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Sammanfattning 

Examensarbete i Företagsekonomi, Halmstad Högskola. 

Kandiatuppsats, VT 14, Externredovisning 

Författare: Malin Herrlin och Malin Lundström 

Handledare: Titti Eliasson 

Titel: Hur redovisar stora svenska företag nedskrivningsprövningar av goodwill i 

årsredovisningen – en kvantitativ studie av Industri och Finansbranschen. 

Bakgrund och Problembeskrivning: Goodwill posterna har under en period med många 

företagsförvärv och företagssammanslagningar vuxit sig allt större i balansräkningarna hos 

stora börsnoterade företag. För svenska börsnoterade företag infördes med början 

räkenskapsåret 2004 tvingande redovisning enligt IFRS gemensamma europeiska standard 

Målsättningen med IFRS är att redovisningen bättre ska avbilda verkligheten och öka 

relevansen ur ett aktieägarperspektiv. Värdering till verkligt värde tillåts i högre grad än 

tidigare. Goodwill skrivs inte längre av, utan nedskrivningstestas årligen avseende aktuellt 

värde och skrivs ner endast då behov anses föreligga. På grund av Nasdaq OMX Stockholms 

kritik angående brister i efterlevnaden av upplysningskraven för nedskrivningsprövningar 

tycker vi att det är av intresse att studera stora svenska koncerners årsredovisningar och se hur 

de väljer att redovisa nedskrivningsprövningar av goodwill. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken information stora svenska företag 

lämnar angående nedskrivningsprövningar i sina årsredovisningar. Studien syftar till att 

undersöka om företagen följer de redovisningskrav angående nedskrivningsprövningar som 

finns i IFRS, beskriva skillnader och likheter mellan och inom olika branscher och i viss mån 

försöka förklara orsakerna till dessa. 

Metod: Vi har utfört en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Vi har samlat in data från 

20 årsredovisningar från industri respektive finansbranschen. Vi har jämfört insamlad 

information med teoretisk referensram. 

Resultat och slutsats: Vår empiriska undersökning tyder på att de allra flesta företag följer de 

regler och principer som finns i IFRS. Problemet ligger i den otydlighet som föreligger och 

som ger upphov till många tolkningsmöjligheter av lagtexten. Resultaten av vår undersökning 

styrker att skillnader finns på företagsnivå och inte på branschnivå. 

 

 

 

 



 
 

 

 

FÖRKORTNINGAR 

IAS - International Accounting Standards 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

IAS 36 – Nedskrivning av immatriella tillgångar 

IAS 38 – Immateriella tillgångar 

IFRS 3 -  Rörelseförvärv 

IFRS 8 - Rörelsesegment 

WACC – Weighted average cost of capital 

ÅRL- Årsredovsiningslagen 

Större företag : 

- företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller 

-företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medeltalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor (ÅRL, kap 1, paragraf 3 punkt 4) 
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1.Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Goodwill posterna har under en period med många företagsförvärv och 

företagssammanslagningar vuxit sig allt större i balansräkningarna hos stora börsnoterade 

företag (Carlin & Finch, 2010). Värdet av ett företags goodwill är i många fall stort i 

förhållande till det totala egna kapitalet (Qasim, Haddad & AbuGhazaleh, 2013). Risken med 

en hög andel goodwill i förhållande till det egna kapitalet är att en eventuell nedskrivning av 

goodwill kan leda till en urholkning av det egna kapitalet. Detta kan leda till att investerare 

tvingas tillskjuta nytt kapital genom en nyemission (Andersson & Johansson, 2010). En 

nedskrivning av goodwill minskar resultatet i resultaträkningen, om nedskrivningen är stor 

kan det medföra att företaget får ett negativt resultat. När ett negativt resultat förs över till 

balansräkningen minskar det egna kapitalet. Medelvärdet på förhållandet mellan ett företags 

goodwill och dess totala egna kapital ligger enligt AbuGhazaleh (2011) på 19% men är ibland 

betydligt högre. Eftersom goodwill värdet är stort blir effekten av olika redovisningsval i 

företagens årsredovisningar betydande. (Qasim et al., 2013) 

 

Redovisning av goodwill har enligt Qasim et al.(2013) under åren varit källa till debatt och 

meningsskillnader bland redovisningsnormgivare och redovisare av finansiella rapporter runt 

om i världen. Svårigheter med definition, mätning och redovisningsmetod för goodwill har 

diskuterats frekvent. 

 

För svenska börsnoterade företag infördes med början räkenskapsåret 2004 tvingande 

redovisning enligt IFRS gemensamma europeiska standard (Marton, Lumsden, Lundqvist & 

Pettersson, 2012). Målsättningen med IFRS är enligt Marton et al.(2012) att redovisningen 

bättre ska avbilda verkligheten och öka relevansen ur ett aktieägarperspektiv. Värdering till 

verkligt värde tillåts i högre grad än tidigare. Goodwill skrivs inte längre av, utan 

nedskrivningstestas årligen avseende aktuellt värde och skrivs ner endast då behov anses 

föreligga. Före införandet av IFRS i Sverige var det enligt Hamberg, Paananen och Novak 

(2010) Redovisningsrådets rekommendationer RR 1:96 respektive RR 1:100 som gällde för 

svenska företag. Enligt RR 1:96 (före 2002) skulle goodwill skrivas av på fem år om det inte 

fanns starka skäl att anta att livstiden var längre och enligt RR 1:100 (efter 2002) tilläts 

företagen göra goodwill avskrivningar på 20 år 

 

Anledningen till att den årliga avskrivningen av goodwill ersattes av dagens 

nedskrivningsprövningar var enligt Ravlic (refererad till i Wines, Dagwell och Windsor, 

2007) att den inte gav någon värdefull information till användarna av finansiella rapporter. 

Enligt Clinch (refererad till i Wines et al., 2007) finns det inget samband mellan företagens 

årliga goodwill avskrivningar och värdet på dess aktier. Det innebär att investerarna inte 

använder sig av information om goodwill nedskrivningar när de beräknar aktiekurser och 

avkastning.(Wines et al., 2007) Nedskrivningsprövningarna kommer enligt Donnelly och 

Keys (refererad till i Wines et al., 2007) på ett bättre sätt beskriva värdet av goodwill. Enligt 

AbuGhazaleh & Al-Hares (2012) kommer nedskrivningsprövningarna öka 
informationsinnehållet av förvärvad goodwill i årsredovisningarna och därmed bidra till att 

intressenterna får mer relevant information som på ett närmare sätt beskriver det verkliga 

ekonomiska värdet av företagets goodwill. Det ger enligt Colquitt och Wilson (2002) bättre 

information till analytiker och andra intressenter som använder sig av finansiella rapporter. 
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Nedskrivningsprövningar är enligt Hoogendoorn (2006) en av de mest utmanande 

förändringarna vid övergången till IFRS. Genomförandet av nedskrivningsprövningar är en 

mycket svår och komplex uppgift som kräver iordningställande av en rad olika element bland 

annat, definitioner av kassagenererande enheter, fördelning av goodwill till kassa genererande 

enheter, bedömningar och värderingar av framtida kassaflöden och val av diskonteringsränta 

för nuvärdesberäkningar (Carlin & Finch, 2010). 

 

Den nya behandlingen av goodwill är enligt Wines et al., (2007) åtföljd av subjektivitet och 

tvetydighet för sammanställarna av finansiella rapporter och revisorer. IFRS förbjuder årliga 

avskrivningar av goodwill och förespråkar årliga nedskrivningsprövningar oavsett om det 

finns några indikationer på att goodwill posten är försvagad eller ej.  

 

Det förser enligt Qasim et al. (2013) företagsledningen med en tillfällighet för accentuering 

diskretion (kreativ bokföring) genom att de tvingas göra ett stort antal viktiga redovisningsval 

som: 

 

 Fastställande av kassagenererande enheter. 
 

Definitionen av kassagenererande enheter är ej specificerad vilket leder till en signifikant 

flexibilitet för ledningen vid denna identifiering. De kan välja kassa genererande enheter så att 

de sammanfaller med deras eget intresse beroende på om de vill göra nedskrivningar av 

goodwill eller ej. (Qasim et al., 2013) 

 

 Fördelning av goodwill till kassagenerande enheter. 

 

Hur goodwill fördelas mellan olika kassagenerande enheter har stor betydelse för 

sannolikheter av att nedskrivningar ska anses nödvändiga. (Qasim et al., 2013) 

 

 Bedömning/uppskattning av kassagenererande enhetens återvinningsvärde.    
   

Återvinningsvärdet är det högsta värdet av verkligt värde (försäljningsvärde minus 

försäljningskostnader) och nyttjandevärde. Ofta saknas en marknad vilket medför att 

nyttjande värde används för att uppskatta värdet på den kassagenererande enheten. 

Beräkningar av nyttjandevärde innebär att företagsledningen måste uppskatta framtida 

intäkter samt välja en diskonteringsränta som är lämplig för riskerna för just denna enhet. Det 

är svårt att göra bedömningar om framtida intäkter och olika experter kan komma fram till 

helt olika värde. Det medför att företagsledningens bedömning av framtida intäkter kan 

anpassas så att de stämmer överens med dess vilja att göra avskrivningar eller ej. (Qasim et 

al., 2013) 

 

Dessa tre redovisningsval förser alltså företagsledningar med signifikant diskretion och 

flexibilitet i att fastställa existensen, timingen och storleken på goodwill nedskrivningarna 

(Qasim et al., 2013). 

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan positiv redovisningsteori förklara varför företag 

väljer en speciell redovisningsmetod. Positiv redovisningsteori utgår från en idé om att alla 

människor alltid agerar så att konsekvenserna av deras agerande gynnar dem själva (Deegan 

& Unerman, 2011).  
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Institutionell teori förklarar varför organisationer inom samma bransch tenderar att likna 

varandra (Deegan & Unerman, 2011). Företagen blir påverkade av samhället att anpassa sin 

redovisning vilket enligt Deegan och Unerman (2011) leder till harmonisering 

1.2 Problemdiskussion 

Nasdaq OMX Stockholm har i uppdrag att övervaka finansiell information från de noterade 

bolagen på börsen. Uppdraget innebär bland annat att Nasdaq OMX Stockholm årligen ska 

lämna en rapport över vad denna granskning gett för resultat. 2012 års granskning omfattade 

årsredovisningar från 73 bolag och ett antal delårsrapporter. Granskningen sker i första hand i 

förhållande till bestämmelserna i IAS-förordningen och Årsredovisningslagen. Ett av de 

områden som fick mest kritik och påpekande avser IAS 36 Nedskrivningar. Kritiken bestod 

av brister i efterlevnaden av upplysningskraven för nedskrivningsprövningar av goodwill. 

Enligt IAS 36, punkt 134 ska företagsledningen lämna information angående alla viktiga 

antagenden som de gjort i samband med nedskrivningsprövningarna.  Även ESMA (European 

Securities and Market Authority) har uppmärksammat denna brist vid sin granskning av 

noterade bolag i Europa. (Årlig rapport avseende Nasdaq OMX Stockholm ABs övervakning 

av regelbunden finansiell information 2012.) 

