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Problem: Hur ska en nedskrivningsprövning av goodwill på Solvent AB genomföras? 

Vad hade nedskrivningsprövning av goodwill haft för resultatpåverkan i förhållande 

till avskrivning enligt plan? 

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på vilken skillnad det skulle ge i resultatet av 

att nedskrivningspröva goodwill i jämförelse med att skriva av det enligt plan. Det 

erfordras då en metod för att kunna nedskrivningspröva goodwill för Solvent AB. 

Metod: Modellen som har valts för denna studie är en deskriptiv/deduktiv modell som vi 

anser passar studien bäst. Datainsamlingen kommer främst att ske från sekundära 

datakällor på ett kvantitativt sätt. Den främsta datakällan är den förvärvsanalys som 

gjorts av KPMG. 

Slutsats: För att Solvent AB ska kunna göra en nedskrivningsprövning på ett så bra sätt som 

möjligt behövs att de särredovisar affärsrörelsens kassaflöden. Den resultatpåver-

kan en nedskrivningsprövning skulle ha haft för Solvent AB under den aktuella 

perioden är negativ. Då 2009 var ett dåligt år för företaget innebar den nedskriv-

ningen en mycket större summa än vad avskrivningen enligt plan gjorde. Att det för 

2010 inte fanns något nedskrivningsbehov innebar endast en liten återhämtning av 

den nedskrivningen som skulle gjorts 2009. Totalt var resultatpåverkan -567 tkr för 

åren 2009 och 2010. 
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Problem: How can an impairment test of goodwill be implemented in Solvent AB? 

What would the impact of an impairment test of goodwill do for the result relative 

to depreciation according to plan for Solvent AB? 

Purpose: The purpose of this study is to examine what the difference in result would be if an 

impairment test of goodwill is carried out, compared to depreciation according to 

plan. In order to do so a method is required to evaluate goodwill for impairment in 

Solvent AB. 

Method: The model chosen to best suit this study is the descriptive / deductive model. Data 

collection will take place mainly from secondary data sources in a quantitative way. 

The data source primary used is the acquisition analysis conducted by KPMG. 

Conclusion: To ensure that Solvent AB is able to perform an impairment test in the best manner 

possible, it is required that they keep separate accounts for business operating cash 

flows. The outcome of an impairment test for Solvent AB during the period in ques-

tion would have been negative to the result. Since 2009 was a tough year for the 

company an impairment would mad a much greater impact on the result than the 

outcome of the actual depreciation according to plan. The fact that there was no 

need for any impairment in 2010 only meant a small recovery of the impairment 

that should have been carried out in 2009. Total earnings impact for 2009 and 2010 

was a negative 567 tkr.  
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1 Inledning 

I inledningskapitlet berörs hur goodwill framkommer samt en kort bakgrund om företaget vi studerat. 

Det berör nya lagar och regler för noterade företag inom EU, samt den problemdiskussion som leder 

fram till problemformuleringen, syftet och studiens avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

”Kunden har alltid rätt” 1. 

Kunden är en av företagets viktigaste tillgångar, det är kunderna som gör att verksamheten kan 

utvecklas. Då kunden är en viktig del av företaget, blir det allt viktigare att vara rädd om sina kunder. 

Frontlinjepersonalen i företagen möter och försöker tillgodose kundernas behov och önskemål. Bra 

kundrelationer ökar chansen att de blir trogna företaget. En trogen genomsnittskund i en matbutik 

spenderar ungefär 50 000 USD under sin livstid. Bilföretaget Lexus har värderat att en nöjd och tro-

gen kund är värd nästan 600 000 USD. Kundrelationer kan ta flera år att bygga upp men med dåliga 

beslut och personal som inte strävar för företagets bästa, kan allt raseras på någon minut.2 

Det finns olika åtgärder en företagare kan genomföra för att stärka sin marknadsandel. Till exempel 

kan företaget skapa nya produkter, expandera sig mot nya marknader både i och utanför landets 

gränser eller utöka sin befintliga kapacitet. Ett annat alternativ är att köpa upp konkurrenter eller 

liknande aktörer på marknaden, vilket skulle innebära att företaget kan växa sig starkare. Vid köp av 

en konkurrents bolag kan du som köpare få betala ett högre pris än vad företaget egentligen är värt 

eftersom de har byggt upp kundstock och kundrelationer som kommer att ge framtida intäkter. Vid 

ett sådant köp bildas det ett övervärde som kallas goodwill.  

Goodwill är det övervärde som uppstår vid ett rörelseförvärv efter att den köpta rörelsens nettotill-

gångar subtraherats från försäljningspriset 3.  Därför uppstår goodwill endast då det finns en köpare 

som är villig att betala ett högre pris för verksamheten än substansvärdet, för att på detta sätt 

exempelvis komma åt ett bra varumärke eller en bra marknadsposition4. 

                                                           

1 Selfridge 
2 Kotler & Armstrong (2008: 19-21) 
3 FAR SRS-Förlag (2010: 111) 
4 Artsberg (2005: 241-243) 
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År 2005 blev det obligatoriskt för noterade företag inom EU att värdera goodwill enligt de regler som 

International Accounting Standards Board (IASB) gett ut. Då detta baserar sig på en EU-förordning 

innebär det att dessa regler per automatik blir lag i respektive EU-land.  Förordningen grundar sig i 

ett harmoniseringsarbete som pågått inom EU för att underlätta jämförelsen mellan olika företags 

prestationer. International Financial Reporting Standards (IFRS) är namnet på de standarder som ges 

ut av IASB. IASB hette tidigare International Accounting Standards (IAS).5 

Tidigare fanns en maximal avskrivningstid på 20 år för goodwill. Varje år gjordes en 

nedskrivningsprövning på samma sätt som för övriga anläggningstillgångar för att se om det fanns 

något behov av nedskrivning.6 

IFRS regelverk är primärt framtaget för aktiebolag som är noterade på en aktiehandelsplats. För 

koncerner som ej är noterade på en aktiehandelsplats är det frivilligt att använda sig av IFRS-regel-

verk i koncernredovisningen. Däremot är det inte tillåtet för en juridisk person att använda sig av 

IFRS då det anses olämpligt att använda sig av dessa regler som underlag för svensk beskattning.7  

