 13 19 30 57 87 

* avvikelse från teorin 

Av de 106 företagen har mer än hälften inte skrivit ned goodwill. Talen skiljer sig inte 

betydligt mellan Sverige och Storbritannien.   

Tabell 7.3:2 Andel företag som inte har skrivit ned goodwill 

År Sverige Storbritannien 

2011 58 % 67 % 

2010 68 % 66 % 

 

Gällande förändringar i diskonteringsränta har den procentuella fördelningen mellan 

undersökta företag blivit på följande sätt: 

Tabell 7.3:3 Förändring av diskonteringsränta - antal fall summerade för både undersökta år 

Förändring i 
diskonteringsränta 

Summerade antal fall för år 2011 och 2010 

Sverige Storbritannien 

  Nedskrivning Ej nedskrivning Nedskrivning Ej nedskrivning 
  Antal % Antal % Antal % Antal % 
Oförändrad 2 5,3 8 21,1 11 6,3 18 10,3 
Sänkning 9 23,7 12 31,6 32 18,4 52 29,9 
Ökning 2 5,3 5 13,2 15 8,6 46 26,4 
Total 13 34,2 25 65,8 58 33,3 116 66,7 
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7.3.1. Oddskvotanalys Storbritannien  

För att få syn på om en nedskrivning beror på diskonteringsränta eller inte, har vi valt att 

beräkna odds för nedskrivningen vid varje typ av ränteförändring. Den oberoende variabeln är 

den som utgör basen för prognostisering eller skattning av den beroende variabeln. Vår 

beroende variabel har kodats som 1 för nedskrivning och 0 för utebliven nedskrivning. Den 

oberoende variabeln diskonteringsränta har tre tillstånd: ökad, sänkt och oförändrad. Den 

kategori som undersöks kodas till 1 och alla andra fall till 0, kodningen görs för varje kategori 

av den oberoende variabeln. Varje kategori ställs mot den dikotoma variabeln nedskrivning 

som har polerna: ja – 1 eller nej - 0. Denna metod hjälper oss att se sannolikheten för 

nedskrivning vid varje typ av förändring i diskonteringsränta. 2010 och 2011 analyseras 

tillsammans, vilket fördubblar antal fall för respektive land. 

7.3.1:1 En korstabell nedskrivningar vid oförändrad diskonteringsränta i Storbritannien 

  Oförändrad diskonteringsränta UK    

Nedskrivning Ja Nej Summa 

Ja 11 48 59

Nej 18 97 115

Summa 29 145 174
 

7.3.1:2 Odds för nedskrivning vid oförändrad ränta i Storbritannien 

O(oförändrad \nedskrivning)        0,23    

O(oförändrad \ej nedskrivning)        0,19    

OR             0,81       
 

Sannolikheten att goodwill skrivs ned eller inte är lika stor när räntan inte förändras. 

Dessutom talar en oddskvot nära 1 om att det inte finns något samband mellan 

diskonteringsränta och nedskrivning. Att nedskrivningar sker även när räntan inte ändras 

innebär att det finns andra faktorer som orsakade nedskrivningen.  

7.3.1:3 En korstabell nedskrivningar vid sänkt diskonteringsränta i Storbritannien 

Sänkt diskonteringsränta UK 
Nedskrivning Ja Nej Summa 

Ja 32 27 59
Nej 52 63 115

Summa 84 90 174
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7.3.1:4 Odds för nedskrivning vid sänkt ränta i Storbritannien 

O(sänkt \nedskrivning)        1,19    

O(sänkt \ej nedskrivning)        0,83    

OR             0,70       
 

Vid en sänkt diskonteringsränta är oddsen lite högre för att nedskrivningen sker, men när 

oddskvoten är nära 1 och även konfidensintervallet i oddskvoten är mindre än 1, kan man 

säkert påstå att inget samband mellan dessa variabler råder.  

 

7.3.1:5 En korstabell för nedskrivningar vid ökad diskonteringsränta i Storbritannien 

Ökad diskonteringsränta UK 
Nedskrivning Ja Nej Summa

Ja 15 43 58
Nej 46 70 116

Summa 61 113 174
 

7.3.1:6 Odds för nedskrivning vid ökad ränta i Storbritannien 

O(ökad \nedskrivning)          0,35    

O(ökad \ej nedskrivning)        0,66    

OR             1,88       
 

Att oddset för ”ej nedskrivning” är större än för ”nedskrivning” innebär att den ökade 

diskonteringsräntan ger nästan dubbelt så mycket chans för att nedskrivning inte sker. Ett 

sådant sammanband som motsäger de teoretiskt förväntade utfallen (ökad diskonteringsränta 

ökar chansen för att nedskrivningen sker) betyder också att nedskrivningen inte berodde på 

diskonteringsränta utan på något annat. 
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7.3.2. Oddskvotanalys Sverige 

7.3.2:1 En korstabell nedskrivningar vid oförändrad diskonteringsränta i Sverige 

Oförändrad diskonteringsränta Sverige 

Nedskrivning Ja Nej Summa 
Ja 2 11 13 
Nej 8 17 25 

Summa 10 28 38 
 

7.3.2:2 Oddsför nedskrivning vid en ökad diskonteringsränta i Sverige 

O(oförändrad \nedskrivning)        0,18    

O(oförändrad \ej nedskrivning)        0,47    
      

OR           2,56       
 

Vid oförändrad diskonteringsränta faller 2,5 uteblivna nedskrivningar för en nedskrivning ut 

och detta beror på att andelen av alla uteblivna nedskrivningar är större överhuvudtaget. 