På grund av Nasdaq OMX Stockholms kritik angående brister i efterlevnaden av 

upplysningskraven för nedskrivningsprövningar tycker vi att det är av intresse att studera 

stora svenska koncerners årsredovisningar och se hur de väljer att redovisa 

nedskrivningsprövningar av goodwill 

 

I 2012 års granskning av Nasdaq OMX Stockholm redovisar 43 av de 73 granskade bolagen 

goodwill i sin årsredovisning. Goodwill posterna är i många fall av betydande storlek, andelen 

goodwill i förhållande till de granskade bolagens egna kapital är strax över 50%. (Årlig 

rapport avseende Nasdaq OMX Stockholm ABs övervakning av regelbunden finansiell 

information 2012.) 

Värderingen av koncernens goodwill påverkar därför i mycket hög grad värdet på hela 

koncernen och om det skiljer mycket i sättet att göra nedskrivningsprövningar blir det svårt att 

göra likvärdiga bedömningar av koncernernas ekonomiska ställning. För att få en rättvisande 

bild av företagen är det viktigt att nedskrivningsprövningarna sker på ett likvärdigt sätt. 

 

Vi vill studera om det finns några skillnader/likheter inom/mellan industri- och 

finansbranschens sätt att redovisa nedskrivningsprövningar av goodwill i årsredovisningen. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur redovisar stora svenska företag nedskrivningsprövningar av goodwill i årsredovisningen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken information stora svenska företag lämnar 

angående nedskrivningsprövningar i sina årsredovisningar. Studien syftar till att undersöka 

om företagen följer de redovisningskrav angående nedskrivningsprövningar som finns i IFRS, 

beskriva skillnader och likheter mellan och inom olika branscher och i viss mån försöka 
förklara orsakerna till dessa. 
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2.Referensram 

2.1 IFRS 

2.1.1 IAS 38 Immateriella tillgångar 

Definitionen av en immateriell tillgång är enligt IAS 38, punkt 8 

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” 

 

Standarden gäller enligt IAS 38, punkt 3¹, f, inte goodwill som förvärvats vid ett 

företagsförvärv istället tillämpas de regler för redovisning som finns i IFRS 3 Rörelseförvärv. 

 

Enligt Hendriksen & Van Beda (1992) är immateriella tillgångar ett av de mest komplexa 

områdena inom redovisning delvis eftersom de är svårdefinierade, men mestadels eftersom att 

de är så svåra att mäta, framförallt vad gäller värdering av livslängd samt förväntade framtida 

kassaflöden. 

2.1.2 IFRS 3 Rörelseförvärv 

När ett företag, moderbolag förvärvar ett annat företag, dotterbolag måste moderbolaget 

omedelbart efter köpet upprätta en förvärvsanalys (Carlsson & Sandell, 2010) Vid en 

förvärvsanalys ska de förvärvade företagets tillgångar och skulder identifieras och värderas 

till ett vid förvärvstidpunkten verkligt värde (Marton et al., 2012). Värderingen kan enligt 

Marton et al. (2012) i praktiken vara svår att göra och det uppkommer ofta en rad 

redovisningsfrågor. Det förvärvade företagets tillgångar och skulder kan behöva värderas om 

från det bokförda värdet till ett verkligt värde och nya tillgångar som inte tidigare redovisats i 

det förvärvade företaget måste identifieras och värderas (Marton et al., 2012). De tidigare 

oidentifierade tillgångarna är enligt Marton et al. (2012) ofta immateriella. När alla tillgångar 

och skulder är identifierade och värderade hänförs ett eventuellt resterande övervärde till 

goodwill (Marton et al., 2012). Enligt IFRS 3 ska övervärden i så stor utsträckning som 

möjligt hänföras till specifika tillgångar och skulder. 

 

Definitionen av goodwill är enligt Bilaga A, IFRS 3. 

 

“En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat 

redovisade” 

 

Enligt Marton et al.(2012) utgörs goodwill framför allt av två typer av tillgångar. Den ena 

kallas “the going concern element” och innebär till exempel att en väletablerad organisation 

med tillhörande personal kan generera bättre resultat än en organisation som byggs upp från 

början. Den andra beror på att sammanslagningen genererar synergieffekter som medför att 

vissa saker kan göras effektivare och till ett lägre pris. 

2.1.3 IAS 36 Goodwill fördelat på kassagenererande enheter 

Definitionen av en kassagenererande enhet är enligt IAS 36, punkt 6 

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

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

andra tillgångar eller grupper av tillgångar.” 
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Förvärvad goodwill ska enligt Qasim et al. (2013) fördelas på de kassagenererande enheter 

eller grupper av enheter som kommer att få fördelar av de synergieffekter som uppkommer 

genom förvärvet, direkt vid förvärvstillfället. Varje enhet skall motsvara den lägsta nivån i 

företaget på vilken goodwill följs upp internt och skall i sin tur inte vara större än företagets 

rörelsesegment (Qasim et al., 2013). Denna fördelning ska ske oavsett hur andra tillgångar 

eller skulder fördelas i förvärvet (AbuGhazaleh & Al-Hares, 2012). 

 

När en kassagenererande enhet skall prövas för nedskrivning är tidpunkten för prövning samt 

vilket belopp som räknas som det redovisade värdet avhängt av ifall det har fördelats goodwill 

på enheten eller ej. (Marton et al., 2012) Om det fördelats goodwill på en enhet skall denna 

testas årligen eller oftare om det finns indikationer på att enhetens värde sjunkit (Qasim et al., 

2013). Goodwill prövas alltså på den nivå den naturligt är kopplad till direkt från start 

(Marton et al., 2012) Om återvinningsvärdet är högre än det bokförda värdet på den 

kassagenererande enheten behöver enligt Qasim et al. (2013) ingen nedskrivning ske men om 

återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet måste företaget göra nedskrivningar. Om 

nedskrivning blir aktuell, redovisas denna först, sedan prövas nedskrivningsbehovet för den 

större grupp av enheter som goodwill har fördelats på. (Marton et al., 2012) Prövningarna kan 

enligt Marton et al. (2012) således bli komplicerade beroende på om goodwill har fördelas på 

olika kassagenererande enheter eller inte. Det skall noteras att värdet på goodwill kommer att 

förbli nedskrivet oavsett framtida utveckling, det beror på att en nedskrivning av goodwill 

enligt IAS 36, punkt 124 inte kan återföras. Om en period med lågkonjunktur ger en 

nedskrivning får alltså inte värdet på goodwill posten höjas även om konjunkturen vänder och 

goda vinstutsikter återkommer. (Lönnqvist, 2012) 

2.1.4 IAS 36 Nedskrivningar 

Nedskrivningar görs i enlighet med försiktighetsprincipen vilket innebär att en tillgång inte 

skall värderas högre än sitt verkliga värde (Marton et al., 2012). IAS 36 kräver att varje 

separat tillgång nedskrivningsprövas om det finns en indikation på ett minskat värde (Petersen 

& Plenborg, 2010). Tillgångar med obestämbar nyttjandetid som det inte görs årliga 

avskrivningar på ska enligt Petersen och Plenborg (2010) nedskrivningsprövas minst en gång 

varje år. Eftersom goodwill är en tillgång som inte kan identifieras går det inte att göra 

separata nedskrivningsprövningar på goodwill, istället testas den kassagenererande enheten 

som goodwill tillhör för nedskrivningar årligen (Petersen & Plenborg, 2010). Om en tillgångs 

verkliga värde är lägre än det redovisade värdet så måste enligt IAS 36, punkt 8 en 

nedskrivning göras. När nedskrivningar görs på kassagenererande enheter som innehar 

goodwill är det i första hand goodwill som ska skrivas ner, därefter skrivs den 

kassagenererande enhetens andra tillgångar ner (Qasim et al. 2013). 

 

Ett stort problem är dock enligt Marton et al. (2012) att bedömning om värdet har gått ned på 

en tillgång i allra högsta grad är en subjektiv bedömning. För vissa tillgångar är det relativt 

enkelt att bestämma ett verkligt värde för andra tillgångar, som goodwill och andra 

immateriella tillgångar kan det däremot vara svårare att bestämma det verkliga värdet (Marton 

et al., 2012). 

 

Definitionen av nedskrivningsbehov är enligt IAS 36, punkt 6 

“Ett nedskrivningsbehov är det belopp med vilket en tillgångs eller kassagenererande enhets 

redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde” 

 

Jerman & Manzin (2008) menar att nedskrivnings prövning av goodwill inte är enkelt och att 

det krävs god förståelse och kunskap i värdering av tillgångar och skulder. IAS 36 bemöter 
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enligt Marton et al. (2012) de svårigheter som föreligger vid nedskrivningsprövning av 

immateriella tillgångar på två sätt. För det första krävs en systematisk och specificerad metod 

för att bedöma behovet av en nedskrivning. För det andra krävs mycket upplysningar. 

Upplysningarna om företagets antaganden och bedömningar möjliggör för årsredovisningens 

användare att själv avgöra om de anser nedskrivningen rimlig eller ej (Marton et al., 2012). 

 

Trots kraven i IAS 36 är det inte säkert att företag kommer göra likadana bedömningar. I och 

med att det finns utrymme för olika bedömningar finns det i praktiken en risk att företag 

kommer redovisa likadana situationer på olika vis. (Marton et al., 2012) 

2.1.5 IAS 36 Återvinningsvärde 

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

värde minus försäljningskostnaderna och dess nyttjande värde.” (IAS 36, punkt 6) 

 

Återvinningsvärdet är enligt Marton et al. (2012) en central del vid en nedskrivningsprövning. 

Enligt Carlin och Finch (2010) krävs en separat redovisning av på vilket sätt goodwills värde 

har blivit etablerat. Det krävs en referens till vilken typ av återvinningsvärde enheten har 

använt, nyttjandevärde eller verkligt värde, samt en förklaring till varför det ena har blivit valt 

framför det andra (Carlin & Finch, 2010). 

Definitionen av verkligt värde är enligt IAS 36, punkt 6 

 

“Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång eller betalas vid en överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer.” 

 

Verkligt värde utgörs av det pris ett företag kan sälja en tillgång för minskat med 

försäljningskostnader. Dessa kostnader måste kunna kopplas till avyttringen och de kan 

exempelvis bestå av stämpelskatt, juridiska kostnader samt direkta kostnader som gör att 

tillgången sätts i ett sådant skick att den kan säljas (Marton et al., 2012). 

 

Om det saknas en öppen marknad för en tillgång eller en kassagenererande enhet där man kan 

fastställa det verkliga värdet minus försäljningskostnader får man använda nyttjandevärdet 

som återvinningsvärde (Qasim et al., 2013). Enligt Qasim et al. (2013) är det mycket vanligt 

att det saknas marknader för kassagenererande enheter till vilka goodwill tillhör vilket medför 

att det är svårt att beräkna ett verkligt värde, företagsledare väljer därför oftast att använda sig 

av nyttjandevärde när dessa tillgångar ska värderas. 

 

Definitionen av nyttjandevärdet är enligt IAS 36, punkt 6 

 

“Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenererande 

enhet väntas ge upphov till.” 