Införandet av IASB:s regelverk i Sverige har inneburit att goodwill betraktas som en immateriell till-

gång med obestämbar nyttjandeperiod. Därav ska det inte göras en årlig avskrivning. En årlig pröv-

ning skall genomföras för att undersöka om nedskrivning måste göras. Det är inte tillåtet att återföra 

en nedskrivning som gjorts tidigare år. Den regelmässiga skillnaden som det nya regelverket innebär 

är att noterade bolag måste nedskrivningspröva sin goodwill. Värdering av goodwill bestäms enligt 

IFRS 3 och nedskrivningsprövningen finns specificerad i IAS 36 vilka vi valt att studera.8 

                                                           

5 Marton et al (2008: 2-13) 
6 Person & Hultén (2006) 
7 Marton et al (2008: 2-16) 
8 Marton et al (2008: 254-276) 
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Figur 1: Uppdelning av köpesumma, egen modell 
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Företaget i denna studie vill vara anonymt då studien går in på känsligt material om huruvida deras 

resultat hade kunnat påverkas. Vi har därav valt att namnge företaget Solvent AB.  

Solvent AB är marknadsledande i sin region. Företaget har en historia som sträcker sig mer än hundra 

år bakåt i tiden och har under åren bytt namn ett antal gånger genom sammanslagningar och uppköp 

av liknande företag. Företaget ägs av två olika intressenter. Solvent AB omsätter i nuläget 2,5 miljar-

der kronor och gjorde en vinst på 4,8 miljoner kronor år 2010. Företaget är inte ett noterat bolag. Det 

innebär att Solvent AB inte får skriva ned goodwill men ledningen är däremot väldigt intresserad av 

vad en nedskrivning hade inneburit för resultatpåverkan i förhållande till den årliga avskrivning som 

nu görs. Anledningen till detta är att då den ena ägaren är ett noterat bolag, vill ledningen för Solvent 

AB kunna visa upp jämförbara siffror för ledningen av det noterade bolaget. 

1.2 Problemdiskussion 

Företaget Solvent AB köpte år 2009 upp en rörelsedel av ett annat bolag. I köpesumman fanns en 

viss goodwill.  Genom den förvärvsanalys som gjordes i samband med köpet fick företaget fram ett 

goodwillvärde som planenligt skrivs av på 10 år. Företaget vill ta fram ett sätt att årligen värdera sin 

goodwill för att se vilken resultatpåverkan en nedskrivning skulle ha inneburit. Eftersom företaget är 

ett onoterat företag får de inte följa IFRS fullt ut. Detta innebär att Solvent AB inte får göra nedskriv-

ningar enligt IAS 36. Företagsledningen är däremot väldigt intresserade av vad en nedskrivningspröv-

ning skulle innebära i förhållande till den ordinarie avskrivningen enligt plan. 

I samband med ett rörelseförvärv finns det oftast ett övervärde som värderas som goodwill. Detta 

värde skrivs av för onoterade bolag som en immateriell anläggningstillgång. Det vanliga är att avskriv-

ning sker under en tidsperiod på 20 år.9 Varje år utförs en nedskrivningsprövning på samma sätt som 

för övriga anläggningstillgångar, men den nedskrivningen är också möjlig att återföra precis som för 

andra anläggningstillgångar.10  

En internationell standard har tagits fram för noterade bolag och den säger att goodwill ska värderas 

varje år och om nödvändigt nedskrivas. Det ska i detta fall göras en nedskrivningsprövning där det vid 

nedskrivning inte finns någon möjlighet att senare återföra nedskrivningen.11 

Vid avskrivning av en immateriell anläggningstillgång blir resultatpåverkan direkt. Detta oavsett 

verksamhetens ekonomiska utveckling. Vid avskrivning enligt plan blir det en årlig värdeminskning på 

tillgångens värde. Vid nedskrivning efter prövning blir däremot värdet endast nedskrivet om 

                                                           

9 Person & Hultén (2006) 
10 Marton et al (2008: 254-276) 
11 Marton et al (2008: 254-276) 
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verksamheten har en negativ ekonomisk utveckling. Då goodwill har kategoriseras som en immateri-

ell anläggningstillgång med obestämbar ekonomisk livslängd blir nedskrivningsprövning mer rättvi-

sande över en längre tidsperiod.12 

1.3 Problemformulering 

• Vilka åtgärder bör Solvent AB ta för att ha möjlighet att genomföra en nedskrivningsprövning av 

goodwill? 

• Vad hade nedskrivningsprövning av goodwill haft för resultatpåverkan i förhållande till avskriv-

ning enligt plan under perioden 2009 - 2010? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilken skillnad det skulle ge i resultatet av att 

nedskrivningspröva goodwill i jämförelse med att skriva av det enligt plan. 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer att avgränsas till att innefatta Solvent AB för tidsperioden 2009-01-01 till 

2010-12-31. 

 

                                                           

12 Thomasson et al (2008: 238-244) 
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar olika delar i forskningsmetoden och vad de bidrar med till helhetsmodel-

len. Därefter påvisas vilken modell som valts för denna studie. 

2.1 Metodbakgrund 

 Vetenskap är organiserat vetande, i vetenskapsstudier finns det förutsättningar som gör att det skall 

erkännas som vetenskap jämfört med vanligt tyckande. Vid forskning beskrivs händelser vilka i sin tur 

analyseras för att på så sätt utveckla en befintlig teori eller bidra med ny teori. Kunskapen som 

genereras genom forskning har flera användningsområden i samhället, som praktiskt nytta i företag 

där produktutveckling, organisationsutveckling och företagsstyrning utvecklas. Forskning är en 

kumulativ process som hela tiden fortskrider. 13 

2.2 Datakällor 

Vid en undersökning behöver det samlas in data som ska analyseras och besvara den forskningsfråga 

som ställts. Insamlandet av data delas in i två metoder, kvalitativ och kvantitativ. Vid en kvantitativ 

metod är insamlandet av data strukturerat och sett ur ett makroperspektiv, materialet i studien är i 

form av siffror som bearbetas med uträkningar. I en kvalitativ metod är insamlandet av data sett ur 

ett mikroperspektiv med respondenten i fokus och materialet är av ord och text.14   

 I denna studie används både kvalitativ och kvantitativ metod. Vid den kvalitativa delen kommer en 

semistrukturerad intervju att göras med en auktoriserad revisor. Vid en semistrukturerad intervju har 

forskaren en lista över specifika ämnen som ska beröras men svaren behöver inte komma i ordning.15 

Intervjun görs för att få en revisors syn på nedskrivning/avskrivning av goodwill och för att lära sig 

mer om hur goodwill hanteras. 

