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Sammandrag 

Den 1 januari 2005 infördes en ny redovisningsstandard för noterade koncernföretag 

inom EU; IFRS/IAS. Syftet med denna uppsats är att skapa en bild av i vilken 

utsträckning svenska koncernbolag anpassat valda delar av sin redovisning efter 

regelverket IFRS 3. 23 svenska koncernbolags årsredovisningar, noterade på den 

nordiska börsens Large Cap-lista har legat till grund för empirin. Slutsatserna är att 

koncernerna överlag visat sig vara bra på att uppfylla upplysningskraven i samband med 

nedskrivningstest av goodwill. Med ett enda undantag har samtliga upplysningskrav 

uppfyllts av åtminstone 50 % av företagen. Särredovisningen av immateriella tillgångar 

från goodwill är dock mer bristfällig. Av de 23 företag som undersökts är det bara 6 som 

gjort nedskrivningar under 2005 och det kan konstateras att det nya regelverket har fått 

stor påverkan på företagens koncernresultat. Framtiden kommer med all säkerhet visa en 

praxis som företagen bättre kan följa, då år 2005 blev lite av ett provår.   
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1. Inledning 
Den 1 januari 2005 infördes en ny redovisningsstandard för noterade koncernföretag 

inom EU; IFRS/IAS. Denna standard syftar till att harmonisera olika länders 

redovisningssystem och principer, vilket i sin tur syftar till att öka jämförbarheten. Bland 

de nya standarder som infördes kom en av de mest omdebatterade att bli IFRS 3, som 

behandlar företagsförvärv och redovisningen av sådana. Vid företagsförvärv utgörs ofta 

en substantiell andel av köpeskillingen av goodwill. Den teoretiska beskrivningen av 

goodwill är att det är en ersättning till säljaren för de extra goda vinster köparen 

kalkylerar med att förvärvet ger under kommande år. Före införandet av IFRS 3 

behandlades goodwill som en tillgång med tillhörande årlig avskrivning, vanligtvis över 

en period om maximalt 20 år. Efter införandet görs inte längre några årliga avskrivningar. 

Istället sker årligen en prövning om huruvida en nedskrivning av goodwillvärdet är 

nödvändig. En annan väsentlig skillnad från tidigare berör redovisningen av förvärvade 

immateriella tillgångar; fler identifierbara immateriella tillgångar ska särredovisas från 

goodwillvärdet än vad som var fallet tidigare. Införandet av det nya regelverket har 

förorsakat debatt, kanske i synnerhet införandet av IFRS 3. Frågan om goodwill ska 

skrivas av eller inte har debatterats flitigt, ur flera olika perspektiv. Bland annat har 

farhågor för att den frivilliga nedskrivningen ska leda till resultatmanipulering förts fram; 

det vill säga att företag inte skriver ner sitt goodwillvärde trots att en sådan nedskrivning 

borde göras.   

 

Då detta skrivs, i december 2006, har det nya regelverket varit ett faktum i snart två år, 

och de första studierna av i vilken omfattning och på vilket sätt bolagen anpassar sig efter 

detta börjar låta sig göras.  

 

1.2 Problemformulering 
Denna uppsats kretsar kring införandet av IFRS 3 och vilka konsekvenser detta införande 

har fått för ett urval koncernbolags redovisningsförfaranden. För att kunna ge en relativt 

konkret beskrivning med tydliga avgränsningar har vi utgått från följande fyra 

frågeställningar: 
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1. Vilka upplysningskrav enligt IAS 36.134 har de aktuella koncernbolagen uppfyllt 

i samband med nedskrivningstest av goodwill?  

2. I vilken utsträckning har företagen särredovisat immateriella tillgångar i samband 

med eventuella förvärv enligt reglerna i IAS 38?  

3. I vilken utsträckning har företagen gjort nedskrivningar av goodwillvärdet? 

4. Hur ser skillnaden från tidigare år ut avseende resultatpåverkan (obligatorisk 

avskrivning kontra frivillig nedskrivning)? 

 

Problemformuleringen lyder: ”Baserat på fyra konkreta frågeställningar; hur har ett 

urval svenska koncernbolag tagit till sig, anpassat och tillämpat sin redovisning 

efter IFRS 3 och hur stor resultatpåverkan har denna anpassning haft?” 

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att skapa en bild av i vilken utsträckning svenska koncernbolag anpassat 

valda delar av sin redovisning efter regelverket IFRS 3. Vidare syftar vi att visa hur 

denna anpassning avspeglats i bolagens årsredovisningar samt på bolagens resultat. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har begränsat oss till att undersöka 23 svenska koncernbolag noterade på den nordiska 

börsens Large Cap-lista. Vi valde slumpmässigt ut ett 30-tal koncernföretag på Large Cap 

listan men bara 23 stycken av dem var användbara för vårt syfte. Dels på grund av att 

vissa bolag redovisar enligt amerikanska US GAAP och dels för att vissa bolag inte hade 

någon koncernmässig goodwill. Eftersom vi slumpmässigt valt ut företagen kan vi anta 

att resultatet av vår uppsats ger indikationer för hela Large Cap-listan. Att vi fokuserat på 

ett urval av företag på Large Cap-listan beror på att dessa bolag är tongivande och därför 

mer intressanta ur ett publikt perspektiv. Med detta menar vi att de större bolagen har 

större press på sig att följa regelverket, då dessa är under hårdare bevakning från 

analytiker, media och potentiella investorer. Det är med andra ord såväl troligare som 

viktigare att dessa bolag följer regelverket, vilket i sin tur gör det mer intressant för oss 
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att undersöka dessa jämfört med mindre bolag som inte är under samma yttre press. 

Vidare begränsar vi som redovisat i problemformuleringen oss till ändringar i IAS 36 och 

IAS 38 som införandet av IFRS 3 gett upphov till. Vi avser inte att undersöka huruvida 

koncernbolagen har uppfyllt upplysningskraven för varje enskilt förvärv. Detta därför att 

vi anser att det är mer intressant att titta på frågor mer specifikt kopplade till värdering 

och redovisning av goodwill. Av den anledningen att det är dessa frågor som varit mest 

centrala i debatten kring införandet av IFRS 3. Däremot kommer vi att beröra dessa 

regler i vår teori, av anledningen att det finns en uppenbar koppling mellan förvärv och 

goodwill. Att vi enbart har fokuserat på information tillgänglig genom årsredovisningar 

beror på att det endast är denna information som är av relevans för vårt syfte. En intervju 

hade till exempel inte kunnat visa vad införandet av IFRS 3 fått för konsekvenser för 

respektive koncernbolags årsredovisning, varför inga intervjuer gjorts. Syftet med en 

harmonisering av redovisningsstandarder är delvis att öka transparensen i 

årsredovisningen för att ge analytiker och investorer ett bättre beslutsunderlag. Med andra 

ord är det den publikt tillgängliga informationen som är relevant, inte den information vi 

eventuellt kunnat komma över genom intervjuer.  

 

2. Metod 

2.1 Val av referenslitteratur 
Eftersom IFRS är en tämligen ny standard, omdiskuterad och ifrågasatt har vi använt oss 

av ett flertal nyligen publicerade artiklar i ämnet, framförallt från tidningen Balans. 

Denna tidskrift är en branschtidning för revisorer utgiven av FAR SRS (Föreningen 

Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorssamfundet). Som teoriunderlag använder 

vi oss framförallt av tre böcker; ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2005” (FAR Förlag), ”Årsredovisning i koncerner” (Rune Lönnqvist, 2005) och ”Den 

nya koncernredovisningen” (Per Thorell, 2004). Som komplement till denna litteratur har 

vi använt oss av två stora revisionsbyråers guider och beskrivningar gällande IFRS 3. 

Vidare har vi gått igenom ett trettiotal årsredovisningar från 2003 respektive 2005, varav 

23 använts som underlag för vår studie. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Som underlag för vår empiri har vi använt oss av årsredovisningar täckande 

verksamhetsåret 2003 och 2005 för de koncernbolag vi valt ut. Dessa data är primära. 

Med en primär källa avses vanligtvis att personen ifråga själv har upplevt eller deltagit i 

det vederbörande beskriver. Sekundär källa däremot karaktäriseras som regel av att 

informationen är framställd med hjälp av andras iakttagelser.1 Vidare ligger vårt fokus på 

ett kvantitativt tillvägagångssätt. Istället för att till exempel använda oss av ett fallföretag 

och analysera detta företags räkenskaper i detalj försöker vi se generella tendenser genom 

att jämföra ett större antal företag på en lägre detaljnivå. I årsredovisningarna har vi 

fokuserat på avsnitten om goodwill med tillhörande nedskrivningstest. I balansräkningen 

har vi undersökt värdet på tillgångar och goodwill, i resultaträkningen en eventuell 

nedskrivning av goodwill. Vidare har vi fokuserat på noterna gällande företagsförvärv, 

vilka immateriella tillgångar som särredovisats samt vilka antaganden som ligger till 

grund för goodwillvärdet. Dessutom har vi läst igenom förvaltningsberättelsen och 

specifika avsnitt där förklaringar till redovisningsprinciper ges. Därefter har vi jämfört de 

olika koncernbolagens årsredovisningar i syfte att kunna göra sammanställningar och 

därigenom kunna åskådliggöra i vilken utsträckning bolagen anpassat sin redovisning i 

enlighet med reglerna i IFRS 3. Dessutom har vi genom jämförelse och sammanställning 

försökt identifiera generella mönster beträffande första årets anpassning till IFRS 3. 