7.3.2:3 En korstabell nedskrivningar vid en sänkt diskonteringsränta i Sverige 

Sänkt diskonteringsränta Sverige 
Nedskrivning Ja Nej Summa 

Ja 9 5 14 
Nej 12 12 24 

Summa 21 17 38 
 

7.3.2:4 Oddsför nedskrivning vid en sänkt diskonteringsränta i Sverige 

O(sänkt \nedskrivning)        1,80    

O(sänkt \ej nedskrivning)        1,00    
      

OR          0,56       
 

Situationen liknar det brittiska utfallet: nedskrivningen sker, trots att räntan har sänkts. För en 

sänkt diskonteringsränta är chansen större för nedskrivning än vid andra tillstånd av 

diskonteringsränta.  
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7.3.2:5 En korstabell för nedskrivningar vid en ökad diskonteringsränta i Sverige 

Ökad diskonteringsränta Sverige 

Nedskrivning Ja Nej Summa 
Ja 2 12 14 
Nej 5 19 24 

Summa 7 31 38 
 

7.3.2:6 Oddsför nedskrivning vid en ökad diskonteringsränta i Sverige 

O(ökad \nedskrivning)         0,17    

O(ökad \ej nedskrivning)        0,32    
      

OR             1,89       
 

Här får man samma tendens som i Storbritannien att uteblivna nedskrivningar förekommer 

dubbelt så ofta som nedskrivningar. Eftersom nedskrivningar normalt skulle ske oftare vid 

ökad diskonteringsränta, kan vi påstå att nedskrivningen inte berodde på diskonteringsränta.  

Här utvecklar vi inte analysen av den lägsta och den högsta oddskvoten i varje grupp på grund 

av att skillnaderna i oddskvoten mellan grupperna är så små och ingen signifikans mellan 

variablerna kunde upptäckas. En djupare analys skulle inte ge oss någon betydlig grund för 

slutsatsen.  

7.3.3. Jämförande oddskvotanalys Storbritannien och Sverige 

7.3.3:1 Oddskvot jämförelse mellan England och Sverige 

 Diskonteringsränta Oddskvot 

 Sverige UK 

Oförändrad 2,56 0,81 

Sänkt 0,56 0,7 

Ökad 1,89 1,88 
 

Dessa oddskvoter visar hur många ”ej nedskrivningar” som har utfallit för en ”nedskrivning” 

vid varje typ av förändring i diskonteringsräntan. En oddskvot som är nära 2 vid ökad 

diskonteringsränta och nära 1 i andra fall stämmer för både länderna. Att talen är så lika 
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länderna emellan betyder att man kan dra gemensamma slutsatser för både länderna. Vid 

oförändrad ränta har Sverige större chans för utebliven nedskrivning medan Storbritannien har 

nästan lika många ”nedskrivningar” som ”ej nedskrivningar”. 

7.3.4. Analys av anledningar till nedskrivning 

Att nedskrivningar ändå har skett, trots att räntan inte har ändrats, beror på att det finns andra 

faktorer som har orsakat nedskrivningar av goodwill. De andra huvudsakliga faktorerna som 

enligt studien kan nämnas, och som påverkar goodwill-nedskrivningar, är: 

• minskad marknadsandel i form av kundförluster, 

• minskad efterfråga på företagets produkter och tjänster, 

• minskat verkligt värde av CGU, 

• ogynnsamma framtida prognoser, 

• avyttring eller nedläggning av CGU. 

En ökad diskonteringsränta fördubblar nästan möjligheten för att nedskrivningen inte görs. 

Vid en sänkt ränta har både Sverige och Storbritannien visat större chans för nedskrivning: 0,6 

respektive 0,7 av uteblivna nedskrivningar för varje nedskrivning. Dessa fakta är så 

framstående att vi har valt att titta närmare på de förklaringar som företag angett till 

nedskrivningar. Tabellen nedan sammanfattar olika förklaringar till nedskrivning för de 

företag som har sänkt diskonteringsränta vid beräkning av nyttjandevärde år 2011.  

7.3.4:1 Förklaringar till nedskrivning med antal företag i Storbritannien enligt årsredovisningar 2011. 

Förklaring till nedskrivning Antal företag 
Enligt beräkningar 6 
Minskad marknadsandel 2 
Försämrade handelsvillkor 2 
Försämrade framtida prognoser 2 
Avyttring 2 
Verkligt värde 1 
Nedgångar i volymerna 1 
Ökning i diskonteringsränta 1 
Minskad tillväxt 1 
Försämrat resultat / Omstrukturering 1 
Totalt 19 
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7.3.4:2 Förklaringar till nedskrivning med antal företag i Sverige enligt årsredovisningar 2011. 