Vid den kvalitativa delen i insamlandet av datakällor gjordes en intervju med en auktoriserad revisor 

så som nämnts ovan. Vi försökte först få kontakt med Solvent AB:s ordinarie revisor men då denne ej 

gick att nå kontaktade vi andra revisionsbyråer i Eskilstuna. Respondenten valdes ut genom att denne 

var den ende som svarade och kunde avsätta tid för ett möte inom rimlig tid. För att underlätta för 

respondenten skickades frågorna till honom via e-post tre dagar innan intervjun genomfördes, för att 

respondenten skulle ha möjlighet att skaffa sig en bild av vad som efterfrågades. De frågor som 

skickades visas i kapitel 4.1. 

                                                           

13 Chalmers (2003:21-23) 
14 Bryman & Bell (2005: 86-89, 297-301) 
15 Ibid (363) 
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Den kvantitativa data som samlats in i studien är sekundärdata vilken hämtats ifrån Solvents AB:s 

årsredovisning och den förvärvsanalys som revisionsbolaget KPMG gjorde i samband med förvärvet. 

Sekundärdata är information som har samlats in tidigare i annat syfte än för just den här studien16. 

Oavsett vilken metod som används i forskningen behöver informationen granskas för att se om den 

är tillförlitlig. Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om att resultaten från en studie blir densamma om 

studien görs på nytt med samma verktyg17. I denna studie säkerställs reliabiliteten genom att de 

fakta som samlas in i referensramen och empirin hämtas från vetenskaplig litteratur samt instruktio-

ner som följer gällande lagar och regler. 

2.3 Val av metod 

Metoden som har valts för denna studie är en deskriptiv/deduktiv modell. En deduktiv metod utgår 

från en befintlig teori. Målet med denna forskning är oftast att testa eller utöka kunskapen om en 

befintlig teori. Vid ett deskriptivt syfte med studien finns det en teori som deduceras till hypoteser. 

Dessa hypoteser testas sedan mot verkligheten. Med hjälp av insamlade data och observationer fors-

karna gör kan de stärka eller utöka den befintliga teorin.  Slutsatsen ger sedan belägg för redan 

befintlig teori eller framkommer som ny teori.18 Denna modell anser vi passa studien bäst då 

datainsamlingen främst kommer att ske från sekundära datakällor på ett kvantitativt sätt. Det finns 

redan mycket forskning på området vilket innebär att det finns teorier att grunda den hypotes på 

som sedan testas i studien. 

Den förfrågan vi fått av företaget Solvent AB är att ta fram arbetsätt för att nedskrivningspröva den 

goodwill som uppkom vid rörelseförvärvet. Med utgångspunkt från hur den ursprungliga värderingen 

är gjord undersöks även det regelverk som finns kring goodwillvärdering och nedskrivningsprövning i 

IFRS 3 och IAS 36. Målet är att hitta det bästa sättet att värdera och nedskrivningspröva goodwill. En 

analys görs därefter för att visa skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning av goodwill. Detta 

genom att värdera goodwill med hjälp av balans och resultaträkning varje år samt ta hänsyn till den 

avskrivning som gjorts. På detta sätt planerar vi att visa om det skulle inneburit en skillnad för 

resultatet om Solvent AB valt att värdera och eventuellt nedskriva goodwill istället för att skriva av 

enligt plan. 

2.4 Tillvägagångssätt 

För att se på frågeställningen på ett korrekt sätt har vi börjat arbetet med att leta efter vetenskaplig 

litteratur som förklarar de uttryck och regler som vi behöver förklara i studien. Vi kom tidigt i kontakt 

                                                           

16 Bryman & Bell (2005:230-231) 
17 Ibid  (48) 
18 Artsberg (2005: 31-35) 
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med den förvärvsanalys som gjordes på Solvent AB och fick därigenom en inriktning på vilken typ av 

litteratur vi behövde söka på. Vid litteratursökning använde vi oss av litteraturförteckningar på 

befintliga studier inom samma område samt högskolebibliotekets litteraturdatabas där sökord som 

”IFRS 3” och ”IAS 36” till exempel användes. Utgångspunkten under litteratursökningen var att hitta 

den ursprungliga källan vilket förklarar varför vi använder oss av mycket vetenskaplig litteratur och få 

vetenskapliga artiklar. Förvärvsanalysen innehöll många uttryck som vi ej kommit i kontakt med in-

nan denna studie. Det innebar en stor tidsåtgång i att söka efter förklaringar på dessa uttryck som 

gav oss möjlighet att få dem i rätt sammanhang i studien. För att få ytterligare förståelse för ämnet 

ansåg vi att den skulle underlätta med en intervju med en auktoriserad revisor som kunde ge en mer 

praktisk beskrivning av den process som vi undersökte. 
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3 Referensram 

I referensramen behandlas först den intervju som gjordes med den auktoriserade revisorn Henrik 

Bergquist. Sedan presenteras IFRS 3, IAS 36 och de regler som gäller för goodwillvärdering och 

nedskrivningsprövning. De fakta som ligger till grund för förvärvsanalysen som gjordes i samband 

med rörelseförvärvet tas upp. Slutligen jämförs avskrivning med nedskrivning och vilken 

resultatpåverkan det antas ha. 

3.1 Intervju med Henrik Bergquist 

Intervjun ägde rum på PWC:s kontor i Eskilstuna den 28 april år 2011 och varade i tre timmar med 

den auktoriserade revisorn Henrik Bergquist (respondenten). Bergquist har varit auktoriserad revisor 

i 13 år och har jobbat med förvärvsanalyser vid företagsförvärv. 

De frågor som skickades till respondenten innan intervjun var: 

• Hur beräknas återvinningsvärdet? 

• Ser goodwill annorlunda ut i olika branscher? 

• Kan kundrelationer härledas till något annat än goodwill? 

Intervjuns primära syfte var att ge oss en större förståelse för goodwillvärdering i allmänhet och 

återvinningsberäkning i synnerhet. 

Intervjun blev mer en diskussion där goodwillvärdering och nedskrivningsprövning diskuterades ur 

olika vinklar. Respondenten förklarade olika steg i nedskrivningsprövningen samt gav förslag på 

litteratur som givit viktig information till studien. För att få en uppfattning av vad det innebär att vär-

dera och nedskrivningspröva goodwill ansåg respondenten att det krävs genomläsning av det regel-

verk som omfattar IFRS 3 och IAS 36.  