Vidare har vi även undersökt vilken eventuell resultatpåverkan införandet av IFRS 3 

inneburit. Vi har jämfört årets eventuella nedskrivning av goodwill med den avskrivning 

som skulle ha gjorts om inte IFRS 3 införts. Detta har gjorts genom en förenkling av hur 

goodwillvärdet skulle ha sett ut baserat på tidigare års procentuella avskrivning. Här har 

vi valt att titta på 2003 års räkenskaper för respektive bolag beträffande goodwillvärde 

och avskrivningar på goodwill. Anledningen till att vi valde 2003 års siffror var för att 

vissa bolag började anpassa sina årsredovisningar till IFRS 3 redan under 2004. Följande 

exempel illustrerar vårt tillvägagångssätt: Om företag A år 2003 redovisade ett utgående 

goodwillvärde på 90 kr och en avskrivning på goodwillvärdet på 10 kr vet vi att 

avskrivningens storlek är 10 % (10/(90 + 10) = 0.1). För 2005 års redovisning har vi 

sedan använt samma avskrivningsprocent på goodwill och jämfört med den eventuella 

                                                        
1
 Holme; Solvang, 1997 
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nedskrivning som gjorts. I ett av företagen redovisades ingen avskrivning på goodwill 

2003 varför vi i det fallet utgick från en förenklad beräkning. Denna beräkning gick ut på 

att goodwillvärdet skrevs av på 20 år; dvs. med 5 % per år. Dessa beräkningar har gjorts i 

syfte att kunna ge en indikation angående vilken resultatpåverkan de nya 

goodwillreglerna medfört. Vid andra valutakurser än svenska kronor, har vi använt oss av 

slutkurs datum 20051230 för respektive valuta för att räkna om till svenska kronor. 

 

2.3 Källkritik 
Överlag har de källor vi använt oss av varit tillämpliga i hög utsträckning. Vi har inget att 

anföra beträffande böckerna som genomgående är skildringar av faktiska förhållanden 

och regler. Förvisso är Per Thorells bok skriven i samarbete med Ernst&Young, men 

detta tycker vi inte underminerar trovärdigheten. Artiklarna är i och för sig delvis 

subjektiva skildringar av IFRS 3, men det är något vi har haft i åtanke varför artiklarna 

inte utgjort underlaget för teorin utan istället fungerat som komplimenterande material 

som bidragit med alternativa infallsvinklar. Den kritik vi kan rikta mot 

årsredovisningarna grundar sig i bristen på objektivitet och konsekvens. 

Årsredovisningarna har i syfte att förmedla objektiv och rättvisande finansiell 

information till intressenter, men läsaren bör ha i åtanke att årsredovisningar även 

används i marknadsföringssyfte. Detta kan i sin tur leda till räkenskaper som är 

subjektiva till aktuellt företags fördel vilket vi har varit medvetna om. Vidare vill vi som 

författare påpeka att det till viss del är potentiellt subjektiva tolkningar som ligger till 

grund för vår sammanställning, analys och slutsatser. Vi har till att börja med gjort den 

tolkning vi tror är mest korrekt gällande upplysningskravens innebörd. Vidare har vi 

tolkat den information årsredovisningarna gett oss med hänsyn till huruvida dessa 

upplysningskrav uppfyllts eller ej. Med andra ord finns det visst utrymme för subjektiva 

feltolkningar. 

 

2.4 Teorival 

Vårt teoretiska ramverk består av den nya internationella redovisningsstandarden för 

koncernbolag, specifikt IFRS 3 om rörelseförvärv, och än mer specifikt de ändringar 
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införandet av IFRS 3 inneburit på IAS 36 (nedskrivningar) och IAS 38 (immateriella 

tillgångar). Vårt syfte kräver ingen modellanvändning, utan snarare ett ramverk av 

standarder och principer. Dessa standarder och principer är det som ligger till grund för 

vårt syfte, problemformulering, analys och slutsatser.   

 

3. Teorisk bakgrund 
Inom redovisningsområdet verkar en rad normgivande organ. Dessa organ publicerar och 

upprätthåller fortlöpande nya och befintliga regelverk. Bland de svenska organen är 

Redovisningsrådet (RR) mest tongivande. RR publicerar framförallt rekommendationer 

och vägledning, baserat på bakomliggande internationella regelverk tolkade för att passa 

svenska redovisningsprinciper. Från och med 2005, det vill säga i och med införandet av 

IFRS, gäller inte redovisningsrådets rekommendationer längre noterade företag. Däremot 

förväntas existerande rekommendationer ha visst inflytande i ytterligare några år. RR 

kommer också ha möjlighet att publicera rekommendationer beträffande specifika 

svenska regler som noterade företag som följer IFRS har att följa. RR förväntas också 

bidra med viss vägledning gällande hur noterade företag som upprättar 

koncernredovisning enligt IFRS ska redovisa i juridisk person. Bland övriga svenska 

organ kan Bokföringsnämnden (BFN) nämnas. Dessa publicerar allmänna råd och ger 

vägledning för onoterade företag.  

   Det internationella organ som fungerar som central normgivare är International 

Accounting Standards Board (IASB).2 Detta är en fristående stiftelse med placering i 

Storbritannien som arbetar för att utveckla och harmonisera företagens årsredovisningar 

på internationell basis. IASB har en styrelse som består av 14 medlemmar vilka samtidigt 

är beslutsfattare. Styrelsen utses av en grupp individer som representerar olika 

världsdelar, producenter och användare av redovisningen. Emellanåt utses också 

styrelsemedlemmar genom akademiska meriter. IASB och dess interna regelverk 

gällande till exempel utnämnande av styrelsemedlemmar är konstruerat så att organet ska 

besitta bästa möjliga förutsättningar för att kunna verka fristående och oberoende. Värt 

                                                        
2
 Thorell, 2004 
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att notera är att IASB inte innehar någon formell makt; deras regler är inte tvingande utan 

enbart att se som rekommendationer. Däremot ligger det oftast i företagens intresse att 

följa de normer IASB rekommenderar, då dessa normer är välkända och respekterade 

bland investerare, revisorer och andra aktörer på kapitalmarknaden.3 IASB är det organ 

som publicerar International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket är ett aggregat 

av de standarder IASB rekommenderar. Såväl IASB som dess aggregerade regelverk är 

relativt nytt. Tidigare gick IASB under namnet International Accounting Standards 

Committee (IASC) och dess regelverk hette International Accounting Standards (IAS). 

Den amerikanska motsvarigheten till IFRS heter US GAAP och ges ut av Financial 

Accounting Standards Board (FASB), som i sin tur är den amerikanska motsvarigheten 

till IASB.  

   Kapitalmarknaden har under senare tid varit föremål för omfattande globalisering. 

Detta medför i sin tur en press på globala aktörer att följa samma regelverk, av 

anledningen att årsredovisningar och övrig finansiell rapportering som är en produkt av 

företagande i olika länder och världsdelar ska kunna jämföras. Detta utgör den största 

drivkraften bakom globaliserings- och harmoniseringsarbetet av redovisningsstandarder. 

Historiskt har europeiska och amerikanska redovisningsstandarder skiljt sig åt på en rad 

punkter, vilket varit föremål för en mängd debatter. I takt med den ökade globaliseringen 

har dock de i olika världsdelar verkande organen, FASB och IASB, börjat samarbeta. 

Detta samarbete syftar till att reducera och på sikt eliminera skillnaderna mellan de båda 

organisationernas regelverk. Inom EU har det beslutats att europeiska finansiella 

rapporter ska vara jämförbara såväl inom unionen som mellan medlemmar av unionen 

och till exempel amerikanska företag. Denna strävan utmynnade 2002 i en IAS-

förordning. EU-förordningar är överordnade nationell lagstiftning varför förordningen 

ska tillämpas av berörda företag i EU-medlemsländer oavsett vad den nationella 

lagstiftningen säger. Denna IAS-förordning går under namnet IFRS. Vad förordningen 

kräver är att IFRS ska tillämpas i de noterade företagens koncernredovisning.4   

 

                                                        
3
 Lönnqvist, 2005 

4
 Thorell, 2004 
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3.1 Viktiga definitioner och förklaringar av begrep p 

 

Koncern 

Definitionen av en koncern enligt IAS/IFRS är att verksamheten ur juridisk synpunkt 

bedrivs i separata bolag, som i realiteten står under gemensam ledning. Kraven för att ett 

bolag ska träda in i en koncern är att ett moderbolag har ett avgörande inflytande, som 

regel konkretiserat som minst 51% av aktiernas röstetal. Med andra ord bildas en koncern 

om det tidigare fristående företag A (som nu blir moderbolag) förvärvar minst 51% av 

aktiernas röstetal i företag B (dotterbolag).5 

 

Goodwill  

Enligt IFRS 3, punkt 52, definieras goodwill som: ”Goodwill som förvärvas i ett 

rörelseförvärv kan ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att 

enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat.”6 Detta innebär att om företag A 

betalar 1000 kr för företag B, trots att företag B bara har tillgångar värda 800 kr, så 

uppkommer ett goodwillvärde på 200 kr. Detta värde baseras på en subjektiv bedömning 

hos företag A beträffande anteciperad utveckling i företag B. 

 

Begrepp förekommande i årsredovisningarna/empirin 

 

• EBITDA = Förkortningen betyder ”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 

and Amortization”. Med andra ord är detta ett mått på rörelseresultatet före av- 

och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag. En del av företagen i vår 

studie använder begreppet ”EBITDA-marginalen” vilket står för EBITDA 

uttryckt i procent av nettoomsättningen.7 

  

• WACC = Förkortningen betyder ”Weighted Average Cost of Capital”. Detta är 

detsamma som kapitalkostnad och är den kalkylränta företagen använder sig av 

vid nuvärdesberäkningar. Det är ett vägt genomsnitt av kostnaden dels för de lån 
                                                        
5
 Lönnqvist, 2005 

6
 IFRS/IAS, 2005 

7
 Telia Sonera, årsredovisning, 2005 
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ett företag har, dels kostnaden för det avkastningskrav företaget har att uppfylla 

gentemot aktieägarna. Den här kalkylräntan är av central betydelse för 

nuvärdesberäkningar och den speglar en del av den risk en investering medför. 

 

3.2 Övergripande beskrivning av IFRS 3 
IFRS 3 ska tillämpas på förvärv av aktier, kapitalandelar där ett moder-

/dotterbolagsförhållande uppstår, apportemissioner, vissa fusioner samt aktiebyten. Till 

skillnad från tidigare, då undantag kunde göras i vissa fall, ska nu alltid förvärvsmetoden 

användas. Förvärvsmetoden innebär att förvärvaren redovisar från förvärvstidpunkten det 

förvärvade företagets resultat i resultaträkningen och det förvärvade företagets 

identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i balansräkningen värderade till 

verkligt värde med tillägg för eventuell goodwill. 

