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Sammanfattning 
 
Inför år 2005 infördes nya regler för hur goodwill i företag ska hanteras. Detta ställer nya krav 

på hur företag ska hantera goodwill, men detta innebär också nya problem och gransknings-

möjligheter för en revisor. Uppsatsen syftar till att lyfta fram svårigheterna för en revisor när 

denne ska granska ett av företagets gjorda impairment -test av goodwill och vilka medel som 

den har till sitt förfogande för att genomför granskningen. Studien grundar sig på intervjuer 

med revisorer och branschorganisationer. En revisor är styrd av lagar och redovisningsprinci-

per när denne ska granska ett företag men revisorn är också beroende av den information som 

kommer ifrån företaget.  

 

Studien visar på att det finns flera svårigheter för en revisor då denne måste ta hänsyn till 

vilka kunskaper företaget har om hur genomförandet av kostnadsallokeringen skall ske. Vilka 

indikatorer som har valts ut av företaget när de har beslutat att avstå eller genomföra ett im-

pairment -test, urvalet av dessa indikatorer måste revisorn granska. Vid en omorganisation 

uppstår svårigheter i jämförelsetal över tiden och den relativa värdefördelningen av de olika 

balansposterna mellan de olika kassagenererande enheterna och segment riskerar att bli scha-

blonmässig. Revisorn kan till exempel använda sig av företagets kassaflödesanalys och jäm-

föra denna mot en egen kontroll av revisorn, där denne granskar företagets val av diskonte-

ringsränta via en ”weighted average cost of capital”.  

 



Abstract  
 
In the year 2005, new accounting rules were adopted how goodwill in companies should be 

treated. This means both new demands concerning how companies have to handle goodwill in 

the future and new problems and possibilities for accountants to control it. The purpose of this 

thesis is to enlighten the difficulties and the means for an accountant when to examine the 

impairment test of goodwill made by company. The study is based on interviews with ac-

countants and their own organizations. An accountant is obliged to follow laws and account-

ing principles when examining a company, but the accountant is also depended of the infor-

mation that the company presents.  

 

The study shows that there are several difficulties for an accountant in the impairment test, 

when the accountant has to take into account what kind of knowledge the company had that 

did the test and which indicators has been chosen to enforce impairment test of goodwill. 

With a reorganization of the company difficulties for the accountant arise for comparisons 

over time and those shifts of relative value between the different cash generating units and 

segments can be executed in a stereotyped way. With decoding the impairment test the ac-

countant can for example examine the company choice of interest rate through a weighted 

average cost of capital.   



Förord 
 
Författarna tar tillfället i akt och tacka de personer som varit oss behjälpliga med att genom-

föra denna uppsats. Ett särskilt tack vill vi rikta till Marianne Viklander, för din hjälp och ditt 

aldrig sinande tålamod med oss båda. 
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1 Inledning 
 

Fram till utgången av år 2004 skulle de svenska företagen skriva av förvärvad goodwill i en-

lighet med årsredovisningslagen. I och med att Sverige har antagit en ny internationell redo-

visningsstandard utgiven av International Accounting Standards har denna möjlighet att 

skriva av goodwill försvunnit. Begreppet impairment -test innebär att ett företag skall granska 

om det finns indikatorer för att nedskrivningspröva förvärvad goodwill, detta skall ske vid 

minst ett tillfälle per år. Om företaget finner att det finns interna eller externa indikatorer som 

visar att värdet för en kassagenererande enhet behöver nedskrivas. Skall denna nedskriv-

ningsprövning ske genom att företaget genomför ett impairment -test för hela företaget. Detta 

sker via en kostnadsallokering av goodwill till de olika kassagenererande enheterna inom fö-

retaget där de anser att goodwill har sitt ursprung. Detta test genomförs av företaget, revisorn 

är den som granskar hur företaget har genomfört det gjorda impairment -test.  

 

Varför är det intressant att granska de svårigheter och möjligheter har en revisor tillbuds för 

att öka tillförlitligheten av en granskning av ett impairment -test som denne är skyldig att göra 

enligt god redovisningssed samt gällande lagstiftning. Det intressanta ligger i att detta är en ny 

redovisningsstandard för goodwill. Den utgångspunkt vi har valt att arbeta utifrån är revisorns 

och dennes skyldigheter att följa gällande lagstiftning samt det som anses utgöra god redovis-

ningssed. 

 

Vad anser en revisor att ett företag sänder ut för signaler sänder till den samme om ett företag 

försöker att styra sitt impairment -test av goodwill mot ett förutbestämt mål? För att beskriva 

detta har en kommunikationsmodell använts som består av en sändare, kodare, avkodare och 

mottagare, men också av ett brus som kan störa det av företaget kodade meddelandet till revi-

sorn. Ian Molho skriver i sin bok ”Economics of information” om asymmetrisk information 

som skulle kunna ta en form av ”hidden actions”, fritt översatt på svenska skulle det bli 

”dolda handlingar”. Företaget skulle kunna tänkas ha en dold agenda med sin redovisning 

genom att styra sitt impairment -test av goodwill mot ett förutbestämts slutmål.  

 

1.1 Bakgrund 
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Svensk redovisning, liksom många andra länders redovisningar, har under lång tid grundat sig 

på den kontinentala försiktighetsprincipen.1 När ett företagsförvärv genomförs uppstår det 

ofta ett övervärde eller undervärde på det förvärvade egna kapitalet, om det förvärvande bola-

get har betalt mer för företaget än vad det uppköpta företaget har i eget kapital, då uppstår 

goodwill i den nya koncernen, denna nya post får det förvärvande bolaget lägga till i den nya 

koncernbalansräkning som goodwill.2 I Sverige har förvärvad goodwill gått att skriva av un-

der kortare eller längre perioder, lagstiftarna har valt en relativt snabb avskrivningsperiod för 

goodwill.3 Utvecklingen av praxis för goodwillavskrivningar tog under 1990-talet en vänd-

ning mot att företagen ville göra avskrivningar av den förvärvade goodwill på betydligt längre 

tidsperioder än de fem år som medgavs i den svenska årsredovisningslagen. Som skäl för de 

längre avskrivningsperioderna på förvärvad goodwill angavs att goodwillavskrivningar för de 

förvärvade dotterbolagen i USA borde ligga på 10 till 20 år. Skälet angavs vara att de ameri-

kanska företagen kunde göra avskrivningar av förvärvad goodwill på denna tidsperiod. Ett 

exempel är Atlas Copco AB som skrev av förvärvad goodwill på 40 år efter ett förvärv i 

USA.4

 

Med införandet av IAS som gällande redovisningsstandard inom EU, har Sverige övergett den 

kontinentala försiktighetsprincipen. Detta innebär att redovisningen istället har utvecklats till 

att anamma den anglosaxiska principen om en rättvisande bild.5 Denna redovisningsprincip 

har sina rötter i den anglosaxiska redovisningstraditionen. Där har denna princip varit i bruk 

under en lång tid. Det som i anglosaxisk redovisning kallas ”true and fair view” är en bland-

ning av begreppet ”intrinsic value” och begreppet om marknadseffektivitet6. Sedan den första 

januari 2005 är det inte längre tillåtet för svenska företag att skriva av goodwill som tidigare 

enligt Årsredovisningslagen. Internationell Accounting Standard, IAS, har tagit fram en mo-

dell för hur goodwill ska hanteras i framtiden. Goodwill ska prövas i ett test som heter impa-

irment -test.  