 

Det kan vara svårt att beräkna nyttjandevärde då det baseras på bedömningar av framtida 

händelser. Värdet är beroende av två variabler nämligen beräkningen av framtida kassaflöden 

samt valet av diskonteringsfaktor (Marton et al., 2012). 

Eftersom det kan vara svårt att få fram dessa uppgifter ger IAS 36 enligt Marton et al. (2012) 

omfattande riktlinjer för företaget att följa. När framtida kassaflöden skall bedömas skall de 

beräknas på företagsledningens bästa bedömning av de rådande ekonomiska förhållandena 

under tillgångens återstående nyttjandeperiod. Bedömningen av kassaflödet skall baseras på 

de senaste budgetar och prognoser på en period som oftast omfattar 5 år. (Marton et al., 2012) 
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Enligt Wayman (2002) refererad till i Qasim et al. (2013) har det alltid funnits svårigheter 

med att bestämma nyttjandevärden, olika experter gör olika bedömningar av framtida 

kassaflöden och diskonteringsräntor. 

2.1.6 IAS 36 Upplysningskrav vid nedskrivning 

I enlighet med IAS, 36 punkt 126 måste ett företag lämna följande upplysningar för varje 

tillgångsslag. 

 

 Beloppet för de nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen under perioden och 

vilka poster i resultaträkningen som påverkats. 

 

 Beloppet för de återföringar av nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen 

under perioden och vilka poster i resultaträkningen som påverkats. 

 

 Beloppet för de nedskrivningar för omvärderade tillgångar som redovisas direkt mot 

eget kapital under perioden 

 

 Beloppet för de återföringar av nedskrivningar för omvärderade tillgångar som 

redovisas direkt mot eget kapital under perioden. 

 

Observeras skall att dock att i enlighet med punkt 124 skall goodwill inte återföras i 

efterföljande period. 

 

I enlighet med IAS 36, punkt 130 ska ett företag lämna upplysningar för varje väsentlig 

nedskrivning som redovisats eller återförts under perioden för en enskild tillgång, inklusive 

goodwill eller en kassagenerande enhet 

  

 de händelser och omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen 

 

 nedskrivningen eller återföringens belopp 
  

 för enskilda tillgångar  

 

o tillgångens karaktär, och 

o om företaget redovisar information om segment i enlighet med IFRS 8, uppgift 

om det segment till vilken tillgången hör, 

 

 för en kassagenererande enhet  

o en beskrivning av enheten  

o beloppet för den nedskrivning som redovisats eller återförts per tillgångsslag 

och, företaget lämnar information om segment i enlighet med IFRS 8, per 

segment för vilka information ska lämnas, och 

o om den gruppering av tillgångar som genomförts i syfte att fastställa den 

kassagenererande enheten ändrats jämfört med när enhetens återvinningsvärde 

senast fastställdes, en beskrivning av den nuvarande och den 

tidigare indelningsgrunden och skälen till varför sättet att definiera 

den kassagenerande enheten ändrats, 

 

 hur vida tillgången (enhetens) återvinningsvärde utgörs av dess verkliga värde minus 
försäljningskostnader eller nyttjande värde. 
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 om återvinningsvärdet är verkligt värde, den grund som används för att fastställa 

verkligt värde minus försäljningskostnader. 

    

 om återvinningsvärdet utgörs av nyttjande värde, vilken diskonteringsfaktor som 
använts i den aktuella beräkningen och i tidigare beräkningar av nyttjande värde. 

 

Om goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv inte har fördelats på en kassagenererande 

enhet per balansdagen, skall upplysning om beloppet för denna ofördelade goodwill lämnas 

tillsammans med orsakerna till varför detta belopp är ofördelat i enlighet med IAS 36, punkt 

133. 

 

I enlighet med IAS 36, punkt 134 ska information som lämnas för varje kassagenererande 

enhet för vilken det redovisade värdet av goodwill är betydande i jämförelse med företagets 

totala redovisande goodwill.     

 

 det redovisande värdet för goodwill som fördelats på enheten (gruppen av enheter)     
 

 enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde och den grund på vilken enhetens 
(gruppen av enheters) återvinningsvärde har fastställts. 

 

 om enhetens återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde krävs i dessa fall följande 

upplysningar      

         

o en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sina kassaflödesprognoser. 

o en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de 

värden som innefattas i varje viktigt antagande. 

o den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden 

baserat på finansiella budgetar/prognoser.         

o den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom 

den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna. 

o den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas 

på kassaflödesprognoserna. 

     

 om enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt värde krävs i dessa fall följande 
upplysningar      

     

o en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen baserat 

sitt fastställande av verkligt värde efter avdrag för kostnader för 

försäljning.         

o en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de 

värden som innefattas i varje viktigt antagande. 

                 

2.1.7 IAS 36 Diskonteringsfaktor 

Enligt Carlin och Finch (2009) är valet av diskonteringsfaktor en av de mest centrala 

faktorerna vid beräkning av nyttjandevärde och därmed för resultatet av 

nedskrivningsprövningen. För att få fram nyttjandevärdet måste de beräknade kassaflödena 

diskonteras till nuvärdet vid prövotidpunkten (Marton et al., 2012). Genom att använda en 
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diskonteringsränta bestäms nuvärdet av de kassagenererande enheternas framtida kassaflöden 

(Carlin & Finch, 2009) Diskonteringsräntan ska väljas så att den är relaterad till risken hos 

varje enskild kassagenererande enhet vilket innebär att företag med flera kassagenerande 

enheter med goodwill bör göra flera riskanalyser för att kunna beräkna en diskonteringsfaktor 

för varje enskild kassagenerande enhet (Carlin & Finch, 2009). Till skillnad från kassaflödet 

som mestadels är en intern bedömning skall diskonteringsfaktorn, i största möjliga mån, 

baseras på marknadens bedömning (Marton et al., 2012). 

Enligt IAS 36, punkt 55 ska diskonteringsfaktorn anges före skatt och spegla pengars 

tidsvärde och risker förknippade med de framtida kassaflödena på ett aktuellt och 

marknadsmässigt sätt. 

De framtida kassaflödena är ofta inte helt säkra vilket enligt Marton et al. (2012) medför att 

diskonteringsräntan bör överstiga den riskfria räntan. 

 

2.2 Teorier 

2.2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar enligt Deegan och Unerman (2011) varför organisationer inom 

samma bransch tenderar att likna varandra för att på så sätt uppnå legitimitet. Företag och 

organisationer anpassar sig till de strukturer och praxis som samhället kräver. Exempelvis blir 

organisationer och företag påverkade av samhället att anpassa sin redovisning, vilket leder till 

harmonisering och homogenisering kring generellt antagna och accepterade normer. Den 

institutionella teorin länkar samman organisationens praktiska arbete som redovisning och 

rapportering med de värderingar som finns i samhället där organisationen är verksam. Det 

finns två huvud dimensioner av institutionell teori isomorfism och decoupling. (Deegan & 

Unerman, 2011) 

2.2.1.1 Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver isomorfism som en homogenisering av organisationer. 

De anser att organisationer inom en population med liknande omgivande förhållanden 

tenderar att likna varandra. I början av organisationernas livscykel finns det stora skillnader 

men allt eftersom de blir mer etablerade kommer de att likna varandra mer och mer 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre olika isomorfiska processer. 

 

Coercive isomorfism uppstår enligt Deegan och Unerman (2011) när organisationer förändras 

på grund av yttre tryck från intressenter som de är beroende av. 

 

Mimetic isomorfism beror enligt DiMaggio och Powell (1983) på osäkerhet. Organisationer 

försöker att kopiera eller förbättra andra organisationers institutionella praxis för att få 

konkurrensfördelar i form av legitimitet (Deegan & Unerman, 2011) 

 

Normativ isomorfism är associerad med professionalism (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt 

Deegan och Unerman (2011) uppstår normativ isomorfism på grund av tryck från gruppens 

normer att anta speciella institutionella praxis 

2.2.1.2 Decoupling 

Enligt Deegan och Unerman (2011) innebär decoupling att ledare för företag och 

organisationer uppfattar att det finns ett behov av att anpassa sig till vissa institutionella 
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normer. Företagen kan till och med påbörja en implementeringsprocess för att införa nya 

metoder utan att lyckas implementera de nya redovisningsmetoderna i hela organisationen 

eller företaget. Företagets organisatoriska praxis kan skilja sig avsevärt från de normer och 

regler som allmänheten föreskriver. Ett tecken på frånkoppling är att företagets formella 

organisatoriska struktur inte överensstämmer med den faktiska praktiken på företaget – det 

finns en asymmetri mellan tanke och handling i företaget. De normer och regler som 

allmänheten anpassar sig till och förväntar att företagen anammar, integreras inte 

tillfullo.(Deegan & Unerman, 2011) 

2.2.2 Positiv redovisningsteori 

PAT, Positive Accounting Theory, har under de senaste fyra decennierna varit en av de mest 

betydelsefulla teorierna när det gäller forskning inom redovisning (Kabir, 2010). PAT utgår 

enligt Deegan och Unerman (2011) från idén att alla individer drivs av ett egenintresse och att 

människor alltid agerar så att konsekvenserna av deras agerande gynnar dem själva. Därför 

kommer organisationer att skapa rutiner och metoder för att tillgodose ägarnas intressen 

samtidigt som ledningens intressen också tillgodoses (Deegan & Unerman, 2011). 

Deegan och Unerman (2011) menar att Watts och Zimmermans positiva redovisningsteori 

förklarar varför företag väljer en särskild redovisningsmetod. Enligt Kabir (2010) har det 

forskats mycket om sambandet mellan redovisning, aktiepriser och företagsledares val av 

redovisningsmetod. Positiv redovisningsteori ämnar förklara relationerna mellan de individer 

som utgör en resurs för företaget och hur redovisning får dessa relationer att fungera, 

exempelvis relationerna mellan ägare och ledning, eller mellan ledningen och 

långivare.(Deegan & Unerman, 2011) 

 

Många av dessa relationer involverar enligt Deegan och Unerman (2011) delegering av 

beslutsfattande från en part (principalen) till en annan (agenten). När beslutsfattande delegeras 

ut kan det leda till att effektiviteten avtar vilket i sin tur leder till att kostnaderna ökar. När 

ägaren (principalen) delegerar beslutsfattande till en chef på företaget (agenten) finns en risk 

att chefen inte jobbar lika hårt som ägaren själv skulle gjort eftersom att chefen inte har en 

direkt del av företagets vinst i form av utdelning. Den kostnaden som uppstår genom att 

delegera beslutsfattandet kallas vanligtvis för ”Agentkostnad” (Deegan & Unerman, 2011). 