Vid intervjun poängterade respondenten att en av de viktigaste detaljerna vid ett företagsförvärv är 

att företaget ska kunna urskilja resultatet och utvecklingen för just den delen som förvärvats. Ett 

vanligt misstag hos företagsledningar är att de bara ser företagets totala resultat och inte separerar 

den förvärvade enhetens resultat.19      

3.2 IFRS 3 

Enligt IFRS 3 ska goodwill värderas genom att nettovärdet av de identifierbara tillgångarna och över-

tagna skulderna subtraheras från försäljningssumman. En slutlig värdering av dessa tillgångar och 

                                                           

19 Bergquist, H. (2011-04-28) 
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skulder sker oftast efter att köpet är genomfört. Då fås ett mer rättvisande goodwillvärde fram efter-

som det finns en överblick över tillgångarna.20 

Vid förvärvstidpunkten bör det ske en identifiering och redovisning av värdet på samtliga separabla 

immateriella tillgångar som väntas ge framtida ekonomiska fördelar. 21 

En överblick av identifieringskriterierna för immateriella tillgångar återfinns nedan 

• Det ska finnas ekonomiska fördelar som uppstår legalt eller via kontrakt. 

• Tillräcklig kontroll över tillgången måste existera 

• De framtida ekonomiska fördelarna måste kunna identifieras. 

• Identifiering av framtida separabla ekonomiska fördelar är möjligt 

• Har den immateriella tillgången en obestämbar ekonomisk nyttjandeperiod skall den amorte-

ras efter uppskattad ekonomisk livslängd.22 

3.3 IAS 36 

Det som styr nedskrivning av goodwill för noterade bolag är IAS 36. Där bestäms vilka metoder som 

ska användas för att säkerställa att ett företags tillgångar inte värderas för högt. För immateriella 

anläggningstillgångar som goodwill krävs det att värdet prövas en gång per år. Enligt IAS 36 ses good-

will som de framtida fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv och som inte är enskilt 

identifierbara och separat redovisade. Goodwill ska fördelas på enheter som genererar kassaflöden 

(kassagenererade enheter) så långt ned i organisationen som möjligt där det interna kontrollsyste-

met kan kontrollera dess värde. Det finns dock inget krav på att något ytterligare kontrollsystem ska 

införas för att kontrollera goodwill då tanken är att den ska prövas på en nivå som återspeglar hur 

företaget bedriver sin verksamhet. Det som bestämmer om värdet på goodwill ska skrivas ned är om 

återvinningsvärdet på den kassagenererande enheten där goodwillvärdet är fördelat är lägre än det 

redovisade värdet.23 

3.3.1 Nedskrivningsprövning samt återvinningsvärde 

En immateriell anläggningstillgång med obegränsad nyttjandetid skall prövas för nedskrivning en 

gång per år. Datumet är frivilligt; det är periodiciteten som är det viktiga. Det som skall undersökas är 

huruvida det finns något tecken på en nedgång i tillgångens värde. Finns det inget sådant tecken 

                                                           

20 FAR SRS-Förlag (2010: 102-132) 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 FAR SRS-Förlag (2010: 469-499) 
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finns det heller inget behov av att gå vidare med nedskrivningsprövningen. IAS 36 anger vissa externa 

och interna tecken som skall beaktas.24  

Externa informationskällor 

• Tillgångarnas marknadsvärde har minskat kraftigt under perioden. 

• Utvecklingen inom teknologi, marknad, lagstiftning samt ekonomi påverkar förutsättningarna 

som företaget verkar enligt, vilken även påverkar värdet av tillgångarna. 

• Höjda marknadsräntor/avkastningskrav. Detta påverkar diskonteringsfaktorn vid beräkning 

av nyttjandevärdet, det vill säga värdet på diskonterat framtida kassaflöde.  

• Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet.25 

Interna informationskällor 

• Tillgången är tekniskt föråldrad eller skadad. 

• Väsentliga förändringar har skett under perioden eller förväntas inträffa inom en snar fram-

tid, vilket på ett negativt sätt påverkar möjligheten att nyttja tillgången för avsett ändamål. 

• Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre än vad som tidigare 

antagits.26 

Tillgången måste få ett beräknat värde om nedskrivning enligt IAS 36 skall kunna göras. Detta värde 

kallas för återvinningsvärde. Enligt IAS 36 definieras återvinningsvärde enligt följande: 

”En tillgångs eller kassagenererande enhets återvinningsvärde är det högre av dess verkliga värde 

minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.”
27

 

Detta innebär att tillgångens värde ska beräknas på det sättet som gör att företaget får ut mest 

pengar, genom att antingen sälja tillgången eller använda tillgången och därigenom få ut värdet.28 

Vid beräkning av verkligt värde minus försäljningskostnader är det viktigt att de kostnader som dras 

ifrån kan härledas direkt till en försäljning eller avveckling. För att få fram ett försäljningspris på till-

gången ska företaget beakta ett antal liknande transaktioner som skett på marknaden där detta är 

möjligt. Är detta inte möjligt kan företaget titta på enstaka liknande transaktioner för att få fram ett 

värde. Därefter behövs det antagligen göras justeringar med tanke på ålder och slitage etc. Om till-

                                                           

24 FAR SRS-Förlag (472-473) 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid (471) 
28 Marton et al (2008: 258-261) 
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gången inte omsätts på en marknad och därför är omöjlig att värderas, får tillgången värderas till 

nyttjandevärde.29 

Nyttjandevärdet består av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera omräknat till 

nuvärde. Värdet är beroende av två olika variabler: 

1. Beräkning av framtida kassaflöden. 

2. Val av diskonteringsfaktor. 

IAS 36 anger riktlinjer för hur detta ska ske vid praktisk tillämpning.30 

Det är företagsledningens bedömningar av de förhållanden som beräknas råda under tillgångens 