   Köpeskillingen ska fördelas på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och 

ansvarsförbindelser. Dessa poster ska tas upp till verkligt värde oavsett om dessa poster 

redovisats i det förvärvade företagets balansräkning eller ej. De identifierbara 

tillgångarna kan bestå av materiella tillgångar, finansiella tillgångar, immateriella 

tillgångar och goodwill. En av de mer betydelsefulla ändringarna införandet av IFRS 3 

innebar är att fler identifierbara immateriella tillgångar ska särredovisas från 

goodwillvärdet.8 Motivet till denna ändring kommer av att goodwill enligt IFRS 3 anses 

ha en obegränsad ekonomisk livslängd och därför inte ska skrivas av.9  

 

3.3 Generella upplysningskrav 
IFRS 3 ställer höga krav på klargörande upplysningar i samband med gjorda förvärv, 

samt i samband med nedskrivning av bokföra värden. De bakomliggande motiven till 

dessa upplysningskrav är att ge användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att 

utvärdera omfattningen och de finansiella effekterna av varje förvärv under perioden.10  

   De upplysningskrav i samband med IFRS 3 som betingat de största skillnaderna jämfört 

med tidigare är: 
                                                        
8
 Deloitte, 2005 

9
 Thorell, 2004 

10
 Ernst & Young, 2005 
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• Immateriella tillgångar som enligt RR 1:00 redovisats som en del av 

goodwillvärdet ska, till skillnad från tidigare, i så stor utsträckning som möjligt är 

redovisas som separata tillgångar. 

  

• IFRS 3 kräver, vid varje väsentligt förvärv, upplysningar om de antaganden och 

faktorer som ligger till grund för goodwillvärdets uppkomst. Vidare ska det göras 

en beskrivning av varje enskild immateriell tillgång som inte redovisas skilt från 

goodwill, med förklaring till varför dessa tillgångar inte redovisas separat. I 

dylika fall ska det lämnas en motivering till varför tillgångens värde inte kunnat 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

• IFRS 3 kräver vidare en mer detaljerad förvärvsanalys i samband med väsentliga 

förvärv. Till exempel ska upplysning lämnas om belopp som redovisats vid 

förvärvstidpunkten och belopp som fastställts i enlighet med IFRS omedelbart 

före förvärvet. 

 

• IFRS 3 kräver, att vid varje väsentligt förvärv, upplysning om den förvärvade 

enhetens eventuella bidrag till periodens resultat efter förvärvstidpunkten. 

Slutligen kräver IFRS 3 även upplysning om vad koncernens intäkt och resultat 

skulle ha varit om förvärvet skett vid ingången av räkenskapsåret.11 

 

3.4 Tidigare regler gällande redovisning av goodwil l 
Tidigare normgivning, uttryckt i redovisningsrådets rekommendationer RR 1:00 och RR 

17, innebar att goodwill skulle redovisas till anskaffningsvärdet reducerat med 

ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningarna var tvingande och gjordes över 

den bedömda nyttjandeperioden, som i normalfallet uppgick till maximalt 20 år. Utöver 

avskrivningen skulle företagen vid varje årsslut även pröva goodwillvärdet i syfte att 

identifiera eventuella nedskrivningsbehov. En nedskrivning skulle belasta årets resultat 

                                                        
11

 Lagerström & Nicander, Balans nr 6-7 2006 
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och under vissa omständigheter fanns det också möjligheter att återföra en tidigare gjort 

nedskrivning. En sådan återföring krävde betydande dokumentation i årsredovisningen, 

bland annat beträffande vilka antaganden som låg till grund för återföringsbeslutet.12  

 

3.5 Goodwill enligt IFRS 3 
Den huvudsakliga ändring införandet av IFRS 3 har inneburit för goodwillvärdet är att 

det inte längre ska skrivas av utan bli föremål för en årlig nedskrivningsprövning. 

Tidigare var en årlig avskrivning obligatoriskt medan nedskrivningsprövningen förvisso 

inte var frivillig men vars fall i det aktuella företaget i viss mån kunde styra över själv. 

Denna ändring är relaterad till ett skifte av synsätt; från att beräkna hur 

anskaffningsutgiften ska fördelas som kostnad för vissa perioder till att endast se 

tillgångens värde beräknat utifrån antaganden om framtida ekonomisk nytta. IASB anser 

att detta ger en bättre information om goodwillvärdet än den information som 

reflekterades genom planenliga avskrivningar. Som nämnts ovan är en av de åtgärder 

som gjorts i syfte att undvika för högt värderade goodwillposter att införa en obligatorisk 

årlig nedskrivningsprövning. Tidigare var nedskrivningsprövning enbart nödvändigt om 

det existerade klara indikationer på till exempel en värdeminskning. Numera ska 

prövningen göras oavsett om det finns negativa indikationer eller ej.13 Tidigare gällande 

regelverk tillät, vid speciella omständigheter, en återföring (reversering) av tidigare gjord 

nedskrivning. I samband med införandet av IFRS 3 eliminerades dock 

återföringsmöjligheten. Om en period med lågkonjunktur medför en nedskrivning kan 

med andra ord inte denna nedskrivning återföras även om konjunkturen vänder och 

företagsledningen gör en ny, och högre, bedömning av goodwillvärdet.14   

 

3.6 Nedskrivningstest enligt IAS 36  
Ett första steg vid bedömningen av goodwillvärdet som uppkommit vid företagsförvärv 

är korrekt värderat är att hänföra värdet till olika kassagenererande enheter, till exempel 

                                                        
12

 Persson & Hultén, Balans, nr 6-7 2006 
13

 Thorell, 2004 
14

 Lönnqvist, 2005 
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dotterföretag, divisioner eller segment. För att kunna avgöra huruvida det föreligger ett 

nedskrivningsbehov eller ej ska återvinningsvärdet för den aktuella kassagenererande 

enheten beräknas och jämföras med det redovisade värdet. Återvinningsvärdet utgörs av 

det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde. Då 

nettoförsäljningsvärdet ofta är svårt att fastställa använder sig de flesta företag av 

nyttjandevärdet. Detta värde beräknas med hjälp av en diskonteringsfaktor. Denna faktor 

appliceras på förväntningar om framtida kassaflöden. Med andra ord är detta en slags 

nuvärdesberäkning där diskonteringsfaktorn reflekterar tillgångens specifika risk. Om 

återvinningsvärdet visar sig vara lägre än det redovisade värdet ska nedskrivning göras. 

Denna nedskrivning belastar resultatet.15 Nedskrivningstestet utförs vanligtvis med hjälp 

av ett flertal subjektiva antaganden. I syfte att tydliggöra vilken subjektivitet och 

antaganden beräkningen medför innehåller IFRS en rad så kallade upplysningskrav.16 

Dessa upplysningskrav återfinns i IAS 36, punkt 126-137, varav kraven i punkt 134 utgör 

uppskattningarna som används för att beräkna återvinningsvärdet för kassagenererande 

enheter med goodwill eller för immateriella tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder: 

   ”Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a)-(f) för varje 

kassagenererande enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för 

goodwill eller för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är 

fördelat på den enheten (gruppen av enheter) är betydande i jämförelse med företagets 

totala redovisade värde för goodwill eller för immateriella tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder 

a) Det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 

b) det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 

c) den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har 

fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader), 

d) om enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

                                                        
15

 Deloitte, 2005 
16

 Buisman, Balans, nr 5, 2006 
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i en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast 

gjorde budgeterna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden 

för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest 

känsligt, 

ii en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde 

eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det 

värdet eller de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga 

fall, är i överrensstämmelse med externa informationskällor, och, om så 

inte är fallet, hur och varför de skiljer sig för tidigare erfarenheter eller 

externa informationskällor, 

iii den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden 

baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av 

företagsledningen och när en period som är längre än fem år används för 

en kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den 

längre perioden är motiverad, 

iv den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser 

bortom den period som täcks av senast gjorda budgeterna/prognoserna, 

och motivet till att använda en tillväxttakt som överstiger den långfristiga 

tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller länder i vilket 

företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen 

av enheter) är avsedd, 

v den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna, 

 

e) om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde 

minus försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt 

värde minus försäljningskostnader. Om verkligt värde minus 

försäljningskostnader inte fastställs med hjälp av ett observerbart marknadspris 

för enheten (grupper av enheter) skall följande upplysningar också lämnas 
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i en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sitt fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. 

Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av 

enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

ii en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde 

eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det 

värdet eller de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga 

fall, är i överrensstämmelse med externa informationskällor, och, om så 

inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller 

externa informationskällor, 

 

f) om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen 

har baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde 

skulle innebära att enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle 

överstiga dess återvinningsvärde 

i det belopp med vilket enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde 

överstiger dess redovisade värde, 

ii det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 

iii det belopp med vilket värdet som innefattas i det viktigaste antagandet 

måste ändras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de 

andra variabler som använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, 

för att enheten (grupperna av enheters) återvinningsvärde ska motsvara 

dess sammanlagda redovisade värde.”17 

 

3.7 IAS 38, immateriella tillgångar 
För att en immateriell tillgång ska uppfylla kravet om identifierbarhet ska något av 

följande kriterier uppfyllas: 

 

                                                        
17

 IFRS/IAS, 2005 
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• ”Den kan avskiljas eller urskiljas från verksamheten som helhet och kan säljas, 

överföras, licenseras, uthyras eller bytas ut, antingen enskilt eller tillsammans 

med ett till tillgången kopplat kontrakt, tillgång eller skuld.”18 

 

• ”Den är en tillgång i form av en kontraktsmässig eller annan juridisk rättighet, 

oavsett om dessa rättigheter kan överföras till andra eller avskiljas från 

verksamheten eller från andra rättigheter och förpliktelser.”19   

 

Om en tillgång som matchar något av ovanstående kriterier förvärvas ska tillgången 

särredovisas från goodwill.  