 

När företagsledningen ansvarar för utgivning av bolagets finansiella rapporter och 

redovisning finns det enligt Deegan och Unerman (2011) skäl för ägarna att övervaka och 

kontrollera att rapporterna ger en rättvisande bild. Det bidrar till kostnader som kallas för 

övervakningskostnader och dessa kan bli omfattande (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Deegan & Unerman (2011) anser att den redovisningsmetod ett företag väljer när det finns 

olika alternativ är beroende på en rad olika omständigheter bland annat ifall personen som 

stödjer användandet av en särskild redovisningsmetod själv blir gynnade genom ett 

bonussystem eller liknande. Eftersom PAT utgår från att alla individer är drivna av 

egenintresse, och att alla individer agerar opportunistiskt, förutspår PAT att företag kommer 

att sträva efter att implementera system som bidrar till att ledningens intresse sammanfaller 

med ägarnas (Deegan & Unerman, 2011). 
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2.3 Sammanfattning Teoretisk referensram 
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När företagen ska redovisa nedskrivningsprövningar av goodwill i årsredovisningen måste de 

följa de regler och principer som finns i IFRS. Regelverket ger dock möjlighet till olika 

Hur redovisar stora svenska företag 

nedskrivningsprövningar av goodwill i 

årsredovisningen? 

IFRS 

PAT 

Industri 

branschen 

Finans  

branschen 
Institutionell 

teori 
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tolkningar av lagtexten. Tolkningarna kommer enligt positiv redovisnings teori styras av 

företagsledningens egenintresse. Enligt Institutionell teori tendererar företag som är 

verksamma inom samma bransch att redovisa på ett likartat sätt. 

3.Metod 

3.1 Ansats 

Vi har valt en deduktiv ansats, (från teori till empiri) vilket innebär att forskaren redan har en 

del antaganden eller hypoteser om hur världen ser ut och därefter går ut och samlar in empiri 

för att se om förväntningarna stämmer överens med de tidigare antagandena. (Jacobsen, 2012) 

Dessa förväntningar bygger på tidigare empiriska rön och tidigare teorier. Eftersom vi i vår 

problembakgrund redan skrivit om de tolkningsproblem som eventuellt kan uppstå vid 

nedskrivning av goodwill, enligt Nasdaq rapport, anser vi att vi redan har byggt upp en del 

kunskap samt förväntningar, vilket leder till att en deduktiv ansats är det som passar bäst in 

som strategi. Den deduktiva ansatsen har blivit kritiserad för att enbart få fram den 

information som forskaren aktivt letar efter. (Jacobsen, 2012) Vi anser dock att detta inte blir 

ett problem i vår undersökning då vi tar hänsyn till all den information som företagen lämnar 

om nedskrivningsprövning av goodwill i sina årsredovisningar. 

 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie. Att samla in numerisk data kallas för kvantitativ 

studie och eftersom vi använt oss av de siffror (samt noter) som företagen lämnar i sina 

årsredovisningar anser vi att en kvantitativ studies stämmer bäst in på vår undersökning. I 

tillägg granskar vi ju inte årsredovisningarna i sin helhet på ett djupare plan utan enbart de 

delar som behandlar nedskrivningsprövning av goodwill. 

 

3.2 Urval och bortfall 

Vi har valt att granska årsredovisningar från år 2012 av 20 stycken stora svenska företag inom 

finans respektive industri sektorn. Vid val av dessa företag har vi använt oss av fem kriterier 

som vi har beaktat vid urval av samtliga företag. 

 

Det första kriteriet vi hade var att det skulle vara svenska noterade bolag eftersom det var av 

allra största vikt att företaget tillämpade regelverket IFRS. Detta av naturliga skäl eftersom vi 

har utgått ifrån de lagstiftningar angående nedskrivningsprövning av goodwill som står 

angivna i IFRS. 

 

Det andra kriteriet vi hade var att företaget skulle tillhöra antingen finans eller industrisektorn 

eftersom vi valde att granska företag inom dessa sektorer. Vi valde dessa två branscher 

eftersom att det fanns flest företag att välja på med likvärdig omsättning inom dessa sektorer. 

Detta ansåg vi skulle ge en mer rättvis bild av resultatet. 

 

Det tredje kriteriet var att företaget skulle ingå i en koncern, detta eftersom det endast är 

koncernen som redovisar goodwill poster vilket naturligtvis var ett krav för att vår 

undersökning skulle kunna genomföras. 

 



13 
 

Det fjärde kriteriet var att vi valde företag med LARGE CAP, vilket innebär att företagen har 

ett börsvärde på över en miljard kronor. Detta eftersom vi antog att dessa företag skulle ha 

större goodwill poster än de med small CAP. 

 

Det femte kriteriet var att vi skulle granska årsredovisningar från 2012. Detta eftersom vi ville 

ha så aktuell data som möjligt. Vi valde inte årsredovisningar från år 2013 eftersom alla 

företag inte hade hunnit komma ut med årsredovisningar för 2013 vid tiden för vår 

undersökning. 

 

Efter att vi eliminerat de företag som inte levde upp till de kriterier vi presenterat ovan valde 

vi sedan ut tio företag från respektive bransch, det vill säga finanssektorn respektive 

industrisektorn, med den högsta omsättningen. 

3.2.1 Företag 

Vi har valt följande företag utifrån ovanstående kriterier. 

Industri 
Alfa Laval 

ABB 

Scania 

Sandvik 

Atlas Copco 

SKF 

Assa Abloy 

Hexagon 

Volvo 

Skanska 

     

Finans 
JM 

Intrum Justitia 

Investor 

Nordea 

Ratos 

SEB 

Svenska Handelsbanken 

Swedbank 

Kinnevik 

Lundberg företagen 

3.3 Teoretisk referensram 

Den information vi har samlat in gällande goodwill samt de aktuella teorier vi har val att ha 

med kommer ifrån vetenskapliga artiklar, böcker samt de regelverk som är aktuella, främst 

IFRS. Vi har använt oss av Halmstads högskolas databas för att hitta lämpliga artiklar inom 

området samt lånat böcker vid Halmstad högskolas bibliotek. 

Vissa av de vetenskapliga artiklarna är genomförda i Australien men eftersom de utgår ifrån 

samma regelverk (IFRS) anser vi ändå att de är aktuella och tillför relevant information. 

3.4 Empirisk insamling 

Vår datainsamling består av årsredovisningar från de företag vi har valt att granska. Vi har 

använt oss av en mall som innehåller de kriterier vi har valt att undersöka. Denna mall kan ni 

hitta i bilaga 1 

För att undersöka hur väl de företag vi valt ut följer IFRS regelverk vad gäller goodwill 

nedskrivningar skapade vi en undersökningsmall. Underökningsmallen är baserad på den 

rapport Nasdaq kom ut med 2012 samt rapporten från ESMAS granskning av börsnoterade 

europeiska företag från 2012, där de beskriver att upplysningskraven är det som företag har 

svårast att leva upp till. Enligt den svenska börsen, Nasdaq OMX är IAS 36, Nedskrivningar 

den standard som fått flest påpekanden. Områden som behandlas i börsens rapport är relativ 
andel goodwill i förhållandet till eget kapital, kassagenererande enheter i förhållande till 
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rörelsesegment, information angående nedskrivningsprövningar utifrån IAS 36, punkt 134 

samt diskonteringsräntor. 

 

Undersökningsmallen är även till stor del baserad på en vetenskaplig artikel av Izzo, Lucianio 

& Satori där författarna har genomfört en liknande undersökning på italienska företag på 

börsen i Milano. Enligt Izzo, Luciano & Satori (2013) är goodwill en av de mest 

kontroversiella av ett företags tillgångar, och inte bara per definition utan mestadels på grund 

av dess storlek och i redovisnings syfte. Nedskrivningens procedur representerar enligt Izzo et 

al. (2013) en av de mest kritiska aspekterna av implementeringen av IFRS.  

 

I studien av Izzo et al. (2013) har författarna i empiri avsnittet två fokusområden med 

tillhörande frågemallar. Vi har valt att fokusera på innehållet i det första fokusområdet. Det 

handlar om återvinningsvärde, nyttjandevärde, verkligt värde och känslighetsanalyser. Vi har 

dock inte studerat känslighetsanalyser i vår undersökning, det är en avgränsning vi valt att 

göra på grund av den korta tid vi har till förfogande. 

 

Izzo et al. (2013) menar att den undersöknings mall som valts ut från IAS 36 är den som bäst 

kan ge intressenter relevant information för beslutsfattande vilket även vi anser är av stor vikt 

då det är en grundläggande del av redovisningens syfte. 

 

Vi kommer att presentera empirin i form av tabeller och diagram samt en viss del förklarande 

text. 

 

3.5 Pilotstudie 

Vi valde att göra en pilotstudie med en auktoriserad revisor (Henrik Anderson) delvis för att 

testa vår undersökningsmall så att den innehöll alla de relevanta frågor vi har valt att 

undersöka vad gäller goodwill nedskrivningsprövningar, men även för att ge tyngd till vår 

frågeställning, det vill säga att goodwill nedskrivningar är en komplex fråga vilket ger upphov 

till en del problematik väl värt att undersöka.  

Vi träffade Henrik Andersson personligen vid hans arbetsplats på Baker Tilly den 14 april 

klockan 15.00. Vi hade innan mötet skapat en intervjuguide som skulle hjälpa oss att få svar 

på de frågor vi ansåg vara viktigast. Nämnda intervjuguide återfinns i bilaga 2. För att 

säkerställa att den information vi sedan återger är korrekt valde vi att både föra anteckningar 

och spela in intervjun. 

Vi valde att använda oss av öppna frågor då vi ville ha mer djupgående information. Dessa 

frågor kan enligt Jacobsen (2012) vara svåra att sammanställa, men då vi bara har en intervju 

ansåg vi inte detta vara ett problem i vår undersökning. Resultatet av denna intervju återfinns 

i empirin under rubriken 4.1 Intervju. 

 

3.6 Tolkningsproblem 

I samtliga årsredovisningar vi undersökt har en del tolkningsproblem uppstått. Eftersom det är 

vi som tolkar texten uppstår av naturliga skäl också en viss grad av subjektivitet. Exempelvis, 

är i vissa fall diskonteringsfaktorn angiven både före och efter skatt men det lämnas ingen 

konkret uppgift om vilken företaget använt. 

 



15 
 

Det största problemet enligt oss låg i definitionen av IAS 36, punkt 134s krav gällande 

upplysingar. Vad som egentligen menas med “en beskrivning av varje viktigt antagande på 

vilket ledningen har baserat sina kassaflödesprognoser” är till största del en subjektiv fråga.  I 

det allra flesta fall ansåg vi att de flesta företag inte kunde anses uppfylla dessa 

upplysningskrav prickfritt, då de ofta använde sig av beskrivningar såsom ”ledningens bästa 

bedömning” vilket egentligen är ganska intetsägande för en användare av årsredovisningen. 

Ifall företagen levde upp till dessa upplysningskrav är något vi inte kan vara helt säkra på, 

eftersom definitionen i IAS 36 lämnar utrymme för en del tolkningar. Vi ansåg dock att de 

flesta företag inte lämnade utförliga beskrivningar av tillvägagångssätt vid 

kassaflödesprognoser, i den meningen att användaren inte fick någon uppfattning om hur 

processen egentligen hade gått till. 

 

4.Empiri 

4.1 Intervju 

Intervju med Henrik Andersson Baker Tilly. 