  

  

                                                 
1 Johansson, Christer et al, Extern redovisning, 2004, första upplagan, s 39 
2 Lönnqvist, Rune Årsredovisningar i Koncerner, 2005, tredje upplagan, s 32 
3 Årsredovisningslagen, 4 kap § 2, § 4 
4 Rundfeldt, Rune, Dags att läsa 2003 års redovisningar!, Balans, 2004, årg 30, nr 4, s 
5 Sandlin, Alf, Var tog harmoniseringen vägen? Balans, 1995, årg 21, nr 11, s 43 
6 Ehholm, Bo-Göran & Troberg, Pär, En rättvisande bild definierad, Balans, 1996, årg 22, nr 6/7, s 34 
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1.2 Problemområde 

 

En revisor har till uppgift att kontrollera hur ett företag har utfört sin redovisning under det 

föregående året. De svenska företagens redovisning har länge varit nära kopplad till den 

svenska skattelagstiftningen. Företag som tidigare innehade goodwill skulle skriva av den 

enligt en avskrivningsplan i årsredovisningslagen.7 Revisorns roll har varit att säkerhetsställa 

för företagets ägare och övriga intressenter att företagets bokföring varit utförd enligt gällande 

lagstiftning och god redovisningssed. I avsikt att ge en rättvisande bild av företagens redovis-

ning har internationell redovisnings standard införts i Sverige, IAS 36 har antagits som ny 

redovisningsstandard av goodwill i Sverige. Med införandet av IAS 36 ska goodwill via ett 

impairment -test prövas mot de olika kassagenererande enheterna inom företaget för att på 

detta sätt ta reda på var i företaget som goodwill har sitt ursprung och om dessa värden fortfa-

rande finns kvar. Den nya redovisningsstandarden kan medföra svårigheter för landets reviso-

rer när de granskar hur företagen har kostnadsallokerat goodwill till företagets olika kassage-

nererande enheter. Där FAR uttrycker farhågor om att det är bättre att som tidigare vara näs-

tan rätt än helt fel en bedömning om vad som är företagets goodwill.8 Detta skulle kunna 

generera nya problem för en revisor om ett företag försöker att styra sitt impairment -test av 

goodwill. Ett problem skulle exempelvis kunna vara att företag vill visa upp bra resultat för 

sina ägare. 

 

1.3 Problemformulering 

 
Med vilken rimlig säkerhet och tillförlitlighet kan en revisor granska att företaget har genom-

fört kostnadsallokeringen av goodwill till de olika kassagenererande enheterna på ett korrekt 

sätt, när företag genomfört ett impairment -test?  

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med den här uppsatsen är att visa på svårigheter och möjligheter som möter en revisor 

vid granskning och värdering av ett genomfört impairment -test. 

                                                 
7 Årsredovisningslagen, 4 kap § 2, § 4  
8 FAR remissvar, Exposure draft ED 3 Business combinations. Proposed amendments to IAS 36 Impairment of 
assets, Proposed amendments to IAS 38 intangible assets, 2003-03-31 
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1.5 Avgränsning 

 
För att minska komplexiteten inriktas uppsatsen på goodwill som har uppkommit genom för-

värv som lett till helägda dotterbolag. Under arbetets gång har det utkommit en ny översätt-

ning av IAS på svenska, denna nya utgåva var ej tillgänglig i början av arbetet. Därför har vi 

inte använt oss av denna nya utgåva för år 2005, utan istället är uppsatsen skriven utifrån 2004 

års version av IAS. 

  

1.6 Disposition  

 

Uppsatsens börjar med att förklara av bakomliggande faktorer som ledsagar läsaren fram till 

vårt val av frågeställning. Efter frågeställningen beskrivs för läsaren hur arbetet med att samla 

in material för utvärdering har gått till. Detta följs av en beskrivning av teoribildning inom 

området. I efterföljande kapitel presenteras de intervjuer som har samlats in och ligger till 

grund för vår analys. Med hjälp av en kommunikationsmodell analyseras de intervjuer vi 

gjort.  

 

1.7 Definition  
”En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar 

som vid fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt 

är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.”9

                                                 
9 Internationell Redovisningsstandandard i Sverige 2004, s 371 
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2 Metod  
 
Vårt syfte är med den här uppsatsen är att utreda de svårigheter som uppstår för en revisor vid 

en genomgång av företagets goodwill. Uppgiften är att se om det finns några problem eller 

svårigheter för en revisor i arbetet med att göra en revision av ett företags förvärvade goodwill 

i och med införande av de nya redovisningsstandarderna. Få studier har gjorts på detta område 

där med finns det inte mycket skrivet om vårt problemområde. Vi har där med haft ett litet 

grundmaterial att utgå ifrån. Därför har denna information samlats in ifrån människor inom 

revisionsbranschen. För att kunna nå ett tillfredsställande resultat i denna studie har intervjuer 

genomförts. En öppen intervju kan ge fylligare och ett mera innehållsrikt material om dom är 

av diskuterande karaktär än användandet standardiserade frågor.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

 
Eftersom IAS 36 är en ny redovisningsstandard för att pröva huruvida ett företags goodwill 

finns kvar inom företaget, finns det lite dokumenterat om hur den allokeringsprocess ska gå 

till och vilka granskningssvårigheter och möjligheter som detta innebär. Vår utgångspunkt var 

ett remissvar från FAR där de ställde sig kritiskt till införandet av den nya redovisningsstan-

darden för goodwill. Från den här utgångspunkten började vår nyfikenhet och det var också 

vårt underlag till vår uppsatsfråga. Eftersom studien grundar sig på intervjuer för att nå svaret 

på vår fråga fanns det behov av att välja ut vilka som kunde anses vara lämpliga intervjuob-

jekt. Det insamlade materialet användes sedan för att kunna gå vidare och ställa mer djupa 

och specifika frågor i en kompletterande e-postkorrespondens. För att skydda intervjuperso-

nernas identitet i empirin är denna del av uppsatsen skriven i löpande text men med anonyma 

källkoder. Detta bidrar dock till en lägre transparens av uppsatsens empiridel. Genom att an-

vända oss av anonyma framställningar i de erhållna intervjusvaren var förhoppningen att detta 

kunde bidra till en friare och öppnare diskussion med de intervjuade. Alla erhållna intervju-

svar har skickats tillbaka till de personer som har intervjuats för en ytterligare granskning för 

att verifiera och komplettera de erhållna svaren. Därmed har uppsatsens empiridel erhållit en 

högre trovärdighet. Det av oss insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av vår 

teoretiska ansats. Den modell som materialet ska analyseras igenom är en kommunikations-

modell. Vårt val av modell för att analysera det insamlade materialet har sin grund i det in-
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formationsutbyte som sker mellan ett företag och en revisor, vid en revision. I revisorns 

granskning av ett företag tar denne del av information som kommer ifrån företaget, både 

skriftligen och muntligen. I vår föreställning sänder företaget ett meddelande till revisorn. 

Därför ter sig en modell som hanterar information lämplig vid en analys av materialet.  

 

För att förstå vårt resonemang introduceras här en kommunikationsmodell: 

 

Figur 1: Kommunikationsmodell, källa Kotler10

 
Kommunikationsmodellen finns med för att kunna förstå ett meddelandes resa från den som 

skickar det till den som tar emot det. Modellen består av en sändare som sänder ut ett medde-

lande som ska kodas och sedan avkodas av en mottagare. Meddelande blir efter att det har 

lämnat sändaren utsatt för brus eller störningar av olika former. Efter att meddelandet är mot-

taget ger mottagaren feedback tillbaka till sändaren.11 Under analysmodell i kapitel teoretisk 

ansats förklaras modellen i detalj och hur den har applicerats för att användas i vår studie. 

 

 

                                                 
10 Kotler, Philip, Marketing Management, eleventh edition, 2003, s 565 
11 Kotler, Philip, Marketing Management, eleventh edition, 2003, s 565 
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2.2 Vilket är vårt urval av intervjupersoner? 