 

Exempel på immateriella tillgångar som enligt IASB bör särredovisas från 

goodwill:20 

 

Typer av immateriella 

tillgångar 

Exempel 

Marknadsrelaterade Varumärken, domännamn på Internet, unik design, 

tidningshuvuden och konkurrensklausuler. 

Kundrelaterade Kundregister, framtida ordrar eller produktionsavtal, 

kundavtal och ej kontraktsbaserade kundrelationer. 

Konstrelaterade Upphovsrätter till exempelvis skådespel, operor, baletter, 

böcker, tidningar, musik, film, fotografier, videor och andra 

audiovisuella material. 

Kontraktsbaserade Licenser, royaltyavtal, service- eller leverantörsavtal, 

leasingavtal, byggnadslov, franschiseavtal, drifts- eller 

sändningstillstånd för tv och radio samt vissa anställningsavtal 

om de är fördelaktiga för arbetsgivaren. 

Teknologibaserade Patenträttigheter, programvara, icke patenterad teknologi, 

databaser och företagshemligheter. 

 

                                                        
18

 Deloitte, 2005 
19

 loc.cit 
20

 Ernst & Young, 2005 
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4. Empiri och databehandling 
Nedan följer först en sammanfattning av respektive koncernbolags för syftet relevanta 

upplysningar hämtade ur dess årsredovisningar. Därefter följer ett antal 

sammanställningar; dels med hänsyn till upplysningskraven i IAS 36.134, dels med 

hänsyn till IAS 38, särredovisningen av immateriella tillgångar, och slutligen en 

jämförelse av vad resultatet skulle ha blivit enligt 2003 års regelverk och 

avskrivningsprocent på goodwill med vad resultatet blivit enligt dagens regelverk. 

 

Hexagon 

I koncernens balansräkning redovisas goodwill till 6443 mkr. De övriga immateriella 

tillgångarna uppgår till 4218 mkr. Någon klar särredovisning av förvärvade immateriella 

tillgångar existerar inte, dock har förvärv gjorts under året. I förvärvsanalysen sker ingen 

uppdelning utan de förvärvade immateriella tillgångarna framkommer enbart som en 

samlingspost. Det uttrycks inte klart att det inte finns några andra immateriella 

anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, förutom goodwill. Dock har alla 

immateriella tillgångar förutom goodwill en avskrivning enligt plan, vilket klargör att de 

har en begränsad ekonomisk livslängd. Redovisad goodwill hänför sig till fyra olika 

affärsområden, och goodwillvärdet per affärsområde har redovisats.21  

   Nedskrivningstestet: Följande framgår av årsredovisningen: ”Hexagon har genomfört 

nedskrivningstest på goodwill. Enligt dessa tester fanns inga nedskrivningsbehov.”22 

Således nämner Hexagon ingenting om hur nedskrivningstestet faktiskt genomförts. 

   År 2003 uppgick Hexagons goodwillvärdering till 770 mkr, samtidigt som 

avskrivningen var 74 mkr.23 Detta innebar en avskrivning om 8.76%. Samma 

avskrivningsprocent applicerad på 2005 års goodwillvärde hade inneburit en avskrivning 

på 564.9 mkr. 

    

 

                                                        
21

 Hexagon, 2005 
22

 Loc.cit 
23

 Hexagon, 2003 
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Holmen 

I Holmens balansräkning redovisas goodwill till 586 mkr och övriga immateriella 

tillgångar till 72 mkr. I not om immateriella tillgångar delar Holmen upp i goodwill och 

övriga. Det existerar inte någon klassificering beträffande vilka immateriella tillgångar 

som är förvärvade respektive internt upparbetade. Det står inget i årsredovisningen om 

det finns andra immateriella tillgångar förutom goodwill med obegränsad livslängd. 

Några förvärv har inte gjorts under året.24  

   Nedskrivningstestet: Holmen har beskrivit vilken kassagenererande enhet goodwillen 

hänför sig till, vilket också är den organisatoriska nivå där beräkningen av 

återvinningsvärdet har gjorts. Värdet på goodwill per kassagenererande enhet har 

redovisats. Återvinningsvärdet har beräknats på basis av nyttjandevärdet och utgår ifrån 

en aktuell bedömning av kassaflödena för perioden 2006-2008 och därefter har 

oförändrade kassaflöden använts. I bedömningen ingår tillkommande volymer från en ny 

pappersmaskin samt vissa volymökningar från övriga maskiner. Pris- och 

kostnadsantaganden utgår från nu kända förändringar, kassaflöden har diskonterats med 

en vägd kapitalkostnad som motsvarar 9.0% före, och 6.5% efter skatt. Den är beräknad 

utifrån koncernens målsatta kapitalstruktur, aktuell riskfri långfristig ränta samt en 

riskpremie för eget kapital om 5%, och för lånat kapital om 1%. Beräkningen visar att 

nyttjandevärdet väsentligt överstiger det redovisade värdet, varför ingen nedskrivning har 

gjorts.25  

   År 2003 redovisades ingen avskrivning på det årets goodwillvärde.26 Av den 

anledningen har en vanligt förekommande avskrivningstakt, 20 år eller 5%, applicerats på 

2005 års goodwillvärde. Med den avskrivningsprocenten hade goodwill 2005 skrivits av 

med 29.3 mkr. 

 

Getinge 

I balansräkningen redovisas immateriella tillgångar till 5530.3 mkr. Utav dessa hänförs 

4810.4 mkr till goodwill. Av förvärvsanalysen framgår att årets förvärvade immateriella 
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 Holmen, 2005 
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 loc.cit 
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 Holmen, 2003 
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tillgångar består av 1) kundrelationer, 2) patenter, 3) varumärken och 4) övriga 

immateriella tillgångar. I not har Getinge redovisat goodwill och varumärken som ej 

avskrivningsbara. Här har Getinge i princip bara konstaterat att någon bortre gräns för 

varumärkets intäktsgenererande period inte existerar. Resterande immateriella 

anläggningstillgångar har Getinge redovisat som avskrivningsbara.27  

   Nedskrivningstestet: Nyttjandevärdet för goodwill och immateriella tillgångar med 

obestämd nyttjandeperiod har fördelats på tre identifierbara affärsområden. 

Goodwillvärdet och övriga immateriella tillgångar har redovisats till respektive enhet. 

Dessa nyttjandevärden har beräknats baserat på diskonterade kassaflöden. Kassaflödena 

för det första året baseras på av styrelsen fastställd budget eller i vissa fall prognos om 

budgeten inte är aktuell. Kassaflöden för de följande fyra åren baseras på bolagets bästa 

bedömning och tillväxten utgör ca 5% för affärsområde 1, ca 6% för affärsområde 2 och 

ca 5% för affärsområde 3. För perioder därefter har kassaflöden antagits ha en tillväxt 

motsvarande 2%. Denna tillväxt har fastställts baserat på ett försiktigt antagande och 

överstiger inte den långsiktiga tillväxten för branschen som helhet. För alla tre 

affärsområden har en diskonteringsränta om 8.4% före skatt tillämpats. Vidare har 

Getinge gjort väsentliga antaganden för vilka nedskrivningstestet är mest känsliga: 

Tillväxttakt för år 2-5 minskat med 1% eller tillväxttakt efter år 5 minskas med 1% eller 

om diskonteringsräntan ökar med 1%. För varje affärsområde har 

nyttjandevärdebeloppets förändring i händelse av i känslighetsanalysen uppkomna 

situationer redovisats. Under året har ingen nedskrivning av goodwill gjorts.28  

   2003 hade Getinge ett bokfört goodwillvärde om 5006.4 mkr och en avskrivning på 

192.2 mkr.29 Detta ger en avskrivning om 3.69%. Hade 2005 års goodwill avskrivits med 

3.69% hade goodwillavskrivningen uppgått till 177.8 mkr. 

 

Telia Sonera  

Företaget har i sin balansräkning redovisat goodwill till 62498 mkr och övriga 

immateriella anläggningstillgångar till ett värde av 11869 msk. Telia Sonera har 
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särredovisat ett antal immateriella tillgångar från goodwill i samband med förvärv. 

Dessutom har goodwillen särredovisats till respektive bolag. Övriga immateriella 

tillgångar som särredovisats i samband med förvärv mellan åren 2003-2005 är: 1) 

Administrativa stödsystem, 2) varumärken, licenser och patent, 3) kundkontrakt, 4) 

hyresrätter med mera och 5) pågående arbete förskott. Det framgår inte av 

årsredovisningen om det finns några andra immateriella tillgångar än goodwill med 

obegränsad livslängd.30  

   Nedskrivningstestet: Goodwillvärdet har fördelats på respektive kassagenererande 

enhet. Telia Sonera har på grund av externa omständigheter, till exempel fallande 

marknadsvärderingar av mobiloperatörer och den kraftiga prispressen på den finska 

telekommunikationsmarknaden, begärt utomstående hjälp med värderingar av verkligt 

värde för att bestämma återvinningsvärden för tre av förvärven. Med användning av vad 

ledningen anser vara rimliga antaganden baserade på bästa tillgängliga information på 

balansdagen, befanns återvinningsvärdena i samtliga prövningar överstiga redovisade 

värden per den 31/12 2005 varför nedskrivning av tillhörande goodwillposter ej var 

nödvändig. Nyckeltalantaganden i 2005 års nyttjandevärdesberäkningar var 

försäljningstillväxt, EBITDA-marginalens utveckling och WACC. Beräkningarna baseras 

på av ledningen godkända prognoser, som enligt ledningens bedömning avspeglar 

historiska erfarenheter och externt tillgänglig information. Planerad försäljningstillväxt 

har extrapolerats med tillväxttakter som ledningen bedömer överrensstämma med den 

långsiktiga tillväxten på var och en av de marknader där Telia Sonera bedriver 

verksamhet. Använd WACC varierar mellan olika marknader och låg för 2005 i 

intervallet 6.7-13.8%. Verkligt värde för Telia Sonera Finland fastställdes efter 

utomstående värdering. Denna värdering grundades primärt på en beräkning av 

diskonterade kassaflöden med samma nyckelantaganden som ovan. Den långsiktiga 

försäljningstillväxten i beräkningen ligger i nivå med den förväntade långsiktiga 

inflationstakten och WACC sattes till 8.1%. Telia Sonera anger vidare att en av de 

känsligaste faktorerna är EBITDA-marginalen.31  
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   2003 års goodwillavskrivning baserades på en individuell prövning, dock minst 5%. I 

själva verket skrevs goodwill av med 565 mkr, vilket motsvarade 13.9%.32 Samma 

procentsats applicerad på 2005 års goodwillvärde hade inneburit en avskrivning på 

8712.4 mkr.  