 

Henrik har jobbat som revisor i tre till fyra år på Baker Tilly. Innan dess jobbade han som 

revisor på PWC. På Baker Tilly är Henrik ansvarig för två stycken företag som redovisar i 

enlighet med IFRS. För dessa företag prövar han nedskrivning av goodwill årligen. 

 

Henrik anser att bytet från de årliga avskrivningarna till nedskrivningsprövningarna av 

goodwill är rimligt ur en teoretisk synvinkel. Goodwill är inte en resurs som man förbrukar på 

samma sätt som en materiell tillgång, därför finns det grund för detta beslut. Dock anser 

Henrik att beräkningarna av nedskrivningsprövningar skulle behöva ses över då de kan vara 

svåra att utföra i praktiken eftersom att IAS 36 innehåller en del tolkningsproblematik vad 

gäller de upplysningar som skall lämnas i samband med nedskrivningsprövningar av 

goodwill. 

 

Vidare anser Henrik att storleken på goodwillposterna i förhållande till det egna kapitalet kan 

vara rimliga. (Dessa ligger ibland uppemot 60 procent av det egna kapitalet) Dock säger 

Henrik att det beror på vilken typ av företag det handlar om. Exempelvis, ett teknik företag 

kan ha innovationer och satsningar på ny teknik som inte syns i form av ett högt resultat men 

som kan bidra till att generera framtida kassaflöden. 

 

Rent praktiskt är det företaget själva som gör en bedömning när kassagenererande enheter 

skall definieras. Vanligt är att fördelning sker ur en praktisk synvinkel i enlighet med hur 

företaget styrs. Exempelvis, geografiska segment eller olika dimensioner företaget jobbar 

utifrån. Det man sedan tar hänsyn till när man gör en fördelning är, enligt Henrik, en 

bedömning om var värdet finns, det vill säga, den enhet man tror kommer att generera 

framtida kassaflöden. 

 

Vad gäller återvinningsvärdet säger Henrik att valet mellan verkligt värde och nyttjandevärde 
mestadels beror på tillgången till information. Exempelvis, om det finns ett verkligt anbud på 

företaget kan man använda det som verkligt värde, eller om det existerar en fungerande 

marknad. Man kan även kolla bakåt i tiden när förvärvet skedde och tänka sig hur en liknande 

köpare skulle värdera företaget. 
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Vad gäller det praktiska arbetet med att ta fram en diskonteringsfaktor så arbetar Henrik med 

”Gordons formel” eller WACC vilket är en sammanvägning av ränta lånat kapital och eget 

kapital samt sammanvägning av avkastningskrav. 

 

Vidare frågar vi Henrik om han tror att företagsledningar själva ”väljer ”att tolka regelverket 

till deras fördel och det tror Henrik absolut att de flesta företagsledningar gör. Han tror även 

att det finns stora skillnader på hur företag redovisar goodwill och nedskrivningsprövningar 

oavsett bransch eftersom att formkrav till stor del saknas, samt att det är en subjektiv 

bedömning och alla individer tänker olika. 

 

Överlag anser Henrik att nedskrivningar av goodwill är en stor och komplex fråga. Han 

ifrågasätter även hur användbar informationen är för de intressenter som läser 

årsredovisningen. Enligt Henrik förekommer det mycket diskussioner inom detta teoretiska 

område. 

4.2 Sammanställning av empirisk undersökning 

Med vår undersökningsmall som utgångspunkt har de 20 företag inom finans samt 

industrisektorn granskats. Nedan redogörs en sammanställning av de upplysningar som dessa 

företag lämnar vad gäller nedskrivningsprövning av goodwill. För mer specifika resultat se 

sammanställningen i sin helhet under rubriken “Sammanställning”. 

4.2.1 Kassagenererande enheter och Rörelsesegment 

Några företag har samma antal kassagenererande enheter som rörelsesegment. 

T.ex. Assa Abloy 

”ASSA ABLOY är organiserat i fem divisioner. Divisionerna EMEA (Europa, Mellanöstern 

och Afrika), Americas (Nord- och Sydamerika), Asia Pacific (Asien, Australien och Nya 

Zeeland) tillverkar och säljer mekaniska och elektromekaniska lås, säkerhetsdörrar och 

beslag på sina respektive geografiska marknader. Division Global Technologies verkar över 

hela världen inom produktområdena passersystem, säkert utfärdande av kort, 

identifieringsteknologi samt hotellås. Division Entrance Systems är en global leverantör av 

automatiska dörrar, portar och service.” (Assa Abloy, Årsredovisning 2012, sid 80) 

”Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod allokeras på 

koncernens kassagenererande enheter (KGE) som utgörs av koncernens fem divisioner.” 

(Assa Abloy, Årsredovisning 2012, sid 80) 

Flera företag har ett rörelsesegment mer än antalet kassagenererande enheter. De har då ett 

rörelsesegment som de kallar ”övrigt” som sedan inte finns representerat bland de 

kassagenererande enheterna. 

 

T.ex. Alfa Laval 

 

”Alfa Lavals verksamhet är indelad i tre affärsdivisioner ”Equipment”, ”Process 

Technology” och ”Marine & Diesel” som säljer till externa kunder och en division ”Övrigt” 

som täcker inköp, produktion och logistik liksom företagsledning och icke-kärnverksamheter. 

Dessa fyra divisioner utgör Alfa Lavals fyra rörelsesegment.” (Alfa Laval, Årsredovisning 

2012, sid 94) 
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”Tre av Alfa Lavals rörelsesegment, de tre divisionerna ”Equipment”, ”Process Technology” 

och ”Marine & Diesel” har identifierats som de kassagenererande enheterna inom Alfa 

Laval.” (Alfa Laval, Årsredovisning 2012, sid 109) 

 

Några företag har fler kassagenererande enheter än rörelsesegment. I några fall är det helt 

olika grupper. 

T.ex. Skanska 

”Som rörelsesegment redovisas Skanskas verksamhetsgrenar; Byggverksamhet, 

Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling.” (Skanska, 

Årsredovisning 2012, sid 118) 

I tabellform redovisas Goodwillvärden fördelade per kassagenererande enheter. De olika 

enheterna är Sverige, Norge, Finland, Polen, Tjeckien/Slovakien, Storbritannien, USA 

building och USA civil. (Skanska, Årsredovisning 2012, sid 137) 

Några företag har färre kassagenererande enheter än rörelsesegment. Ofta motiveras det med 

att den förvärvade goodwillen hör till ett förvärv av ett specifikt dotterbolag. 

T.ex. Kinnevik 

”Kinnevik är ett diversifierat bolag vars verksamhet består i att förvalta en portfölj av 

investeringar samt bedriva operativ verksamhet via dotterbolag. Kinnevikkoncernens 

redovisning delas från och med 2012 upp i följande tre redovisningssegment: 

1. Metro förvärvades 31 mars och utgör ett segment från och med 1 april 2012. 

2. Övriga rörelsedrivande dotterbolag - Rolnyvik, Vireo Energy, Relevant Traffic (till 

November 2012), Duego Technologies, Saltside, Milvik samt G3 Good Governance 

Group. 

3. Moderbolag och övrigt - samtliga övriga bolag och finansiella tillgångar (inkluderar 

förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar).” (Kinnevik, Årsredovisning 2012, sid 

49) 

 

”Goodwill som har uppkommit genom företagsförvärv är fördelade på två huvudsakliga 

kassagenererande enheter: G3 Good Governance Group (G3) och Metro. En 

prövning för att identifiera ett eventuellt nedskrivningsbehov har gjorts under slutet av 

2012.” (Kinnevik, Årsredovisning 2012, sid 52) 

4.2.2 Nyttjandevärde 

Företagen lämnar olika mycket information om vilka antaganden företagsledningen gjort för 

att beräkna nyttjandevärdet. 

”De kassagenererande enheternas återvinningsvärde har beräknats som nyttjandevärde 

baserat på företagsledningens femårsprognos för nettokassaflöde där de viktigaste 

antagandena är intäkter, rörelseresultat, rörelsekapital och investeringar. Alla antagande om 

femårsprognosen görs individuellt för varje affärsområde utifrån dess marknadsposition samt 

respektive marknads egenskaper och utveckling. Prognoserna representerar 

företagsledningens bedömning och bygger på både interna och externa källor” (Atlas Copco, 

Årsredovisning 2012, sid 88) 
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”Beräkningar av nyttjandevärdet utgår från det uppskattade framtida kassaflödet baserat på 

prognoser som täcker en femårsperiod. Till grund för prognoserna ligger de treårsplaner som 

årligen skapas av respektive affärsområde.” (Sandvik, Årsredovisning 2012, sid 83) 

 

”För samtliga goodwillposter görs årligen en nedskrivningsprövning som i huvudsak grundas 

på återvinningsvärden med viktiga antaganden om försäljningsutveckling, marginal och 

diskonteringsränta före skatt” (Scania, Årsredovisning 2012, sid 86) 

 

”Förväntade kassaflöden baseras på prognoser för varje delmarknad i de länder där 

koncernen är verksam. Viktiga variabler är bland annat demografisk utveckling och 

ränteutveckling. Prognoserna baserar sig på tidigare erfarenheter, egna bedömningar och 

externa informationskällor.” (Skanska, Årsredovisning 2012, sid137) 

 

”För varje kassagenererande enhet har företagsledningen sammanställt en prognos över 

årliga framtida kassaflöden, baserat på historiska erfarenheter och bolagets egna planer och 

bedömningar om framtiden. Beräkningen bygger på en detaljerad prognos för åren 2013–

2015 och därefter en årlig ökning om tre procent.” (Intrum Justitia, Årsredovisning 2012, sid 

57) 

 

”Nyttjandevärde beräknas som Investors andel av nuvärdet av innehavets framtida beräknade 

kassaflöde. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på antaganden enligt bästa 

uppskattningar av de ekonomiska förhållanden som förväntas råda, baserat på fastställda 

budgetar och prognoser samt antagande om framtida tillväxt.” (Investor, Årsredovisning 

2012, sid 80) 

 

”Det beräknade värdet utgår från budget fram till och med år 2013 och finansiella prognoser 

fram till och med år 2022.” (Investor, Årsredovisning 2012, sid 80) 

 

”Nyttjandevärdet för goodwill hänförlig till JM Norgekoncernen har beräknats baserat på 

diskonterade kassaflöden. Kassaflödet för de första två åren, efter 2012, baseras på av 

ledningen fastställd strategisk plan. Kassaflöden bortom den strategiska tvåårsperioden 

extrapoleras med hjälp av antaganden nedan: 

• Uppskattat rörelseresultat baserat på tidigare års resultat och förväntningar på den 

framtida marknadsutvecklingen 

• Tillväxttakt om minst 2 procent (2) för att extrapolera kassaflöden bortom strategisk period. 