återstående livslängd som ligger till grund för de beräkningar som görs. Normalt gör företagsled-

ningen en bedömning som sträcker sig fem år framåt i tiden. Tiden efter fem år anses så osäker att 

tillgångarnas värde antas vara oförändrade eller avtagande. Kassaflöden för tidsperioder långt fram i 

tiden blir också mindre värda än kassaflöden inom en kortare tidsperiod då kassaflödet 

nuvärdesberäknas. För att kunna nuvärdesberäkna kassaflöden ska dessa diskonteras vid 

prövotidpunkten. Det gör att företaget måste välja en diskonteringsfaktor.  En högre diskonterings-

faktor ger ett lägre nuvärde på tillgången. Diskonteringsfaktorn ska så långt som möjligt baseras på 

marknadens bedömning.31 

När en nedskrivningsprövning görs, jämförs det redovisade värdet på tillgången med det framräk-

nade återvinningsvärdet. Är återvinningsvärdet lägre skall tillgången skrivas ned till detta värde. Är 

återvinningsvärdet högre skall tillgångens värde vara oförändrat.32 

3.4 Avkastningsansatsen 

Avkastningsansatsen används vid värdering av enskilda tillgångar enligt IFRS. Den baseras på 

antagandet att värdet på den aktuella tillgången mäts genom förmågan att generera framtida 

kassaflöden. Värdet av en tillgång motsvarar nuvärdet på värderingsdagen. Dels av de framtida 

kassaflöden som tillgången förväntas generera under den förväntande nyttjandeperioden, dels från 

avyttringen av tillgången i slutet av nyttjandeperioden, där så är tillämpligt.33 

Det centrala inom ansatsen är att prognostisera det framtida kassaflödet, från den aktuella tillgången 

till värderingsdagen, med en riskjusterad och fastställd diskonteringsränta. Diskonteringsräntan 

                                                           

29 Marton et al (2008: 258-261) 
30 Ibid (260-263) 
31 Ibid 
32 Marton et al (2008: 260-265) 
33 Reilly & Schweihs (1999: 113-114) 
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måste motsvara ett marknadsmässigt avkastningskrav som härletts med beaktande av 

kapitalmarknadens villkor, vilken speglar den aktuella tillgångens riskprofil så korrekt som möjligt. 

Avkastningsansatsen använder främst följande metoder: 

• DCF-metoden (”direct cash flow projection method”) bygger på diskonterat kassaflöde direkt 

hänförligt till tillgången. 

• Royaltymetoden (”relief from royalty method”) baseras på att den immateriella tillgången 

har en royaltyintäkt kopplad till sig. Kan användas till exempel för patent, teknik och 

varumärken. Denna royaltyintäkt representerar den kostnadsbesparing som bolaget gör ge-

nom att de inte behöver betala en tredje part för att kunna nyttja tillgången. Royalty intäkten 

bygger på två steg: att prognostisera de intäkter som kommer att vara beroende på till-

gången, samt bestämma en representativ royalty som ägaren slipper betala som procent av 

intäkterna. 

• Överavkastningsmetoden (”multi period excess earnings method”) innebär en beräkning av 

det kassaflöde som baseras på avkastningen av befintliga immateriella tillgångar efter avdrag 

för kassaflöden hänförliga till andra, bidragande tillgångar.34 

3.4.1 Avkastningskrav 

Ett vanligt sätt att bestämma avkastningskravet på eget kapital är att använda sig av CAPM (Capital 

Asset Pricing Model). I Solvent AB:s förvärvsanalys ställs den upp som följer: 

�� = �� + 
 × �� − ��� + � 

Där: 

�� = avkastningskrav 

�� = riskfri	avkastning	

�� = genomsnittlig	avkastning	på	marknaden	


 = !beta#systematiska	risken	för	den	aktuella	tillgången, relaterat	till	risken	för	samtliga		

tillgångar 

� = !alfa#företagsspeci)ik	risk 

Avkastningskravet på eget kapital avser spegla risken i en investering. Risken skall inkludera den risk 

som en investering i motsvarande tillgång skulle ge i förhållande till en riskfri investering35. Historiskt 

har denna riskpremie för noterade aktier i Sverige legat mellan 4 % och 8 % 36. Den företagsspecifika 

risken är avhängig av bolagets position på marknaden samt riskexponeringar som är specifika för 

                                                           

34 Reilly & Schweihs (1999: 113-114) 
35 Andrén, Eriksson & Hansson (2003: 242-246) 
36 www.pwc.com 
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tillgången/enheten. Denna risk inkluderar faktorer såsom illikviditetsrabatt, kontrollpremie, risken att 

misslyckas med att uppnå den prognostiserade tillväxten samt risken att dras med finansiella 

svårigheter.37 

3.4.2 Skattefördelar 

Skattefördelar beräknas utifrån ansatsen att en hypotetisk köpare skulle kunna företaga en planenlig 

amortering på de identifierade immateriella tillgångarna med en skattemässig avskrivning fördelad 

med 20 % vardera i 5 år och med en skattesats på 26,3%. Då värdering sker efter skatt har denna 

fördel beräknats separat och lagts till värdet beräknat efter skatt. Generellt tas hänsyn till 

skattekonsekvenserna enligt ovan vid användning av avkastningsansatsen. Skatter hänförliga till 

rörelsen ska dras av från kassaflödet före skatt. Därefter reduceras kassaflödet med kalkylmässiga 

kostnader, efter skatt, för de bidragande tillgångarna. Återstående kassaflöden diskonteras till 

värderingsdagen med användning av lämplig tillgångsspecifik diskonteringsränta. Till detta nuvärde 

adderas den skattemässiga avskrivningsfördelen som är hänförlig till den immateriella tillgången.38 

3.4.3 Skattesköld 

En skattesköld är den skattefördel en affär innebär. Ett sämre resultat innebär en minskad 

skatteutbetalning. Det innebär att en investering inte bara är en utgift utan har en positiv verkan då 

det även ger en mindre skatteutgift. På samma sätt innebär räntan på ett lån en skattesköld då den 

blir en resultatförsämrande utgift som ger en lägre skatteutbetalning. 39 

3.4.4 Contributory asset charge (”CAC”) 

Vid tillämpning av överavkastningsmetoden skall avdrag för kassaflöden hänförliga till andra bidra-

gande tillgångar göras. Detta avser normalt materiella och immateriella tillgångar som erfordras för 

att generera intäktsflödena för de tillgångar som skall värderas med denna metod. De kostnader som 

uppkommer på grund av de stödjande tillgångarna beräknas med utgångspunkt i värdet av de stöd-

jande tillgångarna relaterat till intäkterna.40 

  

                                                           