Förklaring till nedskrivning Antal företag
Bristande lönsamhet 2
Enligt beräkningar av återvinningsvärde 1
Försämrade framtida prognoser 1
Försämrade marknadsförutsättningar 1
Minskad efterfråga/ minskad marknadsandel 1
Omstrukturering 1
Totalt 7
 

Tabellen visar att 7 av 19 (37 %) företag i Storbritannien och 1 av 7 (14 %) i Sverige har 

angett återvinningsvärde som orsak till nedskrivning. I övrigt var det andra faktorer, eller så 

kallade externa och interna indikationer, som påverkade nedskrivningar av goodwill. De flesta 

av faktorerna talar om minskade vinster hos kassagenererande enheter.  
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8. Analys 

Studiens resultat skiljer sig inte åt mellan företag i Storbritannien och Sverige när det gäller i 

vilken utsträckning de krav som anges i IAS 36 punkt 134 tillämpas. Studien visade att det 

knappt fanns någon skillnad i genomsnittsbetyg mellan länderna. Dock fick majoriteten av 

118 företag det bästa betyget 3 vilket betyder att dessa företag uppfyllde upplysningskraven i 

hög omfattning. Det var totalt 18 företag av 118 som inte uppfyllde ett av kraven enligt 

tolkningsmodell och endast 5 företag som inte uppfyllde upplysningskraven fullständigt och 

saknade mer än två punkter av modellens kriterier. Resultatet visar även att det var svårt att se 

något mönster mellan Storbritannien och Sverige i fråga om redovisningen av upplysning om 

goodwill avviker från standarföreskriften.  

Andelen nedskrivningar av goodwill har visat sig vara 4 procentenheter högre i Storbritannien 

än i Sverige år 2011. Däremot är frekvensen av nedskrivningar desamma i Sverige och i 

Storbritannien (se tabell 7.3:2). De två faktorerna pekar tillsammans på att svenskarna skriver 

ned mindre belopp än britterna gör.  

Studien kunde inte visa att nedskrivning i någon utsträckning beror på diskonteringsränta 

enligt teorin, vilket betyder att det finns andra förklaringar till nedskrivningarna. Närmare 

analys av dessa visade att den mest förekommande orsaken som angetts, förutom beräkning 

av återvinningsvärde, var minskning av förväntade kassabetalningar. Det sistnämnda 

fastställdes genom analys av faktorer, så som marknadsförutsättningar och enhetens 

verksamhet. Avyttring av kassagenererande enhet redovisades hos vissa företag som 

nedskrivning samt att vissa företag redovisade minskning av goodwill genom avyttring. 

Sådana förändringar av goodwill ingick inte i studien, men egentligen har avyttring samma 

betydelse för goodwill och företagets balans- och resultaträkning som nedskrivning.  

Dock kan det faktum, att man oftare gärna skriver ned vid en sänkt diskonteringsränta både i 

Sverige och i Storbritannien, tolkas som att man har valt att sänka nedskrivningsbeloppet 

genom att sänka diskonteringsräntan. Detta fall förekom oftare i Sverige än i Storbritannien. 

Diskonteringsräntan ökade sällan, men även då var möjligheten att goodwill skrivs ned 

mindre än att den inte skrivs ned. Det har visat sig att man inte vill redovisa någon 

nedskrivning, om diskonteringsräntan har ökat. Utfallet vid ökad diskonteringsränta är mycket 

likt mellan Sverige och Storbritannien. 
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9. Resultat och slutsatser 

Studiens resultat skiljer sig inte avsevärt åt mellan Storbritannien och Sverige när det gäller 

upplysningskrav och påverkan av diskonteringsränta på nedskrivningar. Ett jämnt betyg på 

upplysningskrav och liknande oddskvot bekräftar detta. Av de företag som har redovisat 

diskonteringsränta har mer än hälften valt att inte skriva ned goodwill, vilket gäller för både 

länderna. Andel goodwill av tillgångar och eget kapital (se tabell 6.1:1) har inte heller visat 

någon större skillnad mellan länderna. I övrigt – gällande vilken typ av företag de var, hur de 

redovisat goodwill och vilka anledningar till nedskrivningarna angavs – har inte någon 

betydlig skiljaktighet uppmärksammats.   

Trots att en del tidigare studier har visat att Sverige har haft svårt att anpassa sig till IFRS 

standarder och utvecklingen har varit långsam, kan vi påstå att IFRS tillämpning i flera år i 

Sverige har bidragit till att skillnader mellan de kontinentala och anglosaxiska 

redovisningstraditionerna har reducerats och Sverige har anpassat sig relativt bra till IFRS 

standarder när det handlar om hantering av goodwill. Vi hade förväntningar på att Sverige 

skulle visa sämre resultat än Storbritannien när det gäller upplysningskrav, men i stället 

visade undersökningen ett jämnt resultat.  

Listan av svenska bolag inom urvalet består inte av väldigt stora företag, därför kan man inte 

tillämpa resultaten av Nobes undersökning om att stora företag har mindre internationella 

skillnader. Sveriges lagstiftning om redovisningsstandarder har också anpassats efter EU:s 

krav. Bland de historiska faktorer som påverkat redovisningspraxis i Sverige, har stora 

förändringar skett, särskilt för börsnoterade bolag. Idag finansieras bolagen mer med 

aktiekapital än med kredit och därför fokuseras redovisningen på aktieägare (Alexander, et al., 

2007). Syn på redovisningen har förändrats genom att begreppet ”rättvisande bild” införts i 

ÅRL. 