Tillväxttakten är ett försiktigt antagande av verksamhetens långsiktiga tillväxt, ej 

överstigande tillväxten för branschen som helhet” (JM, Årsredovisning 2012, sid 73) 

 

”Kassaflöden i en nära framtid (mellan 3–5 år) baseras på finansiella prognoser, utifrån 

prognostiserade marginaler, volymer, försäljning och kostnadsutveckling. Dessa variabler 

sätts utifrån historisk data justerad med Nordeas förväntningar på framtiden.” (Nordea, 

Årsredovisning 2012, sid 134) 

 

”Vid prövning av nedskrivningsbehov har en tillväxttakt på 2,5 procent (4,0 procent) 

använts för alla nordiska kassagenererande enheter. För kassagenererande enheter i Polen 

och Ryssland har 3,0 procents (4,0 procent) respektive 4,5 procent (4,0 procent) använts. 

Tillväxttakten är baserad på historiska data, vilka uppdaterats för att återspegla den aktuella 

situationen.” (Nordea, Årsredovisning 2012, sid 134) 
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”Nyttjandevärdet beräknas som Ratos andel av nuvärdet av innehavets framtida beräknade 

kassaflöden fram till planerad exittidpunkt samt bedömd likvid vid slutlig avyttring. 

Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på rimliga och verifierbara antaganden som 

utgör Ratos bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden som beräknas råda fram till 

exittidpunkt, varvid stor vikt ges externa faktorer. Innehavets framtida kassaflöde bedöms 

utifrån senast fastställda budgetar och prognoser, vilka omfattar perioden fram till 

exittidpunkt, högst fem år. Om exittidpunkten i något fall är längre bort än fem år, bedöms 

framtida kassaflöden på ett antagande om en oförändrad eller avtagande tillväxttakt, om inte 

en ökande tillväxttakt kan motiveras.” (Ratos, Årsredovisning 2012, sid 111) 

4.2.3 Verkligt värde 

Endast två av företagen i vår undersökning har använt sig av verkligt värde för att beräkna 

återvinningsvärdet. 

”Det bästa uttrycket för ett verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris 

som finns i ett bindande avtal mellan oberoende parter. I avsaknad av detta kan 

marknadspriset användas under förutsättning att tillgången omsätts på en aktiv marknad. 

Närmast föregående transaktion kan ge ett underlag från vilket värdet kan fastställas när 

aktuella köpkurser saknas. Om även detta saknas, utgörs verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av tillgången 

mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och har ett intresse av 

transaktionen. När beloppet fastställs beaktas resultatet från avyttringar av liknande 

tillgångar, bland annat vinstmultipel, som nyligen gjorts inom samma bransch. Det 

beräknade värdet baseras inte på en tvångsförsäljning.”(Ratos, Årsredovisning 2012, sid 

111) 

 

”Goodwill är hänförbart till Lundbergs förvärv av Holmen och återvinningsvärdet bedöms 

med ledning av aktiernas börskurs den 31 december.” (Lundberg företagen, Årsredovisning 

2012, sid 53) 

4.2.4 Diskonteringsränta 

De flesta företagen har använt sig av samma diskonteringsränta till samtliga kassagenererande 

enheter. 

”Kassaflödena har diskonterats till ett nuvärde med tillämpning av koncernens vägda 

genomsnittliga kapitalkostnad, vilken beräknats uppgå till 10,01 procent (9,75) före skatt, 

motsvarande 7,50 procent (7,31) per år efter skatt.” (Intrum Justitia, Årsredovisning 2012, 

sid 64) 

 

”De diskonteringsräntor som används bedöms motsvara koncernens avkastningskrav på eget 

kapital, efter skatt. Avkastningskravet på eget kapital, efter skatt, baseras på information från 

externa källor och ett genomsnitt på 10 (10) procent har tillämpats. Samma 

diskonteringsränta har använts för samtliga ovan nämnda divisioner, vilket är förenligt med 

både externa och interna uppfattningar. Motsvarande diskonteringsränta före skatt 

uppskattats uppgå till 11–13 (11–13) procent.” (SEB, Årsredovisning 2012 sid 121) 

 

”Diskonteringsränta före skatt motsvarande 11 procent (11) vilket tar sin utgångspunkt 

i JM-koncernens genomsnittliga kapitalkostnad före skatt med beaktande av 

verksamhetsspecifika uppgifter.” (JM, Årsredovisning 2012, sid 73) 
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Några företag har använt sig av olika diskonteringsräntor till de olika kassagenererande 

enheterna. 

”För prövningen av nedskrivningsbehovet 2012 används en ränta uppgående till 8,5 procent 

(9,0 procent) efter skatt, vilket motsvarar en ränta före skatt på 11,3 procent (11,9 procent). 

Undantag görs för verksamheten i Polen där en extra riskpremie på 150 punkter tillämpas 

och för Ryssland där en extra riskpremie på 225 punkter tillämpas.” (Nordea, Årsredovisning 

2012, sid 134) 

 

”Vald diskonteringsfaktor återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde 

och de specifika risker som hör till tillgången. Vid fastställande av diskonteringsränta 

används en vägd genomsnittlig kapitalkostnad, där hänsyn har tagits till antaganden om 

riskfri ränta, 

marknadsriskpremium, företagsspecifik kapitalstruktur, upplåningsränta och aktuell 

skattesats. Den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden ska reflektera Investors långsiktiga 

ägarhorisont.” (Investor, Årsredovisning, sid 80) 

 

Mölnlycke Health Care 

”De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 9,9 

(10,2) procent före skatt.” (Investor, Årsredovisning, sid 80) 

 

Aleris 

”De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 9,6 

(10,0) procent före skatt.” (Investor, Årsredovisning, sid 80) 
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4.3 Tabell sammanställning av resultat 

 

 

Förkortningar 
j=ja 
 
n=nej 
 
d=delvis (företaget har lämnat upplysningar, men de har inte lämnat 

upplysningar om varje viktigt antagande) 
 
vmv=vinst multipel värdering(Vinstmultiplar uttrycker ett företags förväntade 
vinst nästa år i relation till dess börsvärde(Aktiepararna)) 
 

x= går ej att svara på 
 
 
 
 
 
 

 

Företag 

1 = Alfa Laval 

2 = Assa Abloy 

3 = Atlas Copco 

4 = Sandvik 

5 = Scania 

6 = Skanska 

7 = SKF 

8 = Volvo 

9 = Hexagon 

10 = ABB 

11 = Intrum Justitia 

12 = Investor 

13 = JM 

14 = Nordea 

15 = Ratos 

16 = Kinnevik 

17 = Lundbergföretagen  

18 = SEB 

19 = Swedbank 

20= Svenska handelsbanken 
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5.Analys 

5.1 Goodwill 

Under en period av många företagsförvärv samt företagsammanslagningar har 

goodwillposterna vuxit sig allt större i balansräkningar hos stora börsnoterade företag (Carlin 

& Finch, 2010). Risken med en hög andel goodwill i förhållande till det egna kapitalet är att 

en eventuell nedskrivning av goodwill kan leda till en urholkning av det egna kapitalet. Detta 

kan i sin tur leda till att investerare tvingas tillskjuta nytt kapital genom en nyemission 

(Andersson & Johansson, 2010). 

 

Diagram 1.1                                    Diagram 1.2

 
1.Alfa Laval, 2.Assa Abloy, 3.Atlas Copco, 4.Sandvik, 5.Scania, 6.Skanska, 7.SKF, 8.Volvo, 9.Hexagon, 10.ABB, 11.Intrum 

Justitia, 12.Investor, 13.JM, 14.Nordea, 15.Ratos, 16.Kinnevik, 17.Lundbergföretagen, 18.SEB, 19.Swedbank, 20.Svenska 

handelsbanken 

 

Utifrån sammanställningen av vår undersökning utläses att goodwillens storlek utifrån det 

egna kapitalet varierar relativt stort (från 0,1 % till 142 %). Tre av företagen Assa Abloy (108 

%), Hexagon (142 %) och Ratos (117 %) har goodwillposter som är större än det egna 

kapitalet. Scania (3,1 %), Kinnevik (1 %) och Lundberg (0,1 %) företagen har däremot en 

mycket liten goodwillpost. Dock avläses en tendens att industribranschen (53 %) har högre 

andel goodwill i procent jämfört med finansbranschen (25 %). Totalt för bägge branscher 

uppgår goodwill till 40 % jämfört med eget kapital. 

 

Medelvärdet av förhållandet mellan ett företags goodwill och dess totala egna kapital ligger 

enligt AbuGhazaleh (2011) på 19 % men är även betydligt högre i många fall. Eftersom 

goodwill värdet är stort blir effekten av de redovisningsval ledningen tar när de skapar 

årsredovisningen betydande. (Qasim et al., 2013) 
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5.2 Kassagenererande enheter 

Diagram 1.3 

 
1.Alfa Laval, 2.Assa Abloy, 3.Atlas Copco, 4.Sandvik, 5.Scania, 6.Skanska, 7.SKF, 8.Volvo, 9.Hexagon, 10.ABB, 11.Intrum 

Justitia, 12.Investor, 13.JM, 14.Nordea, 15.Ratos, 16.Kinnevik, 17.Lundbergföretagen, 18.SEB, 19.Swedbank, 20.Svenska 

handelsbanken 

 

Förvärvad goodwill ska enligt Qasim et al. (2013) fördelas på de kassagenererande enheter 

eller grupper av enheter som kommer att generera fördelar av de synergieffekter som 

uppkommer genom förvärvet, direkt vid förvärvstillfället. Varje enhets ska motsvara den 

lägsta nivån i företaget på vilken goodwill följs upp internt och ska i sin tur inte vara större än 

företagets rörelsesegment (Qasim et al., 2013). Denna fördelning skall göras oavsett hur andra 

tillgångar eller skulder fördelas i förvärvet (AbuGhazaleh, N. M., & Al-Hares, 2012). 

 

Diagram 1.4 
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Åtta av företagen i vår undersökning har fler rörelsesegment än kassagenererande enheter. 

Fyra av dem har ett rörelsesegment som de kallar “Övrigt” som sedan inte representerar 

någon kassagenererande enhet. Två företag har en goodwillpost som avser ett specifikt 

förvärv och därför bara fördelas till det enskilda dotterbolaget eller dotterbolagen. Sju företag 

har samma antal kassagenererande enheter som rörelsesegment. Fem av företagen har fler 

kassagenererande enheter än rörelsesegment. I dessa fall är de kassagenererande enheterna 

helt olika från rörelsesegmenten. 

  

Diagram 1.5   Diagram 1.6

 

 

Industribranschen och Finansbranschen har lika stor andel företag som har fler rörelsesegment 

än kassagenererande enheter. Industribranschen har dock en lite större andel företag (tre 

företag) som har fler kassagenererande enheter än rörelsesegment än vad Finansbranschen 

(två företag) har.  

 

Själva definitionen av kassagenererande enheter är inte specificerad i IAS 36 vilket leder till 

en stor mån av flexibilitet för ledningen vid fastställande av företagets kassagenererande 

enheter. (Qasim et al., 2013).  Med andra ord kan ledningen fastställa kassagenererande 

enheter så att dessa matchar deras eget intresse beroende på om de vill göra nedskrivningar 

eller ej. I vår undersökning kan vi inte utläsa hur förtagsledningen har resonerat eftersom 

ingen grund för fastställande av kassagenererande enheter lämnas i årsredovisningarna. Vi ser 

dock en stor variation mellan företagen både i antal kassagenererande enheter samt i 

uppdelning av dessa enheter (se diagram 1.3). 