37 Andrén, Eriksson & Hansson (2003: 242-246) 
38 Brealey & Myers (2003: 489-497) 
39 Brealey & Myers (2003: 127 – 128, 489 – 497) 
40 Pratt & Grabowski (2008: 505-506) 
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3.5 Nuvärdesberäkning 

Vid nuvärdesberäkning diskonteras det prognostiserade värdet med en tidsfaktor och en 

diskonteringsränta för att få fram vad det prognostiserade värdet har för nuvärde. Den formel som 

används är denna: 

*+ =
�,

!1 + .#/
 

Där: 

*+ = *01ä.34 

�, = �566578ö34 

. = 9:6;<=>4.:=?6.ä=>5 

> = @:341 

3.6 Nedskrivning istället för avskrivning 

Goodwill ses som en immateriell anläggningstillgång med obestämbar nyttjandeperiod. Det innebär 

att den inte har någon årlig kostnad. Det borde innebära att en verksamhet som har en positiv 

utveckling kan se sitt resultat försämras av en planenlig avskrivning av goodwillvärdet. Väljer företa-

get däremot att nedskrivningspröva goodwill varje år enligt IAS 36 så innebär det troligen att företa-

get inte får någon resultatförsämrande post. Enligt tidigare forskning inom ämnet innebär en årlig 

nedskrivningsprövning enligt IFRS 3 och IAS 36 jämfört med en årlig avskrivning enligt plan en 

resultatförbättring. 42 Det som undersöks i denna studie är om ovanstående teori stämmer överens 

med situationen i Solvent AB. 

 

                                                           

41 Nilsson & Isaksson & Martikainen (2002: 38) 
42 Jansson & Andén (2007: 49) 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras all data som inkommit via de rapporter som Solvent AB presenterat. Kapit-

let inleds med en sammanställning av den goodwillvärdering som KPMG gjorde vid rörelseförvärvet 

för att sedan göra en beräkning av återvinningsvärdet på bokslutsdagen för åren 2009 och 2010.  

4.1 Goodwillvärdering i Solvent AB 

I den slutgiltiga förvärvsanalysen som gjordes inför årsbokslutet 2009-12-31 värderades goodwill till 

1 650 tkr.  Den slutgiltiga köpeskillingen blev 7 401 tkr och de identifierbara immateriella tillgångarna 

värderades till 5 751 tkr. Värderingen är gjord av KPMG och redovisad i en förvärvsanalys som ej får 

visas på grund av Solvent AB:s önskan om att vara anonyma. Där inte annat påtalas är data i detta 

kapitel hämtat från förvärvsanalysen. 

 

 

Den kassagenererande enheten som förvärvats anses i förvärvsanalysen ha en immateriell tillgång 

som uppfyller kriterierna ovan och består av kundrelaterade tillgångar. 

4.1.1 Värdering 

Den befintliga kundbasen värderas utifrån förmågan att generera framtida avkastning (kassaflöden). 

Avkastningen uppskattas utifrån antaganden om tillväxt och marginaler samt dess livslängd. Kassaflö-

den efter skatt har uppskattats efter ovan angivna variabler samt med avdrag för så kallade contribu-

tory asset charges. De tillgångar som kostnadsuppskattats enligt avkastningsansatsen består av varu-

märke, teknologi, materiella anläggningstillgångar samt arbetsstyrkan. Kostnaden för att utnyttja 

dessa tillgångar i generering av intäkter för affärsrörelsen har i förvärvsanalysen uppskattats till föl-

jande, i procent av totala intäkter: 

• 2,4 % i varumärkeskostnad efter skatt (uppskattad till 3,25 % innan justering för en skatt om 

26,3%). 

Summa av nuvärde (tkr): 

2009 – 2029 

2030 -  

Totalvärde 

Skattesköld 

4 574 

71 

4 645 

1 106 

Verkligt värde 5 751 

Figur 2 - Uträkning av verkligt värde vid förvärvet från 
förvärvsanalysen 
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• 3,3 % i teknologikostnad. Denna kostnad är uppskattad utifrån jämförbara bolag samt ett 

avkastningskrav om 10 % som har dividerats med det jämförbara bolagets inkomst. 

• 1,5 % i kostnad för materiella anläggningstillgångar. Har uppskattats utifrån jämförbara bolag 

som sedan givits ett avkastningskrav på 8,5 % (6,4 % efter skatt). 

• 0,6 % i kostnad för arbetsstyrkan har beräknats utifrån ett avkastningskrav om 14,1% vilken i 

sin tur har multiplicerats med värdet av arbetsstyrkan. Det härledda värdet har sedan divide-

rats med affärsrörelsens inkomst. 

Utifrån en kalkylperiod om 20 år för de befintliga kunderna, ett slutvärde, och värdet av en skat-

tesköld har ett värde för kundbasen om 5 751 tkr härletts. 

4.1.2 Avkastningskrav (diskonteringsränta) 

Marknadens riskpremie är i den tidigare nämnda förvärvsanalysen uppskattad till 5 %. Betavärdet är 

uppskattat med hjälp av det medianvärde som framkommit genom en kontroll av de övriga ledande 

aktörerna på marknaden. Avkastningskravet har även justerats med 2 % i storlekspremie och 2 % i 

alfa-faktor givet affärsrörelsens mindre storlek samt att det inte är noterat på någon börs. 

 

 

 

4.2 Problem vid nedskrivningsprövning 

Vid nedskrivningsprövning för år 2009 uppstår ett antal problem. Ett stort problem är att det är 

mycket svårt att få fram jämförbara siffror från årsskiftet innan. Detta beror på att de förra ägarna av 

affärsrörelsen inte särredovisat rörelsen i någon större utsträckning. Ett annat problem är 

kostnadsfördelningen. Företaget utvecklar kontinuerligt kostnadsfördelningen i försök att få en så 

rättvisande bild som möjligt. Detta innebär att resultatet per år inte går att jämföra rakt av.  

Vid kontroll för att hitta orsaker till att nedskrivningspröva goodwill kan företaget välja att beakta 

affärsomsättningen eller kassaflödet. Enligt den prognos som finns i förvärvsanalysen ska 

Avkastningskrav på Eget Kapital: 

Marknadens riskpremie (Rm – Rf) 

Multiplicerat med Beta  

Justerad Riskpremie 

Tillägg: Riskfri ränta (Rf) (1) 

Tillägg: Storlekspremie (2) 

Tillägg: Alfa-faktor 

5,0 % 

1,23 

6,1 % 

4,0 % 

2,0 % 

2,0 % 

Avkastningskrav 14,1 % 

Figur 3 - Uträkning avkastningskrav från förvärvsanalysen 
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förvärvsområdet omsätta 3 950 tkr år 2009 med en beräknad tillväxt på 2,5 % från föregående år. 