 

Latour 

I balansräkningen redovisar Latour immateriella anläggningstillgångar till 161 mkr. 

Goodwillvärdet uppgår till 143 mkr. Det framgår inte om de immateriella tillgångar som 

särredovisats är förvärvade eller internt upparbetade. I not om företagsförvärv görs ingen 

särredovisning utan förvärvade immateriella tillgångar redovisas i en enda post. Vidare 

framgår att all goodwill är hänförlig till ett segment i rörelsen. Det finns inga andra 

immateriella anläggningstillgångar med obegränsad livslängd än goodwill. Detta står inte 

uttryckt men går att utläsa från räkenskaperna. Nedskrivning av goodwill har gjorts med 

1 mkr. Denna nedskrivning är hänförlig till omstruktureringar inom dotterbolaget 

Moberg.33  

   Nedskrivningstestet: Återvinningsvärdet fastställs med hjälp av nyttjandevärdet och 

dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden de kommande 20 åren, 

baserade på finansiella budgetar som godkänts av ledningen. Prognosperiodens totala 

längd, 20 år, motsvarar en genomsnittlig nyttjandeperiod för koncernens väsentligaste 

tillgångar. En diskonteringsränta på 8% före skatt har använts. Följande väsentliga 

antaganden har redovisats i samband med nedskrivningstestet: 1) Marknadsandel och 

tillväxt. Aktuell marknadsandel har antagits för framtida perioder. Prognoserna baseras 

på tidigare erfarenheter och externa informationskällor. 2) Personalkostnader. Prognosen 

för personalkostnader baseras på förväntat inflation, viss reallöneökning (historiskt 

genomsnitt) och planerade effektiviseringar av företagets produktion. Prognosen 

överensstämmer med tidigare erfarenheter och externa informationskällor. 3) 

Valutakurser. Valutakursprognoser baseras på aktuell noterad växelkurs och på noterade 

terminskurser. Prognosen överensstämmer med externa informationskällor. Vidare 

framgår att för huvuddelen av koncernens enheter överstiger återvinningsvärdet de 
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redovisade värdena med god marginal. Företagsledningen bedömer att en förändring i 

något viktigt antagande inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle 

reducera återvinningsvärdet till ett värde lägre än det redovisade värdet.34 

   Avskrivningstid för förvärvad goodwill är vanligtvis 10 år enligt årsredovisningen 

2003.35 Således är avskrivningsprocenten 10 % och årets hypotetiska avskrivning hade 

blivit 14.3 mkr, att jämföra med årets nedskrivning på 1 mkr. 

 

Trelleborg 

Redovisad goodwill i balansräkningen uppgår till 7717 mkr. Övriga immateriella 

anläggningstillgångar uppgår till 491 mkr. Trelleborg har gjort följande särredovisning av 

förvärvade immateriella tillgångar: 1) Balanserade utgifter för IT, 2) koncessioner, patent 

och licenser och 3) förskott avseende immateriella anläggningstillgångar. Det framgår 

inte av årsredovisningen att det finns några andra immateriella anläggningstillgångar med 

obegränsad livslängd än goodwill.36  

   Nedskrivningstestet: Prövningen har baserats på definierade kassagenererade enheter 

som i sin tur utgörs av fem olika affärssegment. Fördelningen av goodwillvärdet per 

enhet har redovisats. Återvinningsvärdet har fastställts baserat på beräkningar av 

nyttjandevärde, det vill säga framtida kassaflöden. Dessa har beräknats baserat på en 

intern bedömning av de närmaste fem åren och därefter med en antagen tillväxttakt om 

2% årligen. Rörelsekapitalförändringar och investeringsbehov har beaktats. En 

diskonteringsränta om 7% efter skatt har använts och skuldsättningsgraden har antagit 

vara 100%. Beräkningarna visade att nedskrivningsbehov ej förelåg. Trelleborg anger 

vidare att en halverad tillväxttakt efter de närmaste fem åren och en diskonteringsfaktor 

på 8% efter skatt fortfarande skulle ge en tillfredställande marginal till redovisade 

goodwillvärden.37   
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   2003 års avskrivning på goodwill uppgick till 219 mkr, vilket motsvarade 3% av 

goodwillvärdet.38 Hade 2005 års goodwill skrivits av med 3% hade avskrivningen 

uppgått till 234.5 mkr. 

 

Atlas Copco 

I balansräkningen har de immateriella anläggningstillgångarna upptagits till 10607 mkr, 

varav goodwill utgörs av 9237 mkr. Atlas Copco har särredovisat förvärvade 

immateriella anläggningstillgångar i följande poster: 1) Produktutveckling. 2) marknads- 

och kundrelaterade tillgångar (varumärken och kundregister med mera) och 3) övriga 

teknik- och kontraktsbaserade tillgångar (dataprogram, patent och kontraktsbaserade 

rättigheter såsom licenser och franschise-avtal). Atlas Copco har klart uttryckt att det inte 

existerar andra immateriella tillgångar med obegränsad livslängd än goodwill.39                                                   

   Nedskrivningstestet: Om nedskrivningsprövningen framgår att de kassagenererande 

enheterna som goodwillen hänförs till är 14 till antalet. Goodwillvärdet har fördelats och 

redovisats på respektive kassagenererande enhet. Goodwillens återvinningsvärde baseras 

på nyttjandevärde, det vill säga kassaflödesprognoser för 5 år, vilka baserats på 

ledningens prognoser. Dessa inkluderar även kassaflöden för den återstående 

nyttjandeperioden baserat på en måttlig tillväxttakt. Den enda goodwillposten av 

betydande värde hänför sig enligt Atlas Copco till en av de fjorton divisionerna och för 

denna division har följande antaganden redovisats: 1) Cirka 8 % årlig försäljningstillväxt 

de kommande fem åren. Vid fastställandet av prognosen har bolaget fokuserat på diverse 

publika prognoser för bygg- och anläggningsindustrin i USA och speciellt det 

kommersiella byggsegmentet. 2) Rörelsemarginalen väntas fortsätta bli bättre än 2005, 

dock i en lägre tillväxttakt än under de senaste tre åren. 3) Tillväxttakten för kassaflöden 

efter den prognostiserade perioden är 2%. 4) En diskonteringsränta på 7% (12% före 

skatt) har använts. Beräkningen har baserats på den historiska avkastningen på skulder 

och eget kapital som justerats för den amerikanska maskinuthyrningsbranschens 

finansiella riskprofil. För övriga nedskrivningsprövningar av goodwill har den årliga 

intäktstillväxten för de kommande fem åren uppskattats för varje division. Dessa 
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beräkningar har baserats på divisionernas ställning på marknaden samt marknadernas 

karaktäristika och utveckling. Den antagna intäktstillväxten ligger inom 3-12% vilket är i 

linje med gruppens tillväxtmål. Rörelsemarginalerna antas ligga i linje med de nivåer 

som rapporterats för 2005. Den långsiktiga tillväxttakten för kassaflöden efter den 

prognostiserade perioden är 2-3% och den vägda kapitalkostnaden som använts är 8% 

(12% före skatt). Återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet för alla divisioner. 

Ogynnsamma förändringar i antagandena skulle enligt Atlas Copco inte innebära att 

återvinningsvärdet blev lägre än det redovisade värdet.40  

   År 2003 gjordes en goodwillavskrivning om 463 mkr, vilket motsvarade 4.2%.41 En 

avskrivning om 4.2% på 2005 års goodwillvärde hade inneburit 384 mkr.   

 

Carnegie 

I balansräkningen redovisas immateriella tillgångar till 85067 tkr, varav goodwillvärdet 

uppgår till 8191 tkr. Av noten relaterad till avskrivningar framgår att 

goodwillavskrivningen är 10252 tkr. Vidare sker ingen särredovisning av immateriella 

tillgångar. Det framgår inte av årsredovisningen huruvida det existerar andra immateriella 

anläggningstillgångar än goodwill med obegränsad livslängd. Några väsentliga förvärv 

har inte gjorts under året.42  

   Nedskrivningstestet: Gällande nedskrivningsprövningen skriver Carnegie att den 

baseras på ledningens bedömning om förväntade framtida kassaflöden och om möjligt 

även på värderingsmultiplar för jämförbara bolag. All goodwill är hänförlig till ett 

förvärv från 2003. Nuvärdet av verksamhetens förväntade framtida kassaflöden har 

uppskattats och det finns ingen indikation på att något nedskrivningsbehov skulle 

föreligga. Nedskrivningsbedömningen har baserats på en tillväxttakt i rörelseresultatet 

om cirka 15% årligen under prognosperioden och en tillväxttakt om 3% därefter. 

Utdelningar har diskonterats med ett avkastningskrav om 11%. Resultatet har sedan 

belastats med en skattesats om 28%. Goodwill hänförlig till viss 

kapitalförvaltningsverksamhet i Finland har efter en nedskrivningsbedömning skrivits 
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ned i sin helhet under 2005 (10252 tkr). Nedskrivningen baseras på en bedömning om 

väsentligt lägre förväntade kassaflöden från verksamheten till följd av att det förvaltade 

kapitalet har minskat.43  

   2003 skrevs goodwillvärdet av med 3878 tkr, motsvarande 18.6%.44 Hade 2005 års 

goodwill skrivits av med samma procentsats hade avskrivningen uppgått till 3430 tkr. 

Istället gjordes 2005 en nedskrivning om 10252 tkr.  