 
Val av intervjupersoner till den här uppsatsen har skett via ett urval av personer i olika organi-

sationer som kunnat anses vara kunniga inom området, både vad det gäller själva impairment 

-testet och de svårigheter men även granskningsmöjligheter som möter en revisor när denne 

skall granska rimligheten av ett företags utförande av impairment -testet. Urvalet har skett 

genom att vi har kontaktat de fyra största revisionsföretagen i Sverige samt tre av branschor-

ganisationerna i landet. Två revisionsbolag valde att inte delta i våra intervjuer och det samma 

gäller en av de kontaktade branschorganisationerna. Sammanlagt har fyra personer från två 

revisionsbolag och två branschorganisationer intervjuats. Undersökningsperioden sträcker sig 

från mitten till slutet av april månad, vilket är en av högsäsongerna inom redovisningsbran-

schen i Sverige. Med detta i åtanke fanns det en liten osäkerhet kring vilken access som kunde 

vara möjlig att få, men responsen från våra intervjupersoner har varit över alla förväntan och 

de har varit oss behjälpliga på alla sätt vid de intervjuer som genomförts per telefon och e-

post. 

 

Valet att bara kontakta de fyra största redovisningsbyråerna beror på flera anledningar: de är 

stora och har möjlighet att avsätta någon för längre intervjuer, men det är också för att dessa 

organisationer som oftast hanterar goodwillfrågor och impairment -test. De många mindre 

redovisningsbyråer som finns är för små. Dels för att kunna avsätta tid och resurser för vårt 

uppsatsarbete det för att de enligt oss inte kommer i kontakt med goodwill i samma stora ut-

sträckning som de större revisionsbyråerna.  
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3 Teoretisk referensram   
 

Detta kapitel är till för att kortfattat beskriva revisorns roll, samt för att belysa de ramar som 

en revisor arbetar inom klientföretaget, men också för hur redovisningsobjekt ska hanteras 

enligt lag och gällande redovisningsstandarder. Dessutom ska kapitlet kortfattat beskriva vad 

koncernredovisning och goodwill är. En revisor styrs inte bara utav den svenska lagen utan 

också vad som revisorn måste iaktta av de regler och normer som branschorganisationerna har 

satt upp. En av dessa normer som en revisor ska iakttaga är god redovisningssed, ytterligare 

en av normerna är den som kommer från IAS nämligen begreppet ”en rättvisande bild”.12

 

3.1 Goodwill och koncernredovisning 
 

När ett företag förvärvar ett annat företag för mer än vad det förvärvade egna kapital uppgår 

till, uppstår det goodwill.13 Goodwill ska läggas till på tillgångssidan i en koncernbalansräk-

ning, på grund av att goodwill anses kunna representera en betalning för framtida ekonomiska 

fördelar.14 De ekonomiska fördelarna för ett företag kan vara flera som till exempel; 

synergieffekter mellan de förvärvade tillgångarna tillsammans med företagets egna tillgångar 

som sammanlagt ska skapa ytterligare värde utöver de samlade tillgångarnas ekonomiska 

värde. Goodwill kan också avse tillgångar som var för sig inte uppfyller kraven på att redovi-

sas som tillgångar. Goodwill kan inte på egen hand ge upphov till inbetalningar oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar och därför kan inte återvinningssvärdet av enbart 

goodwill fastställas.15 En koncern uppstår då ett företag innehar kontrollen av mer än 50 % av 

rösterna i ett annat företag. Vid denna situation uppstår också ett behov och legalt krav på 

upprättandet av koncernredovisning. Denna redovisning används för att skapa en helhetsbild 

av den ekonomiska situationen inom koncernen.16  

 

 

                                                 
12 Ekholm, Bo-Göran & Troberg, Pär, En rättvisande bild definierad, Balans 1996, årg 22, nr 6/7, s 32 
13 Lönnqvist Rune, Årsredovisning i Koncerner 2004, tredje upplagan, s 32 
14 Internationell Redovisningsstandard i Sverige 2004 si 381 
15 Internationell Redovisningsstandard i Sverige, 2004 s 381 
16 Lönnqvist Rune, Årsredovisning i Koncerner 2004, tredje upplagan, s 10f 
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3.1.1 En rättvisande bild  

 

En revisor styrs inte bara av ett lands lagar som bestämmelser för hur denne ska arbeta. Han 

styrs också av redovisningsprinciper och utfärdade redovisningsstandarder. Den redovis-

ningsprincip som idag är den dominerande är den att årsredovisningen skall ge en rättvisande 

bild av företagets verksamhet under det år som årsredovisningen syftar till att återspegla. Ti-

digare var det försiktighetsprincipen som dominerade de svenska företagens redovisning vil-

ken har haft sin historiska koppling till den kontinentala redovisningsutvecklingen till vilka 

den svenska redovisningskulturen har sitt ursprung.17 Precis som i övriga delar av det 

kontinentala redovisningskulturen har det svenska redovisningssystemet varit nära kopplat till 

den svenska skattelagstiftningen. Denna relation mellan företagens redovisning och skattelag-

stiftningen har främst styrts av den svenska årsredovisningslagen. Med införandet av IAS som 

regelverk kommer sambandet mellan företagens årsredovisning och den svenska skattelag-

stiftningen att minska.18

 

Den redovisningsteoretiska principen om en rättvisande bild har sitt historiska ursprung i det 

anglosaxiska redovisningssystemet, där denna redovisningsprincip har utvecklats av dem som 

har arbetat med redovisning i företag och detta utan alltför stor koppling till den anglosaxiska 

skattelagstiftningen.19 I den engelska versionen av IAS finns det en öppning för tolkningar av 

begreppet ”true and fair view”, översätts till svenska finns bara ”rättvisande bilden” kvar i 

och med det svenska begreppet ”en rättvisande bild”. Redovisningsprincipen ger möjligheter 

också till vad som kan ge en rättvisande bild av företaget. Denna anglosaxiska redovisnings-

princip om rättvisande bild ger möjligheter att i företagets redovisning ta med faktorer som 

gör att redovisningen ger just en rättvisande bild av företaget. Tolkningen av vad som är just 

rättvisande bild är överlämnat till redovisningsbranschen och inte implementerat i lag.20  

 

Detta förhållande kan öppna för tillfälligheter vid bedömningar och värderingar i företaget.21 

Enligt en undersökning utförd av Nobes och Parker där de jämförde engelska ekonomidirek-

törer gentemot revisorer hur de båda tolkade begreppet ”true and fair” kunde de se en skill-

                                                 
17 Sandlin, Alf, Var tog harmoniseringen vägen? Balans, 1995, årg 21, nr 11, s 43f 
18 Smith Dag, Redovisningens språk,  2000, s 76ff 
19 Creyland Johanna & Sandström Eva, IASB och internationella redovisningsstandarder för små och medelstora 
företag, 2005, s 38 
20 Ekholm, Bo-Göran & Troberg, Pär, En rättvisande bild definierad, Balans, 1996, årg 22, nr 6/7, s 32 
21 Ekholm, Bo-Göran & Troberg, Pär, En rättvisande bild definierad, Balans, 1996, ärg 22, nr 6/7, s 32 
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nad mellan de båda grupperna. Ekonomidirektörerna ansåg att true var samma sak som fair, 

medan revisorer ansåg att fair är viktigare än true.22 Detta för att ekonomidirektörerna mer 

såg till att ett bokslut skulle ge en sann och överensstämmande bild med de fakta de hade, till 

skillnad från revisorn som strävade mer mot att ge en rättvisande bild över företaget.23 Atlas 

Copco försökte skriva av sin goodwill på 40 år för de ansåg att de hade skäl till detta men re-

dovisningsrådet menade att avskrivningsperioden var för lång av förvärvad goodwill.24 Detta 

är ett tecken på att det finns olika åsikter om vad som är true eller fair, där Atlas Copco ansåg 

att deras goodwill skulle vara beständig i 40 år innan den var förbrukad. Detta visar på en 

tydlig skillnad på redovisningsrådets uppfattning om vad som är en ”true and fair” view men 

företaget anser att deras tolkning är ”true and fair”. 