Inte allt ska tillgodoräknas IFRS och EU, utan man ska ta hänsyn till att både Storbritannien 

och Sverige är två kulturellt liknande länder enligt Hoftedes definition av interaktion mellan 

individualism, maskulinitet, maktdistans och osäkerhetsundvikande. Bakom årsredovisningar 

och siffror står människor som bedömer, tar beslut och organiserar interna kontrollsystem. 

Deras kulturella bakgrund påverkar företagskultur och redovisningspraxis. Att redovisningen 

av goodwill är så lik mellan länderna och att IFRS är integrerat i svenska företag lika väl som 

i brittiska kan bero på att människor agerar och beter sig på ett likadant sätt. 
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Självklart ger inte studiens omfattning en tillräcklig grund till att kunna kategorisera det ena 

eller det andra landet eller påstå att Nobes modell inte längre gäller. Bara en del av 

redovisningspraxis har studerats. Däremot, när det gäller goodwill, kan vi definitivt påstå att 

det går att jämföra bolag i Sverige och Storbritannien. Inom ramen för studiens omfattning 

kan man konstatera att IFRS syfte med att åstadkomma en jämförbarhet mellan redovisning i 

olika länder har uppfyllts. Vi vet inte om andra IFRS-mål om begriplighet, relevans samt 

pålitlighet har uppnåtts. 

Den enda skillnaden som kunde uppmärksammas är att Sverige skriver ned mindre andel av 

goodwill än Storbritannien. Även här vill bolagen i Sverige vara försiktiga! Man kunde 

spekulera i om svenska företagsledningar minskade nedskrivningsbelopp med en sänkt 

diskonteringsränta, på liknande vis som de brittiska bolagen. Ändå är brittiska 

nedskrivningarna högre.  

För båda länderna gäller att nedskrivningar är en sällan förekommande händelse i företagens 

bokföring, vilket kan ge upphov till aningar om vinstmanipulering, men man ska inte fälla 

någon till ansvar utan ett bevis. Förmodligen har de företagsledarna rätt i sina optimistiska 

bedömningar. Man kan förstå att finansanalytiker oroar sig för den växande goodwillen i 

svenska balansräkningar, men i så fall bör man snarare skylla på IFRS regelverk än på dess 

odugliga tillämpning. 

9.1. Avslutande diskussion 

Det som studien bekräftar igen är att nedskrivningar av goodwill i Sverige är låga. Sverige, 

som hanterar goodwill på liknande vis som Storbritannien i övrigt, ökade sin goodwill i 

jämförelse med Storbritannien. Både länderna använder diskonteringsränta på ganska 

liknande sätt. Trots det skriver svenska företag ned en betydligt mindre andel av goodwill, 

som det var år 2011. Samma regler, samma beteende, men olika konsekvenser. Hur kan det 

vara så? En ökad goodwill kan förklaras med flera förvärv, men lägre andel nedskrivningar 

kan bara förklaras med att det verkligen går bättre för svenska företag än för brittiska. Vi 

hoppas det! Man kan även tänka sig att svenska företag lagrar upp resurser för att minska en 

för hög beskattningsvinst i framtiden, som de brukade göra med periodiseringsfonder.  

Det som ledningarna i både länderna gör likadant är hur de väljer diskonteringsränta och 

bestämmer över nedskrivningen. Studiens nya upptäckt är att man inte vill skriva ned 

goodwill när diskonteringsräntan ökar, men skriver gärna ned vid en minskad 

diskonteringsränta. I de flesta fall när nedskrivningen har skett, trots att diskonteringsräntan 
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minskade, fanns det någon indikation för nedskrivning. Är det så att, när företag måste skriva 

ned goodwill, sänker de diskonteringsräntan för att minska beloppet? Eller att lågkonjunktur 

gör att sänkt reporänta ger en lägre diskonteringsränta samtidigt som försäljning och vinster 

minskar? Hur kan en opportunistisk hantering av diskonteringsräntan i Sverige i så stor 

utsträckning likna den brittiska? Har svenska företag lärt sig av de brittiska? Är det en 

oskriven regel för alla IFRS tillämpare? 

9.2. Förslag för framtida studier 

Studiens resultat väckte flera frågor än hittade svar. Ett förslag för framtida studie är att forska 

kring det upptäckta sambandet mellan diskonteringsränta och nedskrivning av goodwill. 

Gäller det också andra noterade bolag i Sverige? Har revisorer uppmärksammat det konstiga 

sambandet? Vilken effekt skulle landets ekonomiska situation gett på goodwill och vad hände 

i praktiken? Vad kan hända de företag, som hade så pass hög andel goodwill av sitt eget 

kapital, om 5 år? Har deras prognoser förverkligats? Har de gått i konkurs? 

Man kan även göra en studie kring diskonteringsränta och nedskrivning som jämför Sverige 

med ett kulturellt annorlunda land, till exempel Japan, för att se om likheterna beror på IFRS 

eller på kulturella egenskaper hos människor inom organisationer.  
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BILAGA 1. Nedskrivningar av goodwill och diskonteringsränta 98 företag i Storbritannien, 1000 GBP. 