Det ger en affärsomsättning för år 2008 på 3 854 tkr. Enligt företagets egen årsredovisning för år 

2009 omsatte affärsrörelsen 3 688 tkr. Det visar att det kan finnas anledning till nedskrivning av 

goodwill. Det innebär att omsättningen för år 2009 är 95,7% av prognosen vilket innebär att goodwill 

skulle skrivits ned med 4,3 %. 

Vid en nuvärdesberäkning diskonteras det prognostiserade kassaflödet till ett verkligt värde. Tidigare 

i uppsatsen angavs diskonteringsräntan till 14,1% (se figur 3). Enligt förvärvsanalysen finns det beräk-

ningar specificerade mellan åren 2009 och 2016 vilket innebär 8 år. Summan som framgår är  

3 663 tkr. För att kunna göra en rättvisande bedömning har vi beslutat oss för att göra motsvarande 

beräkningar för 8 år framåt från åren 2009 och 2010. Då det inte finns specificerade data för den 

förvärvade affärsrörelsen har det framkommit genom olika kontrollräkningar att den förvärvade 

affärsrörelsen står för 20 % av företagets totala verksamhet. Då vi anser det omöjligt att få fram ett 

försäljningsvärde på den aktuella affärsrörelsen är det verkliga värdet det enda värdet som finns att 

utgå ifrån. 

4.3 Nedskrivningsprövning för år 2009 

Vid beräkning av det verkliga värdet för år 2009 finns följande siffror.  

• Kassaflödet för den totala verksamheten utgår till +943 tkr.  

• 20 % av 943 tkr är 188 tkr.  

• Mellan år 2009 och år 2010 hade kassaflödet en positiv utveckling med 34 %. 

• 188 tkr x 1,34 = 252 tkr. 

• Det ger ett verkligt värde på 1 672 tkr enligt den prognos företagsledningen gett oss.  
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År Kassaflöde Tidsfaktor Diskonteringsränta Diskonteringsfaktor Nuvärde 

2010 252 1 14,10% 0,88 221 

2011 336 2 14,10% 0,77 258 

2012 357 3 14,10% 0,67 240 

2013 377 4 14,10% 0,59 223 

2014 398 5 14,10% 0,52 206 

2015 419 6 14,10% 0,45 190 

2016 440 7 14,10% 0,40 175 

2017 461 8 14,10% 0,35 161 

Summa 

    

1672 

Tabell 1 Nuvärdesberäkning av kassaflöde för år 2009. egen bearbetning 

Då det inte varit möjligt att få fram någon prognos som är gjord för år 2010 och framåt används den 

procentuella förändringen som finns i boksluten mellan åren 2009 och 2010. Därefter används den 

prognos som företagsledningen gjort för år 2011 och framåt. 

 1 672 tkr är 45,6 % av 3 663 tkr vilket skulle innebära en nedskrivning med 54,4 %. En nedskrivning 

med 54,4 % av goodwillvärdet på 1 650 tkr ger en nedskrivning med 897 tkr. Resultatpåverkan med 

hänsyn till den redan gjorda avskrivningen på 165 tkr blir -732 tkr för år 2009. 

Uträkning år 2009 (tkr) 

Uträknat nuvärde enligt förvärvsanalysen: 3 663 

Uträknat nuvärde för år 2009 enligt studien: 1 672 

2009 års värde delat med förvärvsanalysens värde: 45,6% 

  Nedskrivning skall göras med: 54,4% 

  Goodwillvärde innan nedskrivning: 1 650 

Nedskrivningsvärde: 897 

Goodwillvärde efter nedskrivning: 753 

Gjorda avskrivningar för år 2009: 165 

Resultatpåverkan: -732 

4.3.1 Orsaker till 2009 års resultat 

År 2009 var ett sämre år för företaget. Företaget finns i en bransch där det tar lång tid för åtgärder 

att få genomslagskraft. Detta tillsammans med den administrativa situationen som uppstod vid 

rörelseförvärvet bidrog till att företagsledningen såg varningarna för sent för att de åtgärder som 
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togs skulle hinna få genomslagskraft på 2009 års resultat. En jämförelse av kassaflödet år 2009 med 

år 2010 visar en klar förbättring. Denna förbättring kan till stor del härledas de åtgärder företagsled-

ningen vidtog under år 2009. 

4.4 Nedskrivningsprövning för år 2010 

 Vid beräkning av det verkliga värdet för år 2010 finns följande siffror.  

• Kassaflödet för den totala verksamheten utgår till +4 950 tkr.  

• 20 % av 4 950 tkr är 990 tkr.  

• Den prognostiserade ökningen av kassaflödet för 2011 är 33 %. 

• 990 tkr x 1,33 = 1 320 tkr. 

• Det ger ett verkligt värde på 7 165 tkr enligt den prognos företagsledningen gett oss.  

 

 

  

År Kassaflöde Tidsfaktor Diskonteringsränta Diskonteringsfaktor Nuvärde 

2011 1 320 1 14,10% 0,96 1 157  

2012 1 402 2 14,10% 0,86 1 077  

2013 1 485 3 14,10% 0,75 1 000  

2014 1 568 4 14,10% 0,66 925  

2015 1 650 5 14,10% 0,58 853  

2016 1 732 6 14,10% 0,51 785  

2017 1 815 7 14,10% 0,44 721  

2018 1 860 8 14,10% 0,39 648  

Summa 

    

7 165 

Tabell 2 Nuvärdesberäkning av kassaflöde för år 2010. egen bearbetning 
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7 165 tkr är klart över det redovisade verkliga värdet vilket innebär att ingen nedskrivning skall göras 

och resultatpåverkan för år 2010 blir + 165 tkr med hänsyn till den avskrivning som redan är gjord. 