 

3.1.2 God redovisningssed 

 

God redovisningssed är beskriven i svensk författningssamling, SFS, under alla nedanstående 

nämnda lagar. En revisor ska i sitt arbete ta hänsyn till god redovisningssed. Inom begreppet 

god redovisningssed ryms flera grundläggande antaganden, som omtanke och klokhet. I det 

som har beaktats och som ger en god redovisningssed kan då vara att visa upp en överskåd-

lighet över hela redovisningen, att redovisningen innehåller avstämningsmöjligheter och att 

den har blivit avstämd kontinuerligt. Vidare ska det finnas god dokumentation och lämpliga 

hänvisningar i redovisningen.25 Lagen ger med andra ord ett visst utrymme för varje revisor 

att göra egna tolkningar vid sina bedömningar för vad som behövs för att uppnå god redovis-

ningssed. Bland de saker som en revisor måste göra är att granska företagets interna kontroll-

miljö, för denna uppgift finns det ett utgivet regelverk från FAR. Revisorn ska vid sin revision 

göra en riskbedömning samt bedöma inställningen hos företagsledningen om den är medveten 

om sin betydelse i företaget. Revisorns ska också ta ställning till de interna kontrollerna i det 

granskade företagets redovisningssystem.26

 

                                                 
22 Nobes, Christopher & Parker, Robert, True and fair: A survey of UK financial directors, Accounting and 
business research, 1993, s 353 
23 Nobes, Christopher, True and fair view: Impact on and of the fourth directive, Accounting and business 
research, 1993, s 39 
24 http://www.redovisningsradet.se/pdf-04/Atlas_Copco_beslut_2004-7.pdf 2005-05-19 
25 Heijtz, Sven & Rydström, Erik, God redovisningsed, 1977, första upplagan, s 63 
26 Redovisningsstandard i Sverige, 2002 s 84f  
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3.1.3 Revisorslagen 

 

Revisorslagen 2001: 883 är en ramlag, som reglerar vilka krav som ställs för att en person ska 

få verka som revisor i Sverige. Bland dessa krav på en revisor finns ett bosättningskrav för 

revisorn som säger att denne skall vara bosatt inom Sverige eller i en annan EU-stat eller 

Schweiz, samt att revisorn yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet. Dessutom regleras revi-

sorns skyldigheter i 1 kap paragraferna 20-31, där står det bland annat att en revisor skall vara 

opartisk och självständig, samt att revisorn är skyldig att iaktta god revisorssed.27

 

3.1.4 Revisionslagen 

 

I revisionslagen 1999:1079 anges de lagar som reglerar vilka kvalifikationer som en revisor  

skall ha för att få verka som revisor i Sverige. Revisorn är av företaget utvald för att vara den 

utomstående person som ska granska och kontrollera att ett företags räkenskaper är korrekta. 

Denne har till uppgift att kontrollera årsredovisningen och bokföring, men också kontrollera 

att företagsledningens förvaltning av företaget följer gällande lagstiftning.28 För att kunna 

utföra dessa uppgifter måste en revisor ha en förståelse och vara väl insatt i den verksamhet 

som företaget bedriver. Revisorn får dock inte befinna sig i eller försätta sig i någon form av 

situation där det kan bli tal om jäv. Lagrummen som reglerar dessa delar av en revisors behö-

righet återfinnes i allt väsentligt under 1 kap paragraferna 27-32a. Revisorns kompetenskrav 

återfinns under 1 kap paragraferna 12-16. För att revisorn ska kunna jobba självständigt är 

företaget som revisionen omfattar skyldiga att ge revisorn de handlingar som denne begär. 

Företaget är också skyldigt att ge revisorn den tid revisionen kräver.29  

 

3.1.5 Årsredovisningslagen 

 
Svenska årsredovisningslagen 4 kap reglerar hur anläggningstillgångar skall skrivas av i de 

svenska företagens resultat- och balansräkningar. Det har tidigare varit just detta lagrum som 

har reglerat hur företagens goodwillavskrivningar skall redovisas. Vanligtvis medgav denna 

lag att goodwill skrevs av under en tidsperiod av 5 år, men undantag fanns om företagen 

                                                 
27 SFS 2001:883 
28 SFS 5 §, 1999:1079, 1727 
29 SFS 8 §, 1999:1079, 1727 
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kunde uppvisa särskilda skäl för en längre avskrivningsperiod. Då kunde företagen göra av-

skrivningarna av goodwill på en längre tidsperiod.30

 

I denna lag har de svenska lagstiftarna sagt att om en anläggningstillgång som har ett lägre 

värde än det av företaget redovisade värdet på balansdagen skall tillgången skrivas ned till det 

lägre värde som tillgången har på balansdagen. Detta förutsatt att värde nedgången är bestå-

ende. Nedskrivning av en anläggningstillgång regleras i årsredovisningslagen 4 kap 5 paragra-

fen. Detta förutsatte att villkoren för nedskrivning är uppfyllda i enlighet med 4 kap 3 para-

graf och 4 paragrafen första stycket i årsredovisningslagen. Detta förhållande gäller även om 

nedgången i värdet inte är av bestående natur.31 Om en återföring av en tidigare gjord 

nedskrivning görs, skall denna i enlighet med årsredovisningslagen 4 kap 5 paragrafen görs en 

sådan återföring av en tidigare gjord nedskrivning av en anläggningstillgång om det inte 

längre finns skäl för den. Om sådan återföring av en tidigare gjord nedskrivning görs av ett 

företag skall denna återföring ske via företagets resultaträkning. Detta gör att återföringen av 

den tidigare gjorda nedskrivningen följer kongruensprincipen.32  

 

3.2 IAS 36  

 
I IAS 36 finns det regelverk som anger hur ett impairment -test skall utföras, detta test görs 

för att kontrollera om det föreligger ett nedskrivningsbehov av ett företags goodwill. Om det 

finns indikationer på att goodwill behöver nedskrivas, måste återvinningsvärdet fastställas för 

den kassagenererande enheten till vilken goodwill tillhör. I IAS 36, punkt 5 b, definieras kas-

sagenererande enhet som 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.33 Detta värde jämförs därefter med enhetens redovisade värde. Om 

detta värde skulle understiga det redovisade värdet i kommer företaget att eventuellt göra en 

nedskrivning av goodwill värdet i enlighet med punkt 88 i IAS 36.34  

 

Kostnadsallokeringen av företagets goodwill kommer att ske via ett impairment -test som kan 

ske via två olika test. Dessa kallas ”bottom-up” och ”top-down”. Företaget skall minst en 
                                                 
30 SFS 1995: 1554 
31 SFS 1995:1554 
32 Smith, Dag, Redovisningens språk, 2000, andra upplagan, s 95 
33 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2004 s 371 
34 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2004 s 381,  
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gång per år bedöma om det föreligger interna eller externa indikationer på att värdet av den 

granskade kassagenererande enheten dit företaget har allokerat företagets goodwill behöver 

skrivas ned. Om detta är fallet skall företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde, via ett 

”bottom-up” -test. Att fördela goodwill via ett ”top-down” -test får endast ske för att allokera 

den resterande goodwill om företaget inte på ett rimligt och tillförlitligt sätt kan kostnadsallo-

kera goodwill genom ett ”bottom-up” -test.35

 

3.2.1 ”Bottom-up” -test 

 

Företaget måste först pröva att använda ”bottom-up” -testet när de ska fördela posterna för 

goodwill. ”bottom-up” -testet görs genom att fastställa nedskrivningsbehovet av de övriga 

tillgångarna förutom goodwill. Det värde som ej kan påföras anläggningstillgångarna skall 

nedskrivas mot goodwill. Om företaget inte kan fördela posterna för goodwill på ett tillfred-

ställande sätt.36

 

3.2.2 ”Top-down” -test  

 

Ett ”top-down” -test innebär att företaget själva får börja kostnadsallokera den goodwill som 

finns kvar efter att de har genomfört ”bottom-up” -testet ut till de olika kassagenererande 

enheterna inom företaget där de anses ha uppstått.  Arbetsmetoden är i övrigt lika som vid ett 

”bottom-up” -test.37 Denna värdeprövning av goodwill är ett komplement till ”bottom-up” -

testet.  