1 
 

Nr Företag Land-

kod 

Goodwill 

2011 

Ned-

skrivning 

2011 

Förklaringar till nedskrivning  

2011 

Diskon-

terings-

ränta 

2011 

Goodwill 

2010 

Ned-

skrivning 

2010 

Förklaringar till nedskrivning 

2010 

Diskon-

terings-

ränta 

2010 

Diskon-

terings-

ränta 

2009 

Betyg 

2011 

1 BT GROUP PLC GB 1 339 000 700 Avyttring redovisas som en ndeskrivning. 9,2 1 357 000 3 900   10 11,1 3 

2 BAE SYSTEMS PLC GB 10 676 000 94 000 Riskjusterat framtida kassaflödesprognoser. 7,37 10 465 000 840   7,28 7,72 2 

3 
COMPASS GROUP 

PLC 
GB 4 060 000 500 

Försämrad lokala förväntade ekonomiska 

förhållanden. 
8,36 3 833 000     12,03 8,18 3 

4 
BRITISH AMERICAN 

TOBACCO P.L.C. 
GB 11 120 000 273 000 

Tar hänsyn till kraftiga nedgångar i 
volymena år 2012 och 2013. Dessutom en 
ytterligare ökning i punktskatt. 

7,2 11 656 000 249 000 
Den turkiska regeringen ökade 

skatten, punktskatt.  
17,34 7,9 3 

5 
IMPERIAL TOBACCO 

GROUP PLC 
GB 13 014 000   

Hänsyn tas till prissättningen, 
marknadsstorlek, marknadsandelar och 

kostnadsinflation. 

8,7 13 055 000     10,98 8,6 3 

6 TUI TRAVEL PLC GB 3 903 000 39 000 
Nedskrivning av varumärke, programvara 
under utveckling och kundrelationer. 

Försämrad prognos i handel. 

11,5 3 881 000 12 000 
Nedskrivningar uppstått till följd av 
koncernens omstruktuering efter 

rörelseförvärv. 

11,5 13 3 

7 WPP PLC GB 9 430 800       9 106 300 10 000       3 

8 
THOMAS COOK 

GROUP PLC 
GB 2 981 600 278 700 Enligt beräkning av återvinningsvärdet. 9,2 3 216 300     10,88 9 3 

9 
BALFOUR BEATTY 

PLC 
GB 1 279 000     10,3 1 196 000     11,61 10,6 3 

10 G4S PLC GB 2 196 000 13 000 Enligt beräkning av återvinningsvärdet. 6,26 2 159 000     6,49 8,4 3 

11 FIRSTGROUP PLC GB 1 599 300   
Avyttring 11300 men redovisas som en 
kostnad. Styrelsen har dragit slutsatsen att 

det inte finns något nedskrivningsbehov. 

10 1 608 000 500 Avyttring 14200. 10 10 3 
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Nr Företag Land-

kod 
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skrivning 
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2011 
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skrivning 

2010 
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Diskon-

terings-
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2010 

Diskon-

terings-

ränta 
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Betyg 

2011 

12 SERCO GROUP PLC GB 1 259 000     9,46 899 500 4 200   9,99 10,73 3 

13 CARILLION PLC GB 1 431 300     11 1 102 200     10,7 12,4 3 

14 BOOKER GROUP PLC GB 436 400       423 900         3 

15 PENDRAGON PLC GB 367 700   
Den senaste nedskrivningen gjordes år 

2008. 
11,3 367 700     13,2 13,8 3 

16 
BABCOCK 

INTERNATIONAL 

GROUP PLC 

GB 1 540 900 58 500 Hänsyn tas till prognser. 10 1 614 800     11,88 8,6 2 

17 CAPITA PLC GB 1 515 900   Ingen nedskrivning. 10,2 1 192 400     10,5 10,5 3 

18 DEBENHAMS PLC GB 819 200   Ingen nedskrivningsbehov. 8,9 818 700     8 8 3 

19 
NATIONAL EXPRESS 

GROUP PLC 
GB 998 500   Ingen nedskrivningsbehov. 10,03 1 018 900     9,8 9,77 3 

20 

DAILY MAIL AND 

GENERAL TRUST P L 

C 

GB 747 000 18 300 Reduced outlook and less-making business. 9,8 735 800 3 200   11 9,5 3 

21 PREMIER FOODS PLC GB 856 200 208 700 
Ogynnsamma handelsvillkorer uppstått 

under året. 
12,1 1 096 100 150 000   12,3 11,8 3 

22 WS ATKINS PLC GB 205 000   Inga nedskrivningar. 17 188 900     12 13,8 3 
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23 
INTERTEK GROUP 

PLC 
GB 637 000     9,1 301 500     13,74 10,9 3 

24 
TALKTALK TELECOM 

GROUP PLC 
GB 480 000     8,2 471 000     9,1 9,7 3 

25 HIBU PLC GB 1 909 900 1 209 200 Enligt beräkning av återvinningsvärdet. 12,6 3 123 900   Ingen nedskrivning.  8,3 15,07 3 

26 
THE SAGE GROUP 

PLC. 
GB 1 736 300 121 500 

Avyttring. Förlusten har uppstått enligt 

beräkning av återvinningsvärdet. 
6,8 2 031 100     16,28 5,9 3 

27 BRITVIC PLC GB 142 800     11,5 142 500 66 100   10,67 10 3 

28 INFORMA PLC GB 1 764 800 43 200 Minskad marknadsandel. 10 1 753 700 3 100   10 10 3 

29 
INTERIOR SERVICES 

GROUP PLC 
GB 84 720   Goodwill anses inte vara försämrad. 11,4 79 890     11,1 10,07 3 

30 AEGIS GROUP PLC GB 1 069 700   Ingen nedskrivningsbehov. 12,6 1 331 100 10 700 

Förväntade framtida kassaflöden är 

osäkra och kan medföra 
neskrivningar. 