 

Capio 

I balansräkningen redovisar Capio goodwill på 3258 mkr. Övriga immateriella tillgångar 

uppgår till 1384 mkr. Den enda särredovisning Capio har gjort i samband med förvärvade 

immateriella anläggningstillgångar är en enskild post som består av vårdkontrakt, 

hyresrättighet samt övriga immateriella anläggningstillgångar. Det står inte uttryckligen i 

årsredovisningen att det inte existerar andra immateriella tillgångar än goodwill med 

obestämbar livslängd, detta framgår dock av räkenskaperna.45  

   Nedskrivningstestet utförs genom att diskontera förväntade framtida kassaflöden. 

Goodwillen hänförs till och särredovisas på fyra kassagenererande enheter. Capio har 

gjort ett antal väsentliga antaganden och bedömningar vid beräkning av nyttjandevärdet, 

framförallt beträffande framtida intäkter, kostnader, marknadstillväxt, investeringar samt 

diskonteringsränta. Tidsperiod för prognostisering av framtida kassaflöden uppgår till 

fem år, varefter en tillväxttakt om 1.5-2.5% per år har applicerats. Ledningen fastställer 

diskonteringsräntan med hänsyn till tidsvärdet samt specifika risker relaterat till 

respektive kassagenererande enhet. Framtida intäkter, kostnader och investeringar baseras 

på fastställda budgetar och affärsplaner för kommande perioder. Diskonteringsräntan har 

fastställts till mellan 8.5-9% för 2005 beroende på kassagenererande enhet. Baserat på 

dessa tester föreligger inget nedskrivningsbehov av goodwill för 2005. Dock har 

nedskrivning av goodwill gjorts. Denna nedskrivning är till övervägande del hänförlig till 
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värdering av tidigare ej redovisade uppskjutna skattefordringar i Frankrike som hänför 

sig tillbaka från ett förvärv 2002.46  

   2003 gjordes en goodwillavskrivning om 100 mkr, vilket motsvarade 8%.47 Hade årets 

goodwillvärde skrivits av med 8% hade avskrivningen uppgått till 261.5 mkr. 

 

Skanska 

I balansräkningen redovisas goodwill till 4154 mkr. Denna goodwill härrör 

huvudsakligen från förvärv gjorda år 2000 och är fördelad på tio olika segment och 

värdet per segment står redovisat. Övriga immateriella tillgångar redovisas till 644 mkr. 

Det finns ingen särredovisning av immateriella tillgångar från goodwill och i 

förvärvsanalysen redovisas immateriella tillgångar enbart i en post. Bolaget har med 

andra ord gjort förvärv under året, dock utan att särredovisa immateriella tillgångar. 

Skanska har skrivit att avskrivning görs på samtliga immateriella tillgångar förutom 

goodwill då dessa har en begränsad nyttjandeperiod.48  

   Nedskrivningstestet: Skanska har beräknat återvinningsvärdet för goodwill uteslutande 

på nyttjandevärdet. Förväntade kassaflöden baseras på prognoser för varje delmarknad i 

de länder där koncernen är verksam. Prognoserna omfattar variabler som efterfrågan, 

kostnad för insatsvaror, arbetskraftskostnader, konkurrenssituation, demografisk 

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

bedömningar och externa informationskällor. Prognosperioden omfattar tre år. Den 

tillväxttakt som använts efter prognosperioden är för branschnormalen för respektive 

land. Diskonteringsfaktorn ligger i intervallet 9-13 %, beroende på affärsenhet. Goodwill 

har skrivits ned med 108 mkr, varav 98 mkr hänförde sig till en specifik affärsenhet. 

Denna nedskrivning motiverades av identifierandet av omstruktureringsbehov. Detta i 

samband med svag lönsamhet gjorde att nyttjandevärdet för denna verksamhet understeg 

det bokförda värdet, varpå goodwillvärdet skrevs ner. Även resterande del av 

nedskrivningen har redovisats tillhörande specifika kassagenererade enheter. Dessutom 
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har Skanska redovisat att nedskrivningen baseras på två olika värdeminskningar; 

nettoförsäljningsvärdet (-9) och nyttjandevärdet (-99, totalt -108).49  

   2003 gjordes en goodwillavskrivning om 406 mkr, vilket motsvarade 8.6%.50 Hade 

årets goodwillvärde skrivits av med motsvarande procentsats hade avskrivningen uppgått 

till 361.5 mkr. 

 

 

Elekta (brutet räkenskapsår 20060430) 

I balansräkningen har Elekta redovisat immateriella tillgångar till 2182 mkr, varav 

goodwill utgörs av 1567 mkr. Förvärv har gjorts, däremot har förvärvade immateriella 

tillgångar inte särredovisats. Företaget har inte redovisat några andra immateriella 

tillgångar än goodwill med obegränsad livslängd.51  

   Nedskrivningstestet: Goodwill har fördelats på fyra olika kassagenererande enheter. 

Goodwillvärdet har redovisats för respektive av dessa enheter. Elekta har testat 

nyttjandevärdet för respektive enhet genom en uppskattning av framtida kassaflöden. 

Dessa beräkningar innefattar antaganden om tillväxt, marginalutveckling och 

investeringar inom anläggningstillgångar och rörelsekapital. Vidare bygger dessa 

uppskattningar på finansiella budgetar närmaste året, förväntad utveckling på kort sikt (2-

5 år) och medellångsikt (6-10 år). För perioder på lång sikt (över 10 år) har förväntat 

kassaflöde antagits till 2 % vilket är väsentligt lägre än branschens förväntade tillväxt. 

Kassaflödena har diskonterats med en ränta före skatt som är i linje med Elektas 

uppskattade vägda kapitalkostnad; 10 %. Diskonterade kassaflöden jämförs med 

sysselsatt kapital per respektive kassagenererande enhet. Prövningen visade att det inte 

förelåg något nedskrivningsbehov. Känslighetsanalyser har genomförts med hänsyn tagen 

till diskonteringsränta och långsiktig tillväxttakt. Även om tillväxttakten på lång sikt 

(över 10 år) minskas till 1 % och vägd kapitalkostnad ökar till 12 % föreligger inget 

nedskrivningsbehov. Ingen nedskrivning av goodwill har gjorts under året.52 
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   Goodwillavskrivningen 2003 uppgick till 30 mkr; 7.5%.53 Hade 2005 års goodwillvärde 

skrivits av med 7.5% hade denna avskrivning uppgått till 118 mkr. 

  

Stora Enso 

I balansräkningen har Stora Enso redovisat goodwill till 961.8 meur. Övriga immateriella 

tillgångar har upptagits till 194.1 meur. Av årsredovisningen framgår att det gjordes ett 

större samt ett antal mindre förvärv under 2005. Goodwill har redovisats såväl per 

segment som separat för varje land inom vilket respektive goodwillvärde uppkommit. 

Redovisningen av immateriella tillgångar består av goodwill och övriga immateriella 

anläggningstillgångar, någon utförlig särredovisning har således inte skett. Det framgår 

inte tydligt om det finns några andra immateriella tillgångar än goodwill med obegränsad 

livslängd.54  

   Nedskrivningstestet: Någon nedskrivningsprövning avseende enbart goodwillvärdet 

inte gjorts, istället har den goodwillrelaterade nedskrivningsprövningen inkluderats i 

prövningen om huruvida immateriella anläggningstillgångar i stort bör skrivas ner. 

Nedskrivningstestet har gjorts dels med anledning av omstruktureringsprogram, dels med 

anledning av försämrade marknadsförhållanden. Som resultat av dessa tester har 

koncernens tillgångar skrivits ned med 297.8 meur, varav 8 meur hänförde sig till 

goodwillvärdet. Nedskrivningarna har beräknats enligt bruksvärdesmetoden för 

respektive kassaflödesgenererande enhet och baserats på följande antaganden: 1) En 

diskonteringsränta före skatt mellan 8.2-10.3% beroende på i vilket land enheten har sin 

verksamhet. 2) Försäljningsprisantaganden i linje med externa specialisters bedömningar. 

3) Inflationsantaganden, cirka 2 % per år. 4) Nuvarande kostnadsstruktur förblir 

oförändrad. 5) Goodwill testas med antagande om en beräkningsperiod på fem år med 

tillägg för restvärdet, därefter baserat på nolltillväxt. Det redovisas inte hur 

goodwillvärdet fördelas på respektive kassagenererande enhet, eller vilka dessa enheter 

är. Undersökningarna genomförs vid varje enskild kassagenererande enhet och 

värderingen baseras på diskonterade kassaflöden och innefattar beräkning av framtida 

kassaflöden samt till exempel beräkning av framtida produktpriser, produktionsnivåer, 
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produktkostnader, marknadsbalans, planerade underhållsinvesteringar och ett antagande 

om genomsnittlig kostnad för totalt kapital före skatt.55  

   2003 gjordes en goodwillavskrivning om 116 meur, vilket motsvarade 11.4%.56 Hade 

2005 års goodwillvärde skrivits av med samma procentsats hade avskrivningen uppgått 

till 109.5 meur. 

 

Meda 

I balansräkningen tas immateriella tillgångar upp till 8808.4 mkr. Redovisat 

goodwillvärde uppgår enligt not till 5297.5 mkr. Meda har förvärvat under året och i 

förvärvsanalysen har följande immateriella anläggningstillgångar särredovisats från 

goodwill: 1) Produkträttigheter, 2) licensrättigheter, 3) kundavtal och 4) övriga 

immateriella tillgångar. Det är inte konkret uttryckt i årsredovisningen att det inte finns 

några andra immateriella tillgångar än goodwill med obestämd nyttjandeperiod. Dock har 

alla övriga immateriella tillgångar påförts en avskrivning under året, vilket antyder att de 

har en begränsad avskrivningsperiod.57  

   Nedskrivningstestet: Goodwill fördelas på koncernens två kassagenererande enheter. 