 

Sammanfattningsvis, hur goodwill fördelas mellan olika kassagenerande enheter har stor 

betydelse för sannolikheten för att nedskrivningar skall anses nödvändiga. (Qasim et al., 

2013) 

5.3 Återvinningsvärde 

Återvinnsvärdet anses vara en central del vid en nedskrivningsprövning. (Martin et al., 2012) 

En separat redovisning krävs där företaget visar på hur goodwill har blivit etablerat (Carlin & 

Finch, 2010). I tillägg krävs det en referens till vilken typ av återvinningsvärde som företaget 

har använt, det vill säga, om företaget valt att använda sig av nyttjandevärde eller verkligt 

värde. 
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Diagram 1.7 

 
 

Alla företag vi har undersökt har lämnat information om det redovisade värdet på goodwill. 8 

av 10 företag inom industribranschen har lämnat information om vilken typ av 

återvinningsvärde de har valt. Inom finansbranschen har samtliga företag lämnat information 

om vilken typ av återvinningsvärde de har valt. Inom finans branschen har åtta företag valt 

nyttjandevärde. Ett företag har valt både nyttjandevärde och verkligt värde, och ett företag har 

använt sig av verkligt värde. Inom industribranschen har samtliga företag använt sig av 

nyttjandevärdet. Totalt har 18 av 20 företag använt sig av nyttjandevärde. 

 

I anslutning till valet av återvinningsvärde måste även en motivering lämnas till varför det ena 

är valt framför det andra (Carlin & Finch, 2010). Företagen i vår undersökning lämnar i de 

flesta fall inte någon motivering i årsredovisningen till vilket återvinningsvärde som används. 

Företagen informerar enbart om vilken typ av återvinningsvärde som de använt sig av. 

5.4 Nyttjandevärde 

Om det saknas en öppen marknad för en tillgång eller en kassagenererande enhet där man kan 

fastställa det verkliga värdet minus försäljningskostnader får man använda nyttjandevärdet 

som återvinningsvärde (Qasim et al., 2013). Enligt Qasim et al. (2013) är det mycket vanligt 

att det saknas marknader för kassagenererande enheter till vilka goodwill tillhör vilket medför 

att det är svårt att beräkna ett verkligt värde. Företagsledare väljer därför oftast att använda sig 

av nyttjandevärde när dessa tillgångar ska värderas. I vår undersökning har 19 av 20 företag 

använt sig av nyttjandevärde. 

 

När framtida kassaflöden skall bedömas skall de beräknas på företagsledningens bästa 

bedömning av de rådande ekonomiska förhållandena under tillgångens återstående 

nyttjandeperiod. Bedömningen av kassaflödet skall baseras på budgetar och prognoser på en 

tidsperiod som oftast omfattar 5 år. IAS 36 ger omfattande riktlinjer vid beräkning av 

nyttjandevärde som företaget måste följa (Marton et al., 2012) 

18 av de undersökta företagen har lämnat beskrivningar av vad företagsledningen har baserat 

sina kassaflödesprognoser på. Dessa beskrivningar omfattar dock inte samtliga viktiga 
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antaganden som företagsledningen gjort. Två av företagen har lämnat betydligt mindre 

beskrivningar än övriga. 

 

Företagen har inte heller lämnat fullständiga uppgifter angående företagsledningens metod att 

fastställa de värden som innefattas i varje viktigt antagande. 

 

Företagen har i flera fall (16 företag) lämnat uppgifter om den period över vilken 

företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat på finansiella budgetar/prognoser. 

Längden på perioden varierar kraftigt. Alfa Laval och Svenska Handelsbanken har en period 

på 20 år och Investor har en period på ett år. 

 

De flesta företag (16 företag) har lämnat uppgifter om den tillväxttakt som används för att 

extrapolera kassaflödes prognoser bortom den period som täcks av de senast gjorda 

budgetarna. Tillväxttakten varierar från 2 till 4,5. Ratos har valt att istället använda sig av en 

vinst multipel värdering. Vinstmultiplar uttrycker ett företags förväntade vinst nästa år i 

relation till dess börsvärde (Aktiepararna). 

 

Alla företag utom ABB har lämnat uppgifter om de diskonteringssatser som tillämpats på 

kassaflödesprognoserna. Mängden information varierar dock mellan företagen. 

 

Enligt Wayman (2002) refererad till i Qasim et al. (2013) har det alltid funnits en problematik 

när nyttjandevärden skall fastställas. 

5.5 Verkligt värde 

Verkligt värde utgörs av marknadsvärdet för tillgången minus de försäljningskostnader som 

uppstår i samband med avyttringen av tillgången. (Marton et al., 2012) 2012) 

 

Enligt IAS 36 punkt 134 ska upplysningar samt beskrivningar av varje viktigt antagande 

lämnas om enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt värde. Dessa upplysningar och 

beskrivningar skall innehålla information om på vad företagsledningen baserat sitt 

fastställande av verkligt värde på, efter avdrag för kostnader för försäljning. Upplysningarna 

skall även innehålla en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde 

eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande. (IFRS) 

 

Två företag har använt sig av verkligt värde, Ratos och Lundbergföretagen. 

 

Företagen har lämnat beskrivningar av vad företagsledningen har baserat sitt fastställande av 

verkligt värde på, efter avdrag för kostnader för försäljning. Dessa beskrivningar omfattar 

dock inte samtliga viktiga antaganden som företagsledningen gjort. 

 

Vad gäller metoden för fastställande av verkligt värde har de två företagen delvis beskrivit 

den men de har inte lämnat en beskrivning av varje viktigt antagande. 
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5.6 Diskonteringsränta 

I enlighet med IAS 36, punkt 55 skall diskonteringsfaktorn anges före skatt och spegla 

pengars tidsvärde och risker förknippade med de framtida kassaflödena på ett aktuellt och 

marknadsmässigt sätt. I vår undersökning anges diskonteringsräntan före skatt hos 15 av 19 

företag. Inom industribranschen anges diskonteringsräntan före skatt av sju av nio företag. 

Inom finansbranschen anges diskonteringsfaktorn före skatt hos sju av 10 företag. I ABBs 

årsredovisning går det ej att avläsa om diskonteringsräntan anges före eller efter skatt. 

 

 

Diagram 1.8 

 
(Diagrammet visar antal företag som valt en specifik diskonteringsränta.) 

 

Diskonteringsräntan varierar kraftigt mellan de olika företagen i vår undersökning. Alfa Laval 

har den lägsta diskonteringsräntan på 7,36 % Högst diskonteringsränta har Kinnevik med 

15%. Inom industribranschen är den sammanvägda diskonteringsräntan 10 procentenheter. 

Inom finansbranschen ligger den sammanvägda diskonteringräntan på 11 procentenheter. 

Totalt ligger den sammanlagda diskonteringsräntan för samtliga företag på 10,5 

procentenheter. 
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Diagram 1.9 

 
 

Diskonteringsräntan skall väljas så att den är relaterad till risken hos varje enskild 

kassagenererande enhet vilket innebär att företag med flera kassagenerande enheter med 

goodwill bör göra flera riskanalyser för att kunna beräkna en diskonteringsfaktor för varje 

enskild kassagenerande enhet (Carlin & Finch, 2009). Endast sex av företagen i vår 

undersökning har angett en specifik diskonteringsränta för varje kassagenererande enhet. 

Flertalet företag (12 företag) har samma diskonteringsränta för samtliga enheter. Företagen 

som använder sig av samma diskonteringsränta för alla kassagenererande enheter motiverar 

ofta det med att det är koncernens vägda genomsnittliga kapitalkostnad. Eftersom de framtida 

kassaflödena oftast inte är helt säkra bör diskonteringsräntan enligt Marton et al.(2012) 

överstiga den riskfria räntan. 

 

6.Diskussion och Slutsats 

Vår empiriska undersökning tyder på att de allra flesta företag följer de regler och principer 

som finns i IFRS. Problemet ligger i den otydlighet som föreligger och som ger upphov till 

många tolkningsmöjligheter av lagtexten. Institutionell teori handlar om att det kan finnas 

likheter mellan hur företag inom samma bransch väljer att redovisa, detta för att uppnå 

legitimitet inom branschen företagen är verksam i (Deegan & Unerman, 2011 ). Vi anser inte 

att vi kan se några direkta likheter mellan de branscher vi har valt att undersöka, industri 

respektive finansbranschen. Orsaker till detta kan till viss del förklaras baserat på den positiva 

redovisningsteorin. Denna teori anser att individer till största del är drivna av eget intresse och 

kommer agera utifrån de permisser som gynnar dem själva mest (Deegan & Unerman, 2011) 

Företagsledningen kommer att välja att redovisa på ett sådant sätt som gynnar dem själva och 

företaget mest. Resultaten av vår undersökning styrker att skillnader finns på företagsnivå och 

inte på branschnivå. Detta trodde även Henrik Andersson var ett vanligt förekommande 

scenario. 
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Medelvärdet på förhållandet mellan företagens goodwill och deras totala egna kapital uppgår i 

vår undersökning till 40%. Vissa av de undersökta företagen har dock en betydligt högre 

goodwillpost. De höga värdena på goodwill kan vara en risk. Företag som tvingas göra stora 

nedskrivningar av goodwill riskerar att urholka det egna kapitalet. Det kan leda till att 

aktieägarna/investerare måste tillföra nytt kapital (Andersson & Johansson, 2010). 

 

Definitionen av goodwill är enligt Bilaga A, IFRS 3, sid 143 

 

“En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat 

redovisade” 

 

Vi anser att en tillgång som goodwill inte kan leva kvar i oändlig tid. Vi tycker inte att det ger 

en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Goodwill representerar framtida 

ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv och det känns inte rimligt att de 

finns kvar under någon längre tid. Den goodwill som finns kvar i företaget ett antal år efter ett 

rörelseförvärv är troligen en kombination av den förvärvade goodwillen och egenupparbetad 

goodwill. Egenupparbetad goodwill får inte redovisas som en tillgång i balansräkningen. 

Företag som under flera år bedömer att det inte finns något behov av nedskrivningar av 

goodwill kommer att behålla en hög goodwillpost. 

 

Enligt Qasim et al., (2013) är definitionen av kassagenererande enheter inte specificerad 

vilket medför att företagen har möjlighet att välja kassagenererande enheter så att dessa 

sammanfaller med deras eget intresse, vilket stämmer väl överens med positiv 

redovisningsteori. I vår undersökning framgår att de kassagenererande enheterna ofta skiljer 

sig från rörelsesegmenten. Det framgår inte i årsredovisningarna hur företagsledningen har 

fastställt de kassagenererande enheterna varför vi bara kan spekulera i hur de gått tillväga. 

 

De flesta av företagen i vår studie har använt sig av nyttjandevärde. Vi tror att det beror på att 

det är svårt för företagen att fastställa ett verkligt värde på en tillgång som goodwill. Enligt 

Qasim et al. (2013) är det mycket vanligt att det saknas marknader för kassagenererande 

enheter till vilka goodwill tillhör vilket medför att det är svårt att beräkna ett verkligt värde. 