12 10,5 2 

31 UBM PLC GB 1 088 000     11,52 1 044 100     11,3 12,63 3 

32 
HALFORDS GROUP 

PLC 
GB 322 800   Ingen nedskrivning. 10,65 322 800   Ingen nedskrivning.  14,55 12,6 2 

33 XCHANGING PLC GB 167 200     10 190 291 9 800   10,88 10 3 
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34 KCOM GROUP PLC GB 85 272   Ingen nedskrivning. 10,2 85 272   Disposal. 11,8 14 3 

35 

EUROMONEY 

INSTITUTIONAL 

INVESTOR PLC 

GB 336 632     9,7 297 618 
1 214 
000 

Verksamheten har blivit stängd. 

Nedskrivningar för år 2009 var 
21929000. 

10,3 10,5 3 

36 
RENEW HOLDINGS 

PLC 
GB 26 986     8 9 558   Inte känslig för diskonteringsränta. 8 8 2 

37 
CINEWORLD GROUP 

PLC 
GB 217 100     9 217 100     9,5 10,1 3 

38 
CHIME 

COMMUNICATIONS 

PLC 

GB 176 721 1 449 000 
Nedskrivning avser goodwill på ett förvärv 
som genomgår en strategisk omstruktuering 

efter försämring av verksamhetens resultat. 

12 149 487 
1 683 

000 
  11 12,5 3 

39 
INTERBULK GROUP 

PLC 
GB 122 633     9,1 122 928     12,2 12,2 3 

40 

MANAGEMENT 

CONSULTING 

GROUP PLC 

GB 263 201     7,82 263 664     7,31 8 2 

41 
PHOENIX IT GROUP 

PLC 
GB 181 400   

Inga förändringar i verksamheten som skulle 

medföra någon förändring eller påverka 
framtida händelser. 

11 181 400     11 11 3 

42 
F&C ASSET 

MANAGEMENT PLC 
GB 611 900     10,82 611 900     9,27 10,25 3 

43 
HELPHIRE GROUP 

PLC. 
GB 18 950 25 676 

Ökning av diskonteringsränta medförde 

nedskrivningen av goodwill. 
16,7 44 626     10 9 3 

44 
JOHNSON SERVICE 

GROUP PLC 
GB 87 600   Ingen nedskrivning. 7 87 600     9,62 10,55 3 
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45 
LSL PROPERTY 

SERVICES PLC 
GB 116 452     10,7 74 742     11,5 12 3 

46 
EMPRESARIA GROUP 

PLC 
GB 25 100   Inga nyckelfaktorer har förändrats. 7,2 26 400     8,5 5,7 3 

47 COMMUNISIS PLC GB 153 697     10,75 152 147     11 8,75 3 

48 
FINSBURY FOOD 

GROUP PLC 
GB 61 399   

Inga indikatorer som skulle medföra 

nedskrivningar av goodwill. 
10 61 399     10 10 3 

49 OFFICE2OFFICE PLC GB 50 253     12 50 388     12,8 11,9 3 

50 HUNTSWORTH PLC GB 290 323     12 278 825     12,8 13,5 3 

51 M&C SAATCHI PLC GB 56 390 902 Lost clients. 14,8 57 454     17,29 16,9 3 

52 
MACFARLANE 

GROUP PLC 
GB 24 149   

Discount rate, growth rate (0-2,5), expecting 
selling price an cost. 

8,1 24 149 50 
9 år, g=2,5% , hör till förra årets 
nedskrivning. 

7,9 7,6 3 

53 FUTURE PLC GB 94 100 17 100 Verkligt värde tillämpat, rekonstruktion. 11,4 110 900 100 EBITDA 1-12%. 11,4 13,6 3 

54 CELLO GROUP PLC GB 73 823 2 499 Förändring av procent, förvärv. 10,8 71 155   Förvärv. 12,1   3 

55 SPORTECH PLC GB 147 600     7,8 147 600     7,7 8 3 
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56 

MISSION 

MARKETING GROUP 

PLC (THE) 