Uträkning år 2010 (tkr) 

Uträknat nuvärde för år 2009 enligt studien: 1 672 

Uträknat nuvärde för år 2010 enligt studien: 7 165 

2010 års värde delat med 2009 års värde: > 100,0% 

  Nedskivning skall göras med: 0,0% 

  Goodwillvärde innan nedskrivning: 753 

Nedskrivningsvärde: 0 

Goodwillvärde efter nedskrivning: 753 

Gjorda avskrivningar för 2010: 165 

Resultatpåverkan:  +165 
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5 Analys 

I analyskapitlet analyseras empirikapitlet med hjälp av referensramen.  

Vid en analys av studien framkommer att det skulle inneburit stora skillnader för Solvent AB om de 

haft möjlighet att skriva ned goodwillvärdet. Den möjligheten finns endast för noterade bolag och 

koncerner i Sverige. Solvent AB har ändå varit intresserade av att se vilken resultatpåverkan det 

skulle ha haft för företaget om det varit tillåtet.  

Enligt de regler som finns idag ska ett företag göra en undersökning om det finns ett 

nedskrivningsbehov av goodwillvärdet en gång om året. Anser ledningen att sådana skäl inte finns 

behöver inte företaget göra några fler åtgärder utan kan skriva av värdet enligt plan. I denna studie 

har det framkommit data som kan anse ge de signaler som kan behövas för att göra en 

nedskrivningsprövning av goodwillvärdet för år 2009. Bland annat omsättningen på affärsrörelsen 

som var lägre än den prognostiserade omsättning, där skillnaden var 4,3 %. Då Solvent AB inte är ett 

noterat bolag får de återföra eventuella nedskrivningar som görs på goodwill. Det hade inneburit att 

den eventuella nedskrivning som skulle ha gjorts för år 2009 skulle då ha återförts år 2010 när 

affärsrörelsen gick bättre. Så över de två åren har det inte inneburit någon skillnad i goodwillvärdet. 

I denna studie har vi valt att titta på företaget som ett noterat bolag för att då se vilka regler som 

företaget skall följa vid värdering av goodwill. Enligt IFRS 3 är goodwillvärdet det värde som finns kvar 

när de identifierbara tillgångarna och övertagna skulderna subtraherats från köpesumman. Enligt IAS 

36 skall goodwillvärdet nedskrivningsprövas en gång per år. De data som då skall jämföras är 

nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. Då företaget befinner sig på en marknad där det i stort 

sett är omöjligt att räkna ut ett nettoförsäljningsvärde så väljs nyttjandevärdet. Det tas fram genom 

att framtida kassaflöden beräknas och sedan diskonteras med hjälp av en framtagen diskonterings-

ränta.  

För att identifiera de värden som fanns vid köpet och därigenom få fram goodwillvärdet gjorde KPMG 

en förvärvsanalys. I den analysen räknades diskonteringsräntan fram till 14,1%. Då företaget ej 

särredovisat den köpta affärsrörelsen på sådant sätt att det inte är möjligt att räkna ut affärsrörel-

sens kassaflöde specifikt. På grund av detta har vi med hjälp av andra data kommit fram till att den 

köpta affärsrörelsen uppgår till 20 % av företagets totala kassaflöde. Denna procentsats känns dock 

osäker i längden då det inte finns några garantier för att affärsrörelsen utvecklas i samma takt som 

hela företaget. Med hjälp av den framtidsprognos som företagsledningen tillhandahållit har 

affärsrörelsens framtida kassaflöden nuvärdesberäknats. 
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Vid nuvärdesberäkningen för år 2009 framkom ett klart lägre värde på nuvärdet än på det bokförda 

värdet. Anledningen till detta är att för Solvent AB var inte 2009 ett år med positiv utveckling. Företa-

get finns i en bransch där det är väldigt lång ledtid från beslut till resultatpåverkan. Detta samtidigt 

som branschen fortfarande led av finanskrisen vilket innebar att kassaflödet minskade drastiskt. 

Detta innebar i sin tur att det diskonterade kassaflödet var 45,7% av det redovisade värdet. Det gav 

en resultatpåverkan på -732 tkr för år 2009. 

Vid nuvärdesberäkningen för 2010 går det att se att de åtgärder företagsledningen tog år 2009 har 

haft stort genomslag samtidigt som företaget hade en positiv utveckling. Det innebar att det 

diskonterade kassaflödet blev klart högre än det redovisade värdet. Resultatpåverkan för år 2010 

blev därför +165 tkr för år 2010. 

Detta innebär att den totala resultatpåverkan hade varit – 567 tkr för de två åren vi har studerat. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel tas de slutsatser som framkommit ur studiens problemformulering och teori. 

Slutsatsen vi drar i denna studie är att ett företag som Solvent AB skulle få en positiv resultatpåver-

kan vid en positiv marknadsutveckling om de hade möjlighet att nedskrivningspröva goodwill istället 

för att skriva av enligt plan. Det visar att de teorier vi prövade stämde överrens med verkligheten. De 

frågor vi ställde i början av studien var: 

o Vilka åtgärder bör Solvent AB ta för att ha möjlighet att genomföra en nedskrivningsprövning av 

goodwill? 

Det första Solvent AB behöver göra för att få genomföra en nedskrivningsprövning enligt IFRS3 och 

IAS 36 är att notera sig på en aktiehandelsplats. Därutöver behöver de särredovisa affärsrörelsens 

kassaflöden. Då det inte går att säkerställa att den nya affärsrörelsen utvecklas på samma sätt som 

företaget totalt är det osäkert att bygga framtida nedskrivningsprövningar på samma procentsats av 

den totala verksamheten som vi gjort i denna studie.  

o Vad hade nedskrivningsprövning av goodwill haft för resultatpåverkan i förhållande till avskriv-

ning enligt plan under perioden 2009 - 2010? 

Den resultatpåverkan en nedskrivningsprövning haft för Solvent AB under den aktuella perioden är 

negativ. Då 2009 var ett dåligt år för företaget innebar nedskrivningen en mycket större summa än 

vad avskrivningen enligt plan gjorde. Att det för år 2010 inte fanns något nedskrivningsbehov innebar 

endast en liten återhämtning av den nedskrivningen som skulle gjorts år 2009. Totalt var 

resultatpåverkan -567 tkr för åren 2009 och 2010. 

6.1 Vidare forskning 

Vidare forskning kan innebära att om ett antal år gå in och studera samma förvärv för att undersöka 

hur företaget påverkats under en längre period. På det sättet finns det en möjlighet att se hur 

goodwillvärdet påverkas av en svängning i konjunkturen. 
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