 

3.2.3 WACC 

 

En möjlighet som en revisor har till att kontrollera en av företags gjorda värderingar i ett ge-

nomfört impairment -test. Kan ske genom att revisorn använder sig av diskonteringsfaktorn 

”Weighted Average Cost of Capital”, WACC.  

 

                                                 
35 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2004, s 381 
36 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2004, s 381 
37 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2004, s 381 
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En kassaflödesanalys används för att se vilka förändringar som har skett av ett företaget lik-

vida medel under en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys skall utvisa företagets in- och ut-

betalningar under en period. Betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverk-

samhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet i kategorier ger informa-

tion för bedömning av respektive kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella 

ställning och likviditetssituation samt av kassaflödenas inbördes samband.38

 

”Weighted Average Cost of Capital” även förkortat WACC, vilket fritt kan översättas till 

svenska som ”genomsnittligt vägd kapitalkostnad”. Den är ett mått eller instrument för att se 

hur lönsam en investering måste vara för att företaget ska investera i den. WACC är ett vägt 

medelvärde av företagets tillgångar och skulder i proportion till företagets totala kapital.39 Det 

är ett enligt revisorerna viktigt mått för att kunna se vad företaget kan anses vara värt att inve-

stera i.  

 

WACCs kan skrivas som följande formel: 

WACC = weke + wdkd
40  

 
 

Där ke står för kostnaden av eget kapital, kd för kostnaden för skuld och där we och wd står för 

den vägda delen av tillgångs- och skuldfinansieringen. Resultatet av beräkningen går sedan att 

använda som ett diskonteringsinstrument, en diskonteringsränta eftersom WACC uttrycks i 

%. Vill företaget sedan göra en investering för framtiden kan de använda sig av  

WACC som medel vid en diskontering. Om företaget anser att de kan göra en investering som 

är positiv efter att kassaflödet har diskonterats med hjälp av WACC, är projektet genomför-

bart men också värdeskapande för företaget.41 Företaget kan genom att välja en låg diskonte-

ringsränta få en värdering av en anläggningstillgång att se bättre ut än vad den egentligen är.42  

                                                 
38 FAR samlings volym del 1 2004, s 905 
39 Barker, Richard, Determing Value, first edition 2001, s 195 
40 Levy, Heim, Principle of Corporate Finance, first edition, 1998, s 354 
41 Levy, Heim, Principle of Corporate Finance, first edition, 1998, s 354 
42 Levy, Heim, Principle of Corporate Finance, first edition, 1998, s 357 
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4 Teoretisk ansats 
 

I detta kapitel gås den teoretiska ansatsen igenom som sedan ska användas för att analysera 

det data som samlats in. Material som samlats in ska analyseras genom en kommunikations-

modell där ett meddelande går från företaget till revisorn. Utgångspunkten för vårt resone-

mang är en kommunikationsmodell. Det informationsutbyte mellan företag och revisorer och 

som presenteras i den här uppsatsen ser en revision som en kommunikationsprocess mellan 

företaget och revisorn, där de olika stegen i modellen har definierats utifrån en revision. Det 

resonemang som Nobes & Parker för om att ekonomidirektörer och revisorer kan ha skilda 

synsätt om vad som är viktigt att visa i ett företags årsredovisning. Företag kan ha ett intresse 

att utöver det som redovisas i årsredovisningen, kan företag ha en strategi som inte är uttalad 

men kan finnas dold i deras handling genom att ge olika signaler till sin omgivning. Företag 

kanske vill förmedla en bild till sina intressenter om sin ekonomiska situation som skulle 

kunna framställa dem i en bättre dager, enligt Signalteorin.43 Vid slutet av räkenskapsåret när 

det är dags att sammanställa företagets bokslut, måste de följa de lagar som gäller men också 

redovisningsstandarder och redovisningsprinciper som företagen är underställda enligt lag att 

följa och för att företagets redovisning ska kunna upprättas enligt god redovisningssed.   

 

Det är här som den bild som ekonomidirektörer har gentemot den som revisorer har kan skilja 

sig åt. Den bild som företaget har och hur revisorn arbetar för att säkerställa att den bilden är 

den ”rätta” och inte den bilden som företagsledningen vill att företaget vill framställas som. 

Detta genom att sända ut signaler till revisorn om att goodwill inte behöver nedskrivas.44 

Exempel på detta skulle vara att ett företag inte når upp till de lönsamhetskrav som är kopp-

lade till olika incitamentsprogram, om företaget skulle tvingas sätta ner goodwill i balansräk-

ningen. 

 

4.1 Analysmodell 

 

I vårt resonemang med revisorn i centrum kommer denna modell att visa på hur ett informa-

tionsflöde från företaget till revisorn kan ske. Vår argumentation, är att när en revisor ska göra 

                                                 
43 Molho, Ian, The Economics of Information, 2001, first edition, s 96f 
44 Molho, Ian, The Economics of Information, 2001, first edition, s 96f 
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sin revision av företaget, samlar denne in den information som vederbörande behöver för att 

fullgöra sitt arbete som oberoende granskare av företagets redovisning. Detta material läses 

och tolkas sedan genom det bokslutsresultat som företaget har gjort.  

 

 

Figur 2: Kommunikationsmodell för vår analys, källa egen. 

 
I den modell som har använts finns det ett företag som sänder sitt gjorda impairment -test av 

goodwill. Detta sker oftast genom företagets årsredovisning till revisorn. Meddelande har då 

redan blivit kodat genom företagets bokslutsdispositioner. Revisorn tar sedan emot den ko-

dade informationen och tolkar den genom de lagar och redovisningsstandarder som finns att 

tillgå och som revisorn, i enlighet med det som beskrivits i kapitel 3, måste följa. Företaget får 

sedan ett svar på det meddelandet som de sänt ut genom att revisorn skriver en revisionsbe-

rättelse.  

 

I vår modell består bruset delvis av den signal som företaget sänder ut till sin revisor och öv-

riga omgivning, men även via sin årsredovisning som kan vara svår att tolka genom lagar och 

redovisningsstandarder. I avsaknad av störning skulle revisorn kunna granska företagets 

gjorda redovisning utan större bekymmer, men genom denna störning skapas detta informa-

tionsproblem för revisorn. Med en definition av störningen i form av en signal, får modellen 

också en vidare dimension, nämligen uttrycket av företagets vilja. Företaget kan använda sig 
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av en annan agenda när de har värderat och allokerat den egna posten goodwill. Det här kan 

utgöra exempel på den kontrollsvårighet som finns för en revisor när denne försöker att skapa 

en jämförelse över tid i förflyttningarna av de olika balansposterna mellan de kassagenere-

rande enheterna eller segmenten inom företaget.  

 

Denna värdering och allokering av goodwill kan vara något som inte går att tolka genom van-

liga redovisningsprinciper eller standarder. Bruset är mer av en irrationell karaktär än rationell 

i fråga om företagets årsredovisning. Signalen används också som ett sätt för företaget att vilja 

signalera någonting genom sitt sätt att agera, 45 vårt fall företagets årsredovisning. Ett exempel 

kan vara företag som försöker att vidmakthålla sin goodwill inom företaget för att kunna visa 

upp större tillgångar i företagets balansräkning, ett exempel är medicinteknikföretaget Gam-

bro AB där nästan en tredjedel av företagets balansomslutning består av förvärvad goodwill.46 

.  

 

                                                 
45 Molho Ian, The Economics of Information, 2001 s 95f 
46 Gambro AB, Årsredovisning, 2004, s 57 
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5 Resultat från intervjuer 
  
Det här kapitlet inleds med en allmän diskussion om förutsättningarna kring ett impairment -

test. Texten är baserad på det frågor och intervjumaterial som har samlats in. I den löpande 

texten är intervjupersonerna anonymiserade men återgivna med en källkod som även denna är 

anonym för läsaren men inte för de som deltagit i intervjuerna.  