GB 68 191     7 68 191     5,4 6 2 

57 TRIBAL GROUP PLC GB 72 616     11 95 116 56 360   12,5 13 3 

58 
CHARLES TAYLOR 

PLC 
GB 41 818   Enligt beräkningar av återvinningsvärde.   43 951   

Enligt beräkningar av 

återvinningsvärdet. 
    3 

59 MOTIVCOM PLC GB 22 020   Olika värde vid beräkning för varje segment. 11,5 20 767     16,7 12,8 3 

60 
NEXT FIFTEEN 

COMMUNICATIONS 

GROUP PLC 

GB 32 039     12 23 034 116   11 10 3 

61 CRESTON PLC GB 107 050     8,3 101 280 3 786 Enhet har stängts. 9,6 8,0 3 

62 OPTARE PLC GB 8 574     8,5 8 574     9,47 9 3 

63 REDSTONE PLC GB 15 969 960   12 15 969 1 535   13,5 13,5 3 

64 TARSUS GROUP PLC GB 69 561 8 408 
Hårdare konkurens, minskat kassaflöde och 

vinst. Sämre prognoser över kassaflöde 
10 74 009 369 Baserad på kalkyler. 9,3 8,3 3 

65 
K3 BUSINESS 

TECHNOLOGY 

GROUP PLC 

GB 39 082     10 33 467     10 9,5 3 

66 
MAXIMA HOLDINGS 

PLC 
GB 32 621 960 Discounted operation. 12 40 921 1 500   13,5 14 3 
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67 TEN ALPS PLC GB 10 396 14 418 Enligt beräkningar av återvinningsvärde. 10,4 11 376   Enligt beräkningar. 9,5 15 2 

68 
ALLERGY 

THERAPEUTICS PLC 
GB 2 624   Lite förklaringar. 12 2 496     12 12 3 

69 
OPSEC SECURITY 

GROUP PLC 
GB 30 726     12 23 727     13 11 3 

70 TRAVELZEST PLC GB 29 809     16,5 29 809 11 320 Enheter utan vinst. 16,5 17 3 

71 
MARWYN 

MANAGEMENT 

PARTNERS PLC 

GB 76 965   Enligt beräkningar av återvinningsvärde. 11 612010 8 124 Enligt beräkningar. 12 10 3 

72 
STATPRO GROUP 

PLC 
GB 52 689   Inga förklaringar.   52 583   Inga förklaringar.     3 

73 KELLAN GROUP PLC GB 6 929 5 001 Tillväxttaktens minskning med 3%. 14 11 930 9 475 Tillväxt minskat med 2%. 14 14 3 

74 HASGROVE PLC GB 17 064 2 709 Enligt verkligt värde 12 32 701   Enligt verkligt värde 9,5 9,5 3 

75 
GREEN COMPLIANCE 

PLC 
GB 12 713 777 Enligt beräkningar av återvinningsvärde. 9,4 11 732 983 Enheten drivs med förlust. 9 10 3 

76 DCD MEDIA PLC GB 4 629 2 856 Per enhet . 12 7 568 8 817 Per enhet. 12   3 

77 
RIVINGTON STREET 

HOLDINGS PLC 
GB 8 678   2009 rapport saknas. 10,57 8 343   

Ingen diskonteringsränta 
redovisat/avyttring p.g.a materiella 

tillgångar som förstördes i brand. 

    2 
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78 ILX GROUP PLC GB 7 130   Hela enhet nedskriven.   7 118 2 290 Hela enhet nedskriven 41,5 10 3 

79 
LOMBARD RISK 

MANAGEMENT PLC 
GB 5 799   Inga förklaringar.   3 633   

Kassaflöde specificering utan 
diskonteringsränta. 

  2 2 

80 
PETARDS GROUP 

PLC 
GB 401     10 401     10 10 3 

81 
CORERO NETWORK 

SECURITY PLC 
GB 12 144     10 509   Avyttring p.g.a minskad inkomster. 10 10 3 

82 
MOUNTFIELD 

GROUP PLC 
GB 10 788 5 028 Minskat kassaflöde. 7,37 15 816     10 9 2 

83 
SPACEANDPEOPLE 

PLC 
GB 7 981     6 7 981     6   3 

84 
WESTMINSTER 

GROUP PLC 
GB 397     20 397 763   18,33 18 3 

85 

CROMA SECURITY 

SOLUTIONS GROUP 

PLC 

GB 1 396   Avyttring 15 2 149     15 15 3 

86 KEYCOM PLC GB 8 584 28 Inga förklaringar.   8 734 28 Inga förklaringar.     1 

87 ARTILIUM PLC GB 10 571     15 10 571     15 15 3 

88 
NEXUS 

MANAGEMENT PLC 
GB 669     7 661   Avyttring. 8,26 7 3 
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89 MIRADA PLC GB 6 946 4 911 Kontrakt är avslutad, verksamhet lagts ner. 16 7 506 5 157 Del av verksamhet har lagts ned. 16 20 3 

90 
PENTAGON 

PROTECTION PLC 
GB 435 435 Hela enhet nedskriven.   351         2 

91 MEDIAZEST PLC GB 2 772   Enligt beräkningar. 12,5 2 772     12,5 10,0 2 

92 ERUMA PLC GB 1 472     5 1 472     5 5 2 

93 
ALEXANDER DAVID 

SECURITIES GROUP 

PLC 

GB 485   Vinst kommer öka.   485   Vinst kommer öka.     1 

94 
MOTIVE TELEVISION 

PLC 
GB 8 002   Förklarningar utan siffror. 12,8 8 002 526 Ej specificerad cashflow.     3 