Värdet av goodwill hänförligt till respektive enhet redovisas. Återvinningsbart belopp 

baseras på beräkning av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår ifrån uppskattade 

kassaflöden baserade på finansiella budgetar som godkänts av ledningen som täcker en 

treårsperiod. Efter denna period används en tillväxttakt på 3 % per år som 

beräkningsinstrument och en diskonteringsränta efter skatt på 9.3%. Ledningen har 

fastställt budgetar baserat på tidigare resultat och förväntningar på 

marknadsutvecklingen. Enligt ledningens bedömning skulle en ändring av de antaganden 

som ligger till grund för ovanstående bedömning inte skulle medföra något väsentlig 

inverkan på resultatet. Enligt nedskrivningstestet föreligger inget behov för 

nedskrivning.58  
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   2003 skrevs goodwillvärdet av med 2.6 mkr, vilket procentuellt var med 2.5%.59 En 

procentuellt jämnstor avskrivning på 2005 års goodwill hade inneburit 134.6 mkr.  

 

Ericsson 

Redovisad goodwillpost i balansräkningen uppgår till 7362 mkr. Ericsson har för 2005 

inte redovisat några förvärvsanalyser vilket låter påskina att det inte gjorts några förvärv 

av väsentlig betydelse under året. Det finns inga andra immateriella tillgångar än 

goodwill med obestämbar livslängd. Detta står inte uttryckligen men framgår av 

räkenskaperna.60  

   Nedskrivningstestet: Goodwillvärdet har allokerats till en kassagenererande enhet. De 

bedömningar som använts för att mäta återvinningsvärdet innefattar antaganden om 

tillväxt, resultatutveckling och investeringar. De antaganden Ericsson gjort är baserade på 

tillgängliga branschkällor avseende bedömningar om globalt antal mobilabonnenter. 

Antalet globala abonnenter kommer enligt dessa källor öka från två till tre miljarder inom 

fem år. Beräkningen av återvinningsvärdet baseras på att förändringar av 

huvudantaganden sker i enlighet med den globala abonnenttillväxten, med en viss 

minskning efter tre år. En diskonteringsränta om 12 % har använts. Beräkningen har inte 

resulterat i att något nedskrivningsbehov identifierats. Några känslighetsanalyser har 

gjorts; exempelvis effekten av en lägre tillväxttakt, om bara en procent. Inga av dessa 

analyser indikerar något nedskrivningsbehov.61  

   2003 gjordes en avskrivning på 1636 mkr, vilket motsvarade 22 % av hela 

goodwillvärdet.62 En likadan avskrivning under 2005 hade uppgått till 1633 mkr. 

 

SEB 

I balansräkningen tar SEB upp immateriella tillgångar till 15196 mkr. Av dessa är 11773 

mkr att hänföra till goodwill, vilket framgår av not. SEB har under 2005 gjort fyra 

förvärv, vilka dock inte redovisats genom förvärvsanalyser i årsredovisningen. I 
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årsredovisningen framkommer att det, förutom goodwill, finns andra immateriella 

tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, genom att värdet på dessa redovisats. Dessa 

tillgångar har, liksom goodwill, fördelats på kassagenererande enheter och blivit föremål 

för nedskrivningstestet härnäst.63  

   Nedskrivningstestet: SEB har identifierat fem kassagenererande enheter. Även 

goodwillvärdet per kassagenererande enhet har redovisats. SEB har beräknat 

nyttjandevärdet på goodwill med hjälp av prognostiserade kassaflöden för fem år. 

Prognosen baseras på historiska värden och marknadstrender för viktiga antaganden som 

tillväxt och kostnads-intäktsrelationen. Antagen tillväxt efter fem år är i princip den 

förväntade långsiktiga inflationstakten. Diskonteringsräntan är mellan 9-10 %, beroende 

på kassagenererande enhet. En känslighetsanalys där diskonteringsräntan respektive 

förväntad långsiktig tillväxt ändrats med 1 % visar att en sådan förändring inte resulterar i 

något nedskrivningsbehov. I not om nedskrivningar står att en nedskrivning av goodwill 

om 2 mkr har gjorts under 2005, för ett mindre innehav inom SEB Merchant Banking. 

Någon utförligare beskrivning av vad som förorsakade denna nedskrivning går inte att 

hitta.64  

   2003 års goodwillavskrivning uppgick till 616 mkr, eller 6 %.65 En procentuellt sett lika 

stor avskrivning på 2005 års goodwill hade inneburit 666.5 mkr.  

 

Seco Tools 

I balansräkningen har Seco Tools redovisat immateriella tillgångar till 259 mkr, varav 

goodwill utgörs av 157 mkr, vilket framgår av not. Några förvärv har inte gjorts under 

året. Det står inget explicit i årsredovisningen om huruvida det existerar andra 

immateriella tillgångar med obegränsad livslängd utöver goodwill. Däremot har några 

sådana inte behandlats i räkenskaperna.66  

   Nedskrivningstestet: Seco Tools har prövat goodwillvärdet på basis av koncernens 

kassaflöde och finansiella ställning sett som en helhet. Goodwill har allokerats till en 

kassagenererande enhet. Av denna anledning är det totala goodwillvärdet lika med värdet 
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som hänför sig till den identifierade kassagenererande enheten. Återvinningsvärdet har 

beräknats med hjälp av beräknade framtida kassaflöden. Rörelsekapitalförändringar har 

beaktats. Beräknad tillväxttakt på försäljning avspeglade en bedömd långsiktig och 

genomsnittlig tillväxt i branschen över en konjunkturcykel. Beräknad rörelsemarginal var 

i linje med koncernens långsiktiga målsättning och beräkningen har baserats på tidigare 

uppnådda resultat. Seco Tools har redovisat tre väsentliga antaganden för beräkningen: 1) 

Årlig tillväxttakt för försäljning (3 %), 2) rörelsemarginal (20 %) och 3) 

diskonteringsränta före skatt (9.5%). Inga nedskrivningar har gjorts. Möjliga förändringar 

i årlig tillväxttakt, rörelsemarginal, diskonteringsränta eller övriga gjorda antaganden 

skulle enligt företaget inte var och en för sig ha en sådan effekt att återvinningsvärdet 

skulle understiga det redovisade värdet.67 

   År 2003 skrevs goodwill av med motsvarande 18.5%.68 Hade 2005 års goodwill skrivits 

av med 18.5% hade avskrivningens storlek uppgått till 29.1 mkr. 

 

Nobia 

I balansräkningen särredovisas goodwill från immateriella tillgångar i övrigt och posten 

uppgår till 1975 mkr. Företaget har under året gjort förvärv av väsentlig betydelse. 

Däremot görs ingen särredovisning av vid förvärv uppkomna immateriella tillgångar i 

förvärvsanalysen i högre utsträckning än att beloppet redovisas och särskiljs från 

goodwill. Det framgår av årsredovisningen att övriga immateriella tillgångar, det vill säga 

undantaget goodwill, skrivs av linjärt.69  

   Nedskrivningstestet: Goodwillvärdet har fördelats på kassagenererande enheter i 

samband med att dessa förvärvats och därefter testades dessa goodwillvärden med 

avseende på nedskrivning årligen genom att förväntat kassaflöde diskonterats med en 

vägd, genomsnittlig kapitalkostnad efter skatt. Förväntat kassaflöde beräknades utifrån 

bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader vilka baserades på historisk 

utveckling, marknadsförutsättningar samt planerade åtgärder. Andra viktiga antaganden i 

förväntat kassaflöde var investeringsbehov och rörelsekapitalbehov. Den vägda 

genomsnittliga kapitalkostnaden beräknades utifrån koncernens målsatta 
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skuldsättningsgrad och kostnader för lånat respektive eget kapital. Vidare har Nobia en 

utförlig beskrivning av kostnaden för eget kapital och riskpremien etc. Koncernens vägda 

kapitalkostnad uppgick före skatt 2005 till 9.9% vid en genomsnittlig skattesats om 30 %. 

Kapitalkostnaden efter skatt påverkas av olika skattesatser i olika länder och har för år 

2005 beräknats uppgå till mellan 6.7 och 7.0% beroende av skattesats. Inga 

nedskrivningar av de goodwillvärden som fanns i koncernen den 31/12 2005 har 

föranletts av gjorda prövningar under året. Vidare var bolagets bedömning att rimliga 

förändringar i årlig tillväxttakt, rörelsemarginal, diskonteringsräntor samt övriga gjorda 

antaganden inte skulle ha så betydande effekter att de var och en för sig skulle reducera 

återvinningsvärdet till ett värde som understiger det redovisade värdet.70 

   2003 skrevs goodwillvärdet av med 60 mkr vilket motsvarade 3.6%.71 Hade 

goodwillvärdet 2005 skrivits av med 3.6% hade detta motsvarat 70.6 mkr. 

 

Astra Zeneca 

Bolaget har i balansräkningen redovisat immateriella tillgångar till 2712 musd. Utav 

dessa hänförde sig 953 musd till goodwill enligt not. De har redovisat tre poster av 

förvärvade immateriella tillgångar, förutom goodwill: 1) Rättigheter för marknadsföring 

och distribution av produkter, 2) utvecklingskostnader för programvara och 3) övriga 

immateriella tillgångar. Utav årsredovisningen uttrycks det inte i klarspråk huruvida det 

existerar andra immateriella tillgångar än goodwill med obegränsad livslängd. Däremot 

framgår utav räkenskaperna att övriga immateriella tillgångar har en begränsad 

livslängd.72          

   Nedskrivningstestet: Koncernen betraktades som en enda kassagenererande enhet. 

Goodwillens återvinningsvärde baserades på nyttjandevärde grundat på prognoser över 

koncernens resultat över tio år, en period som speglade Astra Zenecas aktuella produkters 

patentskydd. En riskjusterad diskonteringsränta på 12 % tillämpades på prognoserna. 

                                                        
70

 loc.cit 
71

 Nobia, 2003 
72

 Astra Zeneca, 2005 



 35

Astra Zeneca redovisade tre väsentliga tillgångar i samband med prövningen av goodwill. 

Ingen nedskrivning av goodwill har gjordes under året.73 

   2003 gjordes en avskrivning om 59 musd, motsvarande 6.6%.74 Samma procentsats 

hade för 2005 inneburit en avskrivning på 63 musd.  