 

Idag har de flesta företag en redovisning som är baserad på segmentredovisning och kassage-

nererande redovisning. I enlighet med gällande regler i IAS 36 är det företaget själva som 

skall utföra ett impairment -test av företagets egen goodwill om företaget har indikationer på 

att det finns ett nedskrivningsbehov av den förvärvade goodwillen. Denna goodwill ska före-

taget själva kostnadsallokera till de olika kassagenererande enheterna inom företaget, där de 

anser att goodwill har uppstått. Det faktum att det är tidsödande och kostsamt att utföra ett 

impairment -test gör att det kan uppstå det en diskussion hur vida en uppmätt indikator är vä-

sentlig nog för att tvinga fram en beräkning av återvinningsvärdet för en anläggningstillgång, 

källa 2.47 Även kunskapsnivån mellan olika företag varierar om hur de skall utföra ett impair-

ment -test, därmed finns det även en kvalitetsskillnad mellan företags utförande av impair-

ment -test, källa 4.  

 

För att revisorn ska kunna göra en bedömning av företagets kompetensnivå bör även revisorn 

granska dess interna kontrollmiljö. Detta för att kunna göra en bedömning i utförandet av den 

gjorda kostnadsallokeringen av goodwill till de olika kassagenererande enheterna, källa 4. För 

att på detta sätt göra en bedömning av rimligheten i den av företaget använda diskonterings-

räntan, som använts vid beräkning av återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten 

som har granskats, källa 3. 

 

5.1 Testmetoder 

  

Vilka svårigheter finns det i att granska ett impairment -test som har utförts via ett ”bottom-

up” -test? I ”bottom-up” -test ligger det en svårighet i att ett företag kan ha blivit omorganise-

                                                 
47 I bilaga 1 finns IAS 36 några av de indikationer listade som kan ligga till grund för att genomföra ett 
impairment -test.  
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rat och på grund av denna omorganisation, kan en eller flera kassagenererande enheter ha 

styckats upp, slagits samman eller rent av blivit nedlagda efter förvärvet. Det är på grund av 

dessa omflyttningar av balansposter mellan de olika kassagenererande enheter och segment 

som det uppstår granskningssvårigheter. Svårigheterna för en revisor blir då att skapa en jäm-

förbarhet som sträcker sig över en längre tidsperiod, källa 2. 

 

För att kostnadsallokera den återstående goodwill som finns kvar efter att företaget genomfört 

ett ”bottom-up” -test, där de inte har kunnat fördela goodwillvärdet på ett rimligt och konse-

kvent sätt. Företaget använder sig då av ett ”top-down” -test för att fördela denna goodwill till 

de olika större kassagenererande enheterna, källa 4. 

  

Vilka svårigheter kan en revisor möta vid granskning av ett impairment -test som har utförts 

via ett ”top-down” -test? Det finns samma svårigheter med att granska ett ”top-down” -test 

som det finns i granskningen av ett ”bottom-up” -test ifråga om att bedöma företagets val av 

diskonteringsränta, när de har beräknat återvinningsvärdet för en anläggningstillgång, källa 4. 

Det finns även ytterligen en svårighet med att granska ett ”top-down” -test. Det är att good-

willvärdet som helhet för den kassagenererande enheten vara korrekt värderat, men om det 

går att hänföra goodwillvärdet till ett segment eller kassagenererande enhet kan den enskilda 

posten goodwill vara felaktigt värderad, källa 3. Dessutom kan ett ”top-down” -test vara svå-

rare att värdera på grund av bristande offentliga jämförelsevärden, källa 2. Denna testmetod 

torde i framtiden bli mera sällsynt förekommande, källa 3. 

 

5.2 Granskningsmöjligheter 

 

När företaget har genomfört ett impairment -test, vilka granskningsmöjligheter har då en revi-

sor till sitt förfogande? Som utgångspunkt för granskningen av hur de olika balansposterna 

har förflyttats mellan olika kassagenererande enheter och segment, bör revisorn följa princi-

pen om relativ värdefördelning; denna princip säger att vid förflyttning av verksamhet skall 

också värdet förflyttas i rimlig proportion till den ursprungsverksamhet som företaget tidigare 

hade, källa 3. Det är viktigt att granska förflyttningarna av ovannämnda balansposter på en 

materialitetsnivå. De vill säga att revisorn granskar de väsentliga förflyttningarna av balans-

poster mellan företagets olika kassagenererande enheter och segment, källa 4. Denna förflytt-
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ning av de olika balansposterna kan dock riskera att bli schablonmässigt utförd av företagen, 

källa 2.  

 

En revisor kan även använda sig av företagets egna affärsplan för den kassagenererande en-

heten som referenspunkt. Revisorn kan på det visset kontrollera hur företaget har värderat den 

granskade kassagenererande enheten eller segmentet där för att sedan jämföra denna värde-

ring mot det av företaget gjorda impairment -testet, källa 3. Denna affärsplan brukar omfatta 

tre till fem år men det revisorn kan göra är att kontrollera rimligheten i de antaganden som 

företaget har gjort i affärsplanen för den granskade kassagenererande enheten. Dessutom 

måste revisorn bedöma hur affärsplanen har processats igenom företagets olika ledningsgrup-

per, källa 2, detta granskningsförfarande bekräftas även av, källa 1.  

 

Det finns dock några saker som är viktigt att tänka på när en revisor ska granska företagets 

affärsplan för en kassagenererande enhet och det är att den förväntade långsiktiga tillväxten 

för den granskade kassagenererande enheten inte ligger över landets förväntade BNP. I sådana 

fall måste revisorn fundera på realismen i företagets affärsplan för den granskade enheten. I 

enlighet med, IAS 36 får företaget inte beakta framtida expansionsinvesteringar vid värdering 

av en anläggningstillgång. Det är då viktigt att konstatera om en volymexpansion kan rymmas 

inom ramen för ledig kapacitet och att företaget inte behöver investera i ny produktionsutrust-

ning. Dessutom är det viktigt att bedöma rimligheten i de faktorer i affärsplanen som avser 

framtida marknadsandelar och prisökningstakter på företagets produkter och att dessa anta-

ganden förefaller att vara realistiska, samt granska vad eventuella förbättringar av rörelsemar-

ginalerna beror på, källa 3. 

 

Finns det andra möjligheter att granska ett impairment -test? Det är att pröva rimligheten i det 

gjorda impairment -testet mot företagets förmåga att göra bra prognoser samt del- och års-

bokslut som företaget använder sig av för att styra företaget, källa 4. En revisor kan även ta 

hjälp av den egna corporate finance avdelningen på redovisningsbyrån. Dessa avdelningar 

besitter specialistkompetens när det gäller att värdera företag, källa 2. En revisor har även 

möjlighet att använda sig av en värderingsmodell där de av företaget redovisade värdena för 

varje enhet först läggs in i modellen, sedan läggs kassaflödesanalysen, sist förs diskonterings-

räntan in i denna modell, källa 3.  
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Det finns även ytterligare granskningsmöjligheter för en revisor när han granskar ett ”top-

down” -test. Detta genom att försöka bryta ned testet i mindre beståndsdelar och sedan för-

söka att pröva dem mot de platser i företaget där goodwill anses ha uppstått. Denna gransk-

ning gör revisorn för att kontrollera om det finns någon form av problem i den mindre kassa-

genererande enheten. Dessutom går det att granska det utförda impairment -testet mot den av 

företaget gjorda affärsplanen för den granskade enheten. ”top-down” -testet är bara ett kom-

plement till ”bottom-up” -testet för att pröva goodwill men denna test metod är mindre fin-

maskigt än vad ett ”bottom-up” -test är, källa 4.  