95 
WEATHER LOTTERY 

PLC (THE) 
GB 467 110 Enligt beräkningar, provision. 5 158     10 10 2 

96 
PROTEOME 

SCIENCES PLC 
GB 4 218     15 4 218     15 15 3 

97 GASOL PLC GB 3 000 286 Förklarningar utan siffror.   3 000   Förändringar förre år.     1 

98 LP HILL PLC GB 1 145   Ingen disk ränta redovisat.   1145         1 

  Totalt   85 258 266 3 900 364     86 326 326 
3 531 

639 
  989,44 903,36 271 

  Antal   98 98     98 98   86 84 98 
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  Genomsnitt   869 982  39 800     880 881  36 037   11,51% 10,75% 2,77 

  Minsta   397 28     158 28   5% 2% 1 

  Största   13 014 000 1 449 000     13 055 000 
1 683 

000 
  41,50% 20% 3 
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Nr Företag Land-
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ränta 
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1 SECURITAS AB SE 14 727 400     6,5 13 338 800     8,1 6,8 3 

2 ASSA ABLOY AB SE 27 014 000 200 
Ingen förklaring men troligen skillnad 
mellan marknadsvärde och bokfört värde. 

9 22 279 000     9,5 9 3 

3 RATOS AB SE 20 483 000 381 000 Enligt beräkningar av återvinningsvärde. 9,4 20 304 000 800 
Enligt beräkningar av 

återvinningsvärdet. 
10,33 7,7 3 

4 GETINGE AB SE 16 807 000     9,6 13 209 000     8,9 11,1 3 

5 KAPPAHL AB SE 695 800   
Ingen nedskrivning pga. WACC, g och 
långsiktig tillväxttakt har inte förändras 

negativt.  

6,5 695 800     6,4 6,5 3 

6 ENIRO AB SE 6 119 000 376 000 
Nedskrivning pga. den minskade framtida 
kassaflöde. Minskad efterfrågan för 

tjänster och produkter. 

10,3 6 466 000 
4 208 

000 

Nedskrivningstest visade minskad 
efterfrågan och ökade kostnader för 

kapital. 

12,05 9,7 3 

7 CDON GROUP AB SE 447 000   

Företaget bedömer inga rimliga 

förändringar som skulle medföra 
nedskrivningar. 

9,5 188 966 3 100   9,3 n.a 3 

8 BONG AB SE 550 626   

Nedskrivningsprovning visar att någon 

nedskrivning av goodwillvärden ej 
erfordras. 

13,2 532 442     10,1 14 2 

9 
BYGGMAX GROUP 

AB 
SE 1 051 000   Enligt beräkningar av återvinningsvärde. 7 1 051 000     7,1 9,2 3 

10 
PROACT IT GROUP 

AB 
SE 256 708   Enligt beräkningar av återvinningsvärde. 14 75 122   

Enligt beräkning av 

återvinningsvärdet. 
10 14 3 

11 KNOW IT AB SE 876 273 500 
Goodwill värdet fortsatt skulle försvaras 
om diskonteringsvärdet skulle höjas med 

2 %.  

12,5 860 594     13 13 3 
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12 
CYBERCOM GROUP 

AB 
SE 788 814 125 000 

Marknadsförutsättningar, avtalet sagt 
upp. 

9,3 923 755   g5=3, g=3 9,5 9,5 3 

13 
BEIJER ELECTRONICS 

AB 
SE 442 020 43 746 

Omklassificering till andra immateriella 
tillgångar. 

10 475 577   Förvärv och kursdiff. 12 14,3 3 

14 CISION AB SE 1 404 576   En enhet är såld. 11,2 1 418 745   OBS ränta efter skatt. 9,4 6,41 3 

15 
GLOBAL HEALTH 

PARTNER AB 
SE 420 000 30 

Den bristande historiska lönsamheten 
inom CGE. 

11 408 500     14 12 3 

16 
FEELGOOD SVENSKA 

AB 
SE 128 547   

Omallokering segment därför ingen 

beskrivning. 
10 128 547   Inga förklaringar. 10 10 2 

17 
NORDIC SERVICE 

PARTNERS HOLDING 

AB 

SE 181 159   Känslighetsanalys. 12 181 551 2 329 Burger. 12 12 2 

18 
BREDBAND2 I 

SKANDINAVIEN AB 
SE 69 406   

Bara WACC, g, t - inga ytterligare 
förklaringar. 

12 69 406   
Bara WACC, g, t - inga ytterligare 
förklaringar. 

17 17 2 

19 
GETUPDATED 

INTERNET 

MARKETING AB 

SE 201 098 68 169 
Utveckling av rörelsemarginal och 
rörelsekapital, samt investeringsbehov. 

11,9 266 802 62 156   13,5 17 3 

20 ALTERO AB SE 28 356   Avyttring. 15 30 229 10 000 
Försäljning utvecklas inte som det 
skulle ha gjort. 

19 22 2 

  Totalt   92 691 783 994645     82 903 836 
4 286 

385 
  221,18   55 

  Antal   20 20     20 20   20   20 

  Genomsnitt   4 634 589 49 732     4 145 192 214 319   11,06%   2,75 

  Minsta   16 990 30     9 361 20   6,40%   1 

  Största   27 014 000 381000     22 279 000 
4 208 

000 
  19%   2 

 