 

Assa Abloy 

Företaget har redovisat immateriella tillgångar i balansräkningen till 16078 msk. Utav 

dessa hänförs 15716 msk enligt not till goodwill. Företaget har gjort förvärv och 

redovisat utförliga förvärvsanalyser. Däremot saknas särredovisning av förvärvade 

immateriella tillgångar; dessa redovisas bara som en enda post i förvärvsanalysen. Assa 

Abloy har redovisat värde på andra immateriella tillgångar än goodwill med obestämbar 

nyttjandeperiod. Dessa har blivit föremål för samma nedskrivningstest som goodwill, 

vilket beskrivs härnäst.75  

   Nedskrivningstestet: Fyra olika kassagenererande enheter har identifierats. Såväl värdet 

på goodwill som på övriga immateriella tillgångar med obestämd livslängd har 

särredovisats på respektive kassagenererande enhet. Nyttjandevärdet baseras på framtida 

kassaflöden som i sin tur baseras på finansiella budgetar som godkänts av ledningen och 

som täcker en treårsperiod. Assa Abloy har redovisat tre väsentliga antaganden som 

använts för beräkning av nyttjandevärdet: 1) Budgeterad rörelsemarginal, 2) tillväxttakt 

för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden och 3) diskonteringsränta efter 

skatt för uppskattade framtida kassaflöden. Ledningen har fastställt den budgeterade 

rörelsemarginalen baserat på tidigare resultat och förväntningar på den framtida 

marknadsutvecklingen. Tillväxttakt om 3 % har använts efter budgetperioden och denna 

tillväxttakt bedöms vara konservativ. En genomsnittlig diskonteringsränta om 8 % efter 

skatt har använts. Räntan ligger i intervallet 8-9.5 %, beroende på specifika risker inom 

varje kassagenererande enhet. Ingen nedskrivning av goodwillvärdet har gjorts under 

året. Känslighetsanalyser har gjorts för respektive kassagenererande enhet. Alla tre 

väsentliga antaganden har justerats enligt olika negativa hypoteser. De hypotetiska 
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utfallen har redovisats utförligt. Ingen av dessa känslighetsanalyser skulle föranleda 

nedskrivning av goodwill.76  

   2003 gjordes en avskrivning på 959 mkr, vilket motsvarade 6 % av det totala 

goodwillvärdet.77 En procentuellt jämnstor avskrivning på 2005 års goodwill hade 

inneburit 942.9 mkr. 

 

Industrivärden 

Bolaget har redovisat goodwill i balansräkningen, uppgående till ett värde av 68 mkr. I 

not om immateriella anläggningstillgångar har goodwill och immaterialrätter redovisats. 

Det framgår inte om det finns några andra immateriella tillgångar än goodwill med 

obegränsad livslängd. Bolaget har inte gjort något förvärv. Ingen goodwill har skrivits ner 

och någon beskrivning av och om nedskrivningstest gjorts existerar. I not om 

redovisningsprinciper framgår att bolaget prövat goodwillvärdet 1/1 2004 och 31/12 2004 

och detta år skrevs goodwill ner med 2 mkr. Däremot framgår som sagt ingenting om hur 

goodwillvärdet behandlats under innevarande år.78  

   2003 skrevs goodwillvärdet av med 14.8%.79 En lika stor avskrivning på 2005 års 

goodwill hade uppgått till 10 mkr.  

 

Tele2 

Företaget har i balansräkningen redovisat goodwill till 26702 mkr. Tele2 har under året 

gjort förvärv. Företaget har särredovisat följande immateriella tillgångar som uppkom i 

samband med förvärv: 1) Kundavtal, 2) samtrafikavtal, 3) licenser, 4) varumärken och 5) 

programvaror. Det framgår inte uttryckligen om det finns några övriga immateriella 

tillgångar än goodwill med obestämbar livslängd, dock framgår det av räkenskaperna att 

så inte är fallet.80  

   Nedskrivningstestet: Tele2 har allokerat goodwillvärdet på sju olika kassagenererande 

enheter, samt redovisat respektive enhets goodwillvärde. För att beräkna 
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återvinningsvärdet är de viktigaste förutsättningarna diskonteringsränta, tillväxttakt, 

vinstmarginaler och investeringsbehov. Diskonteringsräntan sätts med hänsyn till rådande 

ränteläge och den specifika risken i respektive kassagenererande enhet. De tre övriga 

förutsättningarna baseras på branschdata, förväntade förändringar i marknaden, 

ledningens erfarenhet från liknande marknader samt ledningens bedömning av respektive 

marknad. Tele2 beräknar framtida kassaflöden baserat på senast godkända treårsplan 

kombinerat med förväntad tillväxt under ytterligare sju år, baserat på Tele2: s generella 

affärsmodell. Denna modell är byggd på erfarenheter från telecom verksamheter i olika 

mognadsfaser och har tillväxtantaganden som överstiger genomsnittlig tillväxt för 

branschen som helhet. Baserat på erfarenhet av affärsmodellen anser Tele2 att detta är 

motiverat. På motsvarande sätt innehåller affärsmodellen antaganden om EBITDA-

utveckling och investeringsnivåer som reflekterar mognadsfaserna för verksamheterna i 

respektive kassagenererande enhet år 4-10. För perioden efter detta antas en tillväxt om 

2-3 %, vilket inte överstiger genomsnittlig långsiktig tillväxt för branschen som helhet. 

Diskonteringsräntan är 10-13 % beroende på specifika risker i respektive 

kassagenererande enhet. Tele2 bedömer att rimligt möjliga förändringar i ovanstående 

förutsättningar inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera 

nyttjandevärdet till ett värde lägre än det redovisade. I slutet av 2005 gjordes en 

nedskrivning av goodwill om 263 mkr i Alpha Telecom. Orsaken var främst en 

förändring i momssatsen, vilket medförde lägre marginaler. Hela nedskrivningen av 

goodwill 2005 är 278 mkr.81 

   2003 skrevs goodwill av med motsvarande 7.6%.82 Hade den procentsatsen applicerats 

på 2005 års goodwillvärde hade det medfört en avskrivning på 2037 mkr. 

  

Nobel Biocare 

Företaget har i balansräkningen redovisat goodwill på 130429 teur. Företaget har inte 

gjort några väsentliga förvärv under året. Företaget har skrivit klart och tydligt att 
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koncernen inte har några andra immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 

utöver goodwill.83  

   Nedskrivningstestet: Nobel Biocare har identifierat tre kassagenererande enheter som 

goodwill hänför sig till. Goodwillvärdet har särredovisats till respektive enhet. För två av 

dessa kassagenererande enheter har återvinningsvärdet beräknats med hjälp av 

nyttjandevärdet. Kassaflödesberäkningar baseras på faktiska rörelseresultat och affärsplan 

har använts i beräkningarna. Kassaflöden efter 2007 extrapoleras med 10 % tillväxt. 

Tillväxttakten är lägre än den långsiktiga genomsnittliga tillväxttakten i branschen. En 

diskonteringsränta före skatt på 8 % har använts. Återvinningsvärdena för dessa två 

enheter överstiger det bokförda värdet. För den tredje enheten har återvinningsvärdet 

baserats på verkligt värde, med avdrag för försäljningskostnaden. Verkligt värde utgörs 

av kursen på den tredje enhetens aktier. Återvinningsvärdet för enheten överstiger bokfört 

värde. Inga nedskrivningar har därför gjorts.84  

   År 2003 skrevs goodwill av med 7 %.85 Detta hade för 2005 inneburit en 

goodwillavskrivning å 9185.9 teur. 

 

Alfa Laval 

I balansräkningen har Alfa Laval redovisat ett goodwillvärde på 3530.6 mkr. Företaget 

har gjort och redovisat förvärv under året. För årets förvärv har företaget redovisat 

följande särredovisning av immateriella tillgångar: 1) Patent och ej patenterat kunnande, 

2) varumärke 3) upparbetad vinst i produkter i arbete och 4) uppskjuten skatteskuld. 

Resterande värde är goodwill. Det är inte explicit uttryckt i årsredovisningen att det inte 

finns några andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod, frånsett 

goodwill. Dock har alla övriga immateriella tillgångar påförts en avskrivning under året, 

vilket implicerar att de har en begränsad avskrivningsperiod.86             

   Nedskrivningstestet: Alfa Laval har identifierat två kassagenererande enheter. Dock 

utan att tillskriva respektive enhet sin del av goodwillvärdet. Företaget har beräknat 
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nuvärdet baserat på de prognostiserade EBITDA-siffrorna för de kommande 20 åren, med 

avdrag för prognostiserade investeringar och förändringar i rörelsekapitalet under samma 

period. Diskonteringsräntan som använts är den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden 

före skatt; 9.09%. Tillväxttakten för divisionerna under perioden är den uppskattade 

förväntade genomsnittliga tillväxttakten inom industrin. Goodwillposten har inte blivit 

föremål för nedskrivning.87  

   2003 gjordes en goodwillavskrivning om 191.3 mkr, vilket motsvarade 5.8%.88 Hade 

2005 års goodwillvärde skrivits av med 5.8% hade avskrivningen uppgått till 204.8 mkr.  

 

5. Sammanställning empiri 
Nedan följer sammanställningar rörande respektive empiriskt område. Inledningsvis en 

tabellbaserad redogörelse för i vilken utsträckning respektive upplysningskrav i enlighet 

med IAS 36.134 efterlevs. Därefter följer en sammanställning över i vilken omfattning 

förvärvade immateriella tillgångar särredovisas, samt vilka de vanligaste tillgångsslagen 

är. Avslutningsvis görs en sammanställning över samtliga bolags eventuella 

nedskrivningar, samt en jämförelse med deras hypotetiska avskrivningar, för att på så sätt 

skapa en bild dels hur vanligt förekommande nedskrivningar är, dels över på vilket sätt 

resultaten påverkats genom införandet av IFRS 3. 
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5.1 Tabell 1 Sammanställning upplysningskrav IAS 36  

IAS 36.134 Uppfyllt 

upplysningskraven 

Ej uppfyllt 