 

5.3 Kassaflödesanalys 

 

Hur granskar en revisor det av företagets framtagna kassaflödesanalys som används vid ett 

impairment -test och vilka svårigheter finns det vid en kassaflödesanalys? Det är företagen 

som själva gör prognoser över företagets framtida kassaflöden och det är ofta företagen själva 

som har den bästa kunskapen om hur marknaden för företagens produkter och tjänster för-

väntas utvecklas under den närmaste tiden. Det finns en svårighet i det faktum att revisorn 

som inte har lika stor branschkännedom som företaget när denne försöker att bedöma realis-

men i företagets prognoser över de framtida kassaflödena, eller att kritiskt bemöta prognoser 

från företaget som revisorn anser vara för optimistiska, källa 2. Vid revisorns värdering av en 

kassaflödesanalys ligger det även en svårighet att i vissa falla att avgöra om den av företaget 

gjorda kassaflödesanalysen verkligen värderar vad den är tänkt att värdera, det vill säga vär-

derar företaget med vald värderingsmetod precis den tillgång som ska värderas, källa 2.  

 

För att kontrollera att den av företaget gjorda kassaflödesanalysen att den innehåller de som 

den ska göra, kan revisorn börja med att titta på förra årets kassaflödesanalys. Den matchas 

sedan mot företagets budget för samma kassagenererande enhet. Detta granskningssätt inne-

håller en annan svårighet för revisorn och det är att budget kan vara för positiv. Revisorn kan 

också göra en bedömning av vilken tillväxtfaktor som företaget har applicerad på den egna 

kassaflödesanalysen, källa 4.  
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5.4 Kontroll vid försök till styrning av impairment test 

 

Vilka möjligheter har en revisor att granska att ett företag inte styr sitt gjorda impairment -test 

av goodwill mot ett redan förutbestämt mål, exempel att företaget använder sig av en för låg 

diskonteringsfaktor i det genomförda impairment -testet vid beräkning av återvinningsvärdet 

för anläggningstillgången? En av de möjligheter som revisorn har är att gå igenom det av fö-

retaget angivna diskonteringsfaktorn och bedöma den till bransch och mot risk i företaget. En 

revisor har även möjlighet att använda sig av utfallet av budget för föregående år, samt tren-

der för den bransch som företaget är verksamt inom för att granska rimligheten i det utförda 

impairment -testet enligt, källa 4. 

 

Om ett företag försöker att styra sitt gjorda impairment -test av goodwill mot ett förutbestämt 

mål, vilka signaler sänder företaget ut till en revisor? Företaget kanske försöker att signalera 

att verksamheten kommer att göra stora vinster i framtiden, fastän företaget idag redovisar 

stora förluster, källa 4. Några orsaker till att en företagsledning kan tänkas vilja styra ett im-

pairment -test är; att bolaget har resultatförväntningar ifrån ägarna som de vill eller måste leva 

upp till. I vissa fall skulle orsaken till att vilja styra impairment -test från företagsledningens 

sida vara de har incentive som inte kommer att uppnås vid en nedskrivning av företagets re-

dovisade goodwill och därmed skulle företagsledningen inte få del av ett befintligt incitament 

program, källa 4. 

 

FAR har gett ut RS 545 om revision av verkliga värden som gäller från och med i år. Denna 

rekommendation är en direkt översättning av IFACs rekommendation ISA 545. Däremot har 

inte FAR någon redovisningsrekommendation för området. Det har istället Redovisningsrådet 

vars RR 17 utgör god redovisningssed för åtminstone noterade företag och företag av stort 

allmänt intresse men är ofta vägledande även för andra företag, källa 2. 
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6  Analys 
 
När en revisor ska granska hur företaget har värderat goodwill i ett impairment -test visar 

analysmodellen på flera svårigheter för en revisor. Denna värdering utgör den kodningspro-

cess som finns när meddelandet skickats ut av företaget. Vidare i samma kodningsprocess 

tillkommer svårigheter för en revisor vid granskningen av förflyttningen av de olika balans-

posterna mellan kassagenererande enheterna eller segmenten en omorganisation och där till 

finns det farhågor om en framtida risk om schablonmässigt utförande av dessa förflyttningar 

av balansposterna.  

 

Svårigheter för en revisor finns även då denne ska bedöma kunskapsnivån hos företaget. Ett 

impairment -test är både kostsamt och tidsödande, därmed kan det också uppstå en diskussion 

om vilka indikationer som är lämpliga att ta med vid den bedömning som företaget skall göra.  

Vid en nedskrivningsprövning av den förvärvade goodwill genom en kostnadsallokering av 

den samma, som fördelas ut till de olika kassagenererande enheterna eller segment där good-

will anses ha uppkommit. Detta nya arbetssätt ska jämföras med den tidigare gällande årsre-

dovisningslagen som medgav att förvärvad goodwill skulle skrivas av på fem år om företaget 

inte kunde uppvisa särskilda skäl för att använda en längre avskrivningsperiod. I fallet med 

Atlas Copco som ansåg att de hade särskilda skäl för att skriva av förvärvad goodwill på be-

tydligt längre tid än vad som medgavs i årsredovisningslagen. Vid en sådan stor skillnad 

mellan vad företaget anser vara en riktig värdering av sin goodwill och den av revisorerna 

rimlig nivå. Enligt uppsatsen kommer det att bli svårare att granska företagets värdering av 

goodwill, då företaget kan anses ha en specifikare branschkännedom än en revisor beträffande 

framtida prognoser.  

 

Vid avkodning av meddelandet uppstår svårigheter att analysera kassaflödesanalysen för att 

bedöma om företaget har använt sig av en rimlig diskonteringsränta. Revisorn har som stöd 

principen om rättvisande bild när denne granskar företagets meddelande. Detta ger revisorn 

möjlighet att pröva företagets val av diskonteringsfaktor mot andra företags val av diskonte-

ringsfaktor som är verksamma inom samma bransch. För att där igenom granska rimligheten 

och tillförlitligheten i det av företaget utförda kassaflödesanalysen.  
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De störningar som påverkar meddelandet finns i två olika typer, interna som externa, vilka 

påverkar utfallet i ett impariment -test. Där interna störningar är vad som i den här studien 

behandlas som signaler från företaget. Dessa handlar mer om hur företaget kan ha försökt 

styra sitt impairment -test mot ett förutbestämt mål. De externa störningar rör områden utan-

för företaget som till exempel tillväxt och branschkunskap. Figur 3 nedan sammanfattar de 

svårigheter den här uppsatsen har kommit fram till och var i den kommunikationsprocess 

mellan ett företag och en revisor de befinner sig i.  

 
Figur 3 Svårigheter för en revisor, källa egen 

 

I enlighet med god redovisningssed måste också företagets interna kontrollmiljö bedömas i 

enlighet med vad FAR har gett ut i RS 545 om revision av verkliga värden som gäller från 

och med i 2005. I RR 17 utgör god redovisningssed för åtminstone noterade företag och före-

tag av stort allmänt intresse men är ofta vägledande även för andra företag. I revisorslagen 

betonas också vikten av att revisorn kontrollerar företagsledningens förvaltning av företaget. 

Vid en granskning av den interna kontrollmiljön kan revisorn minska de störningar som an-

nars skulle påverka meddelandet. Vid den kontrollen upptäcker revisorn om och hur mycket 

ledningen, som i det här fallet symboliserar dessa störningar, för företaget har påverkat eller 

är medvetna om hur mycket det påverkar ett impairment -test.  
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Om företaget vill sända ut en signal eller försöker styra sitt test mot ett förutbestämt mål, finns 

affärsplanen som ett stöd för att revisorn ska kunna minska det interna bruset i det framtagna 

impairment -test. Affärsplanen kan avslöja om det finns resultatförväntningar ifrån ägarna 

eller om företagsledningens bonus inte kommer att slå ut om det blir en nedskrivning av före-

tagets goodwill. För att minska externa störningen använder sig revisorn sig av corporate fi-

nance-avdelning för att få en oberoende värdering av företaget. Om revisorn använder sig av 

den egna corporate finance-avdelningen uppfylles kraven i revisorslagen om självständighet 

och opartiskhet, samt god revisionssed.  