Henrik Andersson anser att valet av återvinningsvärde beror på tillgången på information. Vi 

anser att bristen på information är anledningen till att företagen oftast använder sig av 

nyttjandevärde. 

 

I IAS 36, punkt 134 finns de krav på upplysningar om återvinningsvärde som företagen måste 

lämna. Det står bland annat att företagsledningen ska lämna “en beskrivning av varje viktigt 

antagande” på vilka de baserat sina bedömningar.  

 

Nedan är ett exempel på hur det kan se ut: 

 
“Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på antaganden enligt bästa uppskattningar 

av de ekonomiska förhållanden som förväntas råda, baserat på fastställda budgetar och 

prognoser samt antagande om framtida tillväxt.” (Investor, Årsredovisning 2012, sid 80) 

 

Vi anser att det i princip är omöjligt att veta vad detta innebär genom att endast läsa 

årsredovisningen. Vi tycker att företagsledningen borde lämna mer information om hur de har 
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gjort sina “bästa uppskattningar” samt vad de menar med “fastställda budgetar och 

prognoser” och “antagande om framtida tillväxt”. 

 

Det är svårt att göra bedömningar om framtida intäkter och olika experter kan komma fram 

till helt olika värde. Det medför att företagsledningens bedömning av framtida intäkter kan 

anpassas så att de stämmer överens med dess vilja att göra nedskrivningar eller ej. (Qasim et 

al. 2013) 

 

Enligt positiv redovisningsteori kommer företagsledningen att tolka reglerna så att de 

stämmer överens med dess egna intresse av att göra nedskrivningar eller ej. Om så är fallet är 

svårt för oss att avgöra men det skulle kunna vara ett troligt scenario. 

 

Endast två företag har använt sig av verkligt värde. Vi anser att verkligt värde ger en mer 

rättvisande bild av återvinningsvärdet. 

 

Enligt IFRS ska företagen använda en diskonteringsränta som är relaterad till risken hos varje 

enskild kassagenererande enhet. I vår undersökning har flertalet företag använt samma 

diskonteringsränta till samtliga kassagenererande enheter. Vi anser att det beror på att det är 

svårt att beräkna en separat diskonteringsränta till varje enhet och att företagen inte anser att 

det ger något extra värde att göra en sådan beräkning. 

 

Eftersom vi bara har undersökt årsredovisningar från 2012 i Sverige inom finans samt 

industribranschen finns forskningsmöjligheter att undersöka flera år, andra länder samt andra 

branscher. En annan forskningsmöjlighet är att göra en mer kvalitativ studie där forskaren 

intervjuar företagsledningen för att få en djupare förståelse till Varför företag väljer att 

redovisa på de vis de gör. Ett problem kan dock vara att företagsledningen inte vill avslöja 

processen bakom sina val. 

 

 

 

 

7.Referenser 

 

AbuGhazaleh, N. M., & Al-Hares, O. M. (2012). The value relevance of goodwill 

impairments: UK evidence. International Journal of Economics and Finance, 4(4), 206-216. 

 

AbuGhazaleh, N. M., & Al-Hares, O. M. (2011). Accounting discretion in goodwill 

impairments: UK evidence. Journal of International Financial Management and Accounting, 

22(3), 167-204. 

Aktiespararana. (2014). Aktiespararna. Hämtad 2014-05-14 från 

http://www.aktiesparararna.se   

Andersson, E., &  Johansson, L. (2010). Värdering av goodwill - En studie av noterade bolag 

på Stockholmsbörsen. Opublicerad masteruppsats, Linköpings Universitet. 

 

https://ezproxy.bib.hh.se/docview/763423721?accountid=11261
https://ezproxy.bib.hh.se/docview/763423721?accountid=11261
http://www.aktiesparararna.se/
https://ezproxy.bib.hh.se/docview/763423721?accountid=11261
https://ezproxy.bib.hh.se/docview/763423721?accountid=11261


31 
 

Carlin, T. M., & Finch, N. (2010). Evidence on IFRS goodwill impairment testing by 

australian and new zealand firms. Managerial Finance, 36(9), 785-798. 

doi:10.1108/03074351011064654 

Carlin, T. M., & Finch, N. (2009). Discount rates in disarray: Evidence on flawed goodwill 

impairment testing. Australian Accounting Review, 19(4), 326-336. 

 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. Maidenhead: Mc Graw-Hill 

Education.e. International Journal of Economics and Finance, 4(4), 206-216. 

 

Colquitt., L.L & Wilson, A.C (2002). The elimination of pooling-of-interests and goodwill 

amortization and its effect on the insurance industry. Journal of Insurance Regulation, 20 (3), 

338 

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism 

and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-

160. 

 

ESMA (2014). ESMA Report. Hämtad 2014-02-20, från 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-02.pdf 
 

FAR Akademi (2013). IFRS-volymen 2013. Stockholm: FAR Akademi AB 

FAR Akademi (2012). FARs Samlingsvolym – redovisning 2012. Stockholm: FAR Akademi 

AB.  

Guthrie, J., & Pang, T. T. (2013). Disclosure of goodwill impairment under AASB 136 from 

2005 - 2010. Australian Accounting Review, 23(66), 216-231. 

 

 

Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (1992). Accounting theory. Homewood, Ill: Irwin 

 

Hoogendoorn, M. (2006). International accounting regulation and IFRS implementation in 

europe and beyond - experiences with first-time adoption in europe. European Accounting 

Review, 15, 23-26.  

 

Izzo, M.F., Luciani, V., & Sartori. E. (2013). Impairment of goodwill: Level of compliance 

and quality of disclosure during the crisis: An analysis of Italian listed companies. 

International Business Research, 6 (11), 94 

 

 

Jerman, M., & Manzin, M. (2008). Accounting treatment of goodwill in IFRS and US GAAP. 

Organizacija, 41(6), 218-225. doi:10.2478/v10051-008-0023-5 

 

Kabir, M. H. (2010). Positive accounting theory and science. Journal of Centrum Cathedra, 

3(2), 136-149.  

 

Mattson, P. & Örtenblad, A. (2008) Smått och Gott. Om vetenskapliga rapporter 

och referensteknik. Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf
http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-02.pdf


32 
 

Nasdaq omx. (2014). NASDAQ. Hämtad 2014-02-20 från, 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinfor

mation2012.pdf  

 

Pajunen, K & Saastamoinen, J. (2013). Do auditors perceive that there exists earnings 

management in goodwill accounting under IFRS? Managerial Auditing Journal, 28 (3), 245-

260. 

 

Paananen, M., & Hamberg, M. (2011). The adoption of IFRS 3: The effects of managerial 

discretion and stock market reactions. European Accounting Review, 20(2), 263-288.  

 

Petersen, C., & Plenborg, T. (2010). How do firms implement impairment tests of goodwill? 

Abacus, 46(4), 419.  
 

Quaism, A., Haddad, A.E., & AbuGhazleh. (2013 Goodwill accounting in the united 

kingdom: The effect of international financial reporting standards. Rewiew of Business & 

Finance Studies, 4 (1), 63 

 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur 

  

Wines, R.D., & Windsor, C. (2007) Implications of the IFRS goodwill accounting treatment. 

Managerial Auditing Journal, 22 (9), 862-880 

 

 

 

 

 

8.Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

8.1.1 Undersökningsmall 

 

Goodwill  

Hur stor är företagets andel goodwill i förhållande till det totala egna kapitalet? 

(Goodwill/EK) 

 

  

Kassagenererande enheter  

Hur många rörelsesegment har företaget?  

Hur många kassagenererande enheter har företaget?  

 Ja Nej 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf
http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/83/83403_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2012.pdf
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Fördelas goodwill på olika kassagenererande enheter?   

Har alla kassagenererande enheter goodwill poster?   

   

Återvinningsvärde Ja Nej 

Har företaget lämnat information om det redovisade värdet för 

goodwill som fördelats på enheten/enheterna? 

  

Har företaget lämnat information om vilken typ av 

återvinningsvärde de valt? 

  

 

 Nyttjandevärde Verkligt värde 

Vilken typ av återvinningsvärde har företaget valt?   

    

Nyttjandevärde Information 

saknas 

Information 

ej komplett 

Information 

komplett 

Har företaget lämnat en beskrivning av varje viktigt antagande 

på vilket företagsledningen har baserat sina 

kassaflödesprognoser? 

   

Har företaget en beskrivning av företagsledningens metod för 

att fastställa det värde eller de värden som innefattas i varje 

viktigt antagande? 

 

   

Har företaget lämnat upplysningar om den period över vilken 

företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat på 

finansiella budgetar/prognoser? 

   

Har företaget lämnat uppgifter om den tillväxttakt som används 

för att extrapolera kassaflödes prognoser bortom den period 

som täcks av de senast gjorda budgetarna? 

   

Har företaget lämnat uppgifter om den eller de 

diskonteringssatser som tillämpas på kassaflödes prognoserna? 

   

    

Verkligt värde 

 

   

Har företaget lämnat en beskrivning av varje viktigt antagande 

på vilket företagsledningen baserat sitt fastställande av verkligt 

värde efter avdrag för kostnader för försäljning? 

   

Har företaget lämnat en beskrivning av företagsledningens 

metod för att fastställa det eller de värden som innefattas i varje 

viktigt antagande? 

   

   

Diskonteringsränta Ja Nej 

Anges diskonteringsräntan före skatt?   

Anges det en specifik diskonteringsränta för varje   
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kassagenererande enhet? 

Vilken/vilka diskonteringssatser används?  

 

Kommentarer: 

 

8.2 Bilaga 2 

8.2.1 Intervjuguide 

 

1. Berätta om din roll som revisor. (erfarenhet, antal år branschen, vilken typ av företag 

arbetar du med) 

2. Vad anser du om övergången från avskrivningar av goodwill till 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill? 

3. Vad anser du om storleken på goodwillposterna i förhållande till det egna kapitalet? 

(rimligt?) 

4. Vad har du för erfarenhet av nedskrivningsprövningar av goodwill? 

5. Hur går det till rent praktiskt när företagen definierar sina kassagenererande enheter? 

Gör de arbetet själva eller är det du som revisor som hjälper dem? 

6. Hur fördelas goodwill på kassagenererande enheter praktiskt? Vad tar man hänsyn till? 

7. Återvinningsvärde hur görs valet mellan verkligt värde och nyttjandevärde? 

8. Vid val av verkligt värde, hur arbetar man praktiskt för att göra dessa beräkningar? 

9. Vid val av nyttjandevärde, hur beräknas detta praktiskt? 

10. Hur arbetar företagen praktiskt för att ta fram en diskonteringsfaktor? 

11. Tror du att vissa företag väljer att tolka regelverket så att de passar dem och i så fall i 

vilken utsträckning? 

12. Tror du att det finns likheter/skillnader mellan företag i samma/olika bransch när det 

gäller deras sätt att redovisa nedskrivningsprövningar? (Vad kan det bero på?) 

13. Övrigt att tillägga? 
 