 

6.1 Slutsats 

 
Denna uppsats har haft som syfte att belysa svårigheter och möjligheter som en revisor har vid 

granskning av ett företags utförda impairment -test av goodwill och att bedöma tillförlitlighe-

ten och rimligheten i det av företaget utförda testet. I de svar som har erhållits i de intervjuer 

som har genomförts i denna uppsats visar på ett samstämmigt resonemang beträffande svårig-

heter och möjligheter till kontroll av ett impairment -test som möter en revisor vid en gransk-

ning.  

 

Det som framkommit i analysen är att införandet av impairment -test har genererat nya svå-

righeter och möjligheter för en revisor. Dessa nya svårigheter har inneburit att revisorns ar-

betsfält har vidgats från att kontrollera hur företaget har utfört sin redovisning som gjorts i 

enlighet med i årsredovisningslagen. Till att nu även gälla hur företaget har värderat goodwill 

och företagets val av diskonteringsfaktor i kassaflödesanalysen måste analyseras. Den möjlig-

het som blir tydlig i det resonemang som förts med intervjupersonerna är att en revisor grans-

kar affärsplan för att på det sättet kontrollera rimligheten i ett utfört impairment -test. Tillför-

litligheten i utförandet av testet kommer av att revisorn granskar hur affärsplanen har proces-

sats genom företaget. 

 

Även om revisorn har stöd i den nuvarande lagstiftningen för att minska svårigheterna vid en 

granskning av ett impairment -test, har testet gjort att det kommer att ställa högre krav på att 

revisorn behöver ha en bättre omvärldsförståelse än tidigare samt ha en bredare branschkän-

nedom. För revisorn innebär detta att denne måste ha en större förståelse och kunskap för 

olika branscher och de konjunkturer som kommer att påverka företagets framtida resultat och 
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kassaflöden. Revisorn behöver förvärva dessa kunskaper för att kunna kontrollera att företaget 

inte styr ett genomfört impairment -test mot ett förutbestämt mål. I det remissvar som FAR 

avgav fanns det farhågor om företagens bedömning av goodwill riskerar att komma att bli mer 

positiv än vad den har stöd för i verkligheten beträffande framtida intäkter. Därmed skulle re-

visorn riskera att hamna i en situation där dennes undertecknande av årsbokslutet antagits som 

intäkt för framtida övervinster i de förvärvade bolagen. 

 

6.2 Egna reflektioner 

 

Noterbart är att flera svenska börsnoterade bolag under år 2004 valde att skriva av stora 

goodwillposter i slutet av redovisningsåret. Den fråga som inställer sig hos uppsatsförfattarna 

är varför gjorde företagen sina nedskrivningar av goodwill vid denna tidpunkt? Varför har de 

inte har gjort nedskrivningarna av goodwill tidigare. Är det kanske möjligt att den förvärvade 

goodwill med den gamla årsredovisningslagen hade skrivits på längre tid än vad företagen nu 

bedömde var nödvändigt att göra för att visa en rättvisande bild av storleken på sin goodwill. 

Finns det eventuellt också en rädsla bland företagen om vad som händer den dag som världs-

konjunkturen vänder nedåt och företagen blir tvingade att nedskrivningspröva värdet på an-

läggningstillgångarna till vilket goodwill hör. Idag använder sig revisorns egna affärsplaner 

för de olika kassagenererande enheterna eller segmenten för att verifiera rimligheten i ett im-

pairment -test, de torde uppkomma om företagen har påverkat affärsplanen för att få den att 

stämma mot ett impairment -test. Därmed kommer även de värderingar som företaget gör i sitt 

impairment -test att variera över konjunkturcykler och tid. 
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Bilaga 1 
 

Återgivning av Internationell redovisningsstandard i Sverige 2004, IAS 36  

 

När företaget ta ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov skall åtminstone föl-

jande indikationer beaktas; 

 

Externa informationskällor 

A, Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av andra orsaker än 

tillgångens ålder eller normala användning. 

B, Under perioden har väsentliga förändringar i teknik, marknadsförutsättningar, ekonomisk 

eller legal miljö inträffat, eller väntas inträffa på den marknad som tillgången är avsedd för 

och som innebär negativa effekter för företaget. 

C, Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har stigit under peri-

oden, på ett sätt som kan förväntas påverka den diskonteringsfaktor som används för att be-

räkna tillgångens nyttjandevärde och därmed väsentligt minska tillgångens återvingsvärde. 

D, Företagets redovisade eget kapital överstiger börsvärdet. 

 

Interna informationskällor 

E, Tillgången framstår som föråldrad eller skadad. 

F, Under perioden har betydande förändringar ägt rum eller väntas äga rum inom en snar 

framtid, som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att utnyttja tillgången för avsett ända-

mål. Ett exempel är att företaget planerar att avveckla eller omstrukturera den verksamhet 

som till vilken tillgången hör eller avyttra tillgången i förtid. 

G, Den interna rapporteringen tyder på att tillgångens avkastning är lägre eller kommer att bli 

lägre än vad som tidigare antagits.48

 

Företaget måste först pröva att använda ”bottom-up” -testet när de ska fördela posterna för 

goodwill. Företaget får själv fördela posterna för goodwill genom att kostnadsfördela good-

will till de minsta självständiga kassagenererande enheterna inom företaget. (Enligt punkt 80 a 

                                                 
48 Internationell Redovisningsstandard 2004 sid 371f 
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i skall företaget redovisa en nedskrivning i enlighet med punkt 88 i IAS 36) om återvinnings-

värdet på denna större enhet är lägre än det redovisade värdet, inklusive eventuell goodwill.49

 

Vid nedskrivning av värdet på en kassagenererande enhet skall nedskrivningsbeloppet förde-

las på enskilda tillgångar i enheten enligt följande ordning. 

A, Först till eventuell goodwill som avser den kassagenererande enheten. 

B, Därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden.50  

 

Nedskrivningarna skall redovisas som nedskrivningar av enskilda tillgångar via företagets 

resultaträkning i enlighet med punkt 59 i IAS 36. Det nedskrivna värdet får inte understiga det 

högsta av: 

A, Tillgångens nettoförsäljningsvärde (om det går att fastställa). 

B, Tillgångens nyttjandevärde (om det går att fastställa). 

C, Noll.51

 

Tillämpning av ovanstående test innebär att företaget skriver ned värdet på de tillgångar som 

ingår i den kassagenererande enheten enligt IAS 36, punkt 82, inklusive eventuell goodwill 

som kan fördelas på ett rimligt och konsekventsätt. När det är praktiskt ogenomförbart att 

fördela goodwill på ett rimligt och konsekventsätt, innebär tillämpningen av både ”bottom-

up” -testet och ”top-down” -testet att företaget; 

A, först skriver ned tillgångarna i enheten utan hänsyn till goodwill, samt b; därefter i till-

lämpliga fall skriver ned goodwill värdet. Eftersom företaget ”bottom-up” -testet först, hänför 

sig den nedskrivning som är en följd av ”top-down” -testet att enbart till den goodwill som 

fördelas på den större kassagenererande enheten.52  

 

”top-down” -testet innebär att företaget själva får börja kostnadsallokera goodwill inom före-

taget till de kassagenererandeenheter där de har uppstått. Goodwill skall allokeras uppifrån 

och ned genom företaget på ett rimligt och konsekventsätt till de olika kassagenererande en-

heterna inom företaget. Arbetsmetoden är i övrigt lika som vid ett ”bottom-up” -test.53

                                                 
49 Internationell Redovisningsstandard i Sverige 2004 sid 381 
50 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2004 sid 382 
51 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2004 sid 382 
52 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2004 sid 381f 
53 Internationell redovisningsstandard I Sverige 2004 sid 381 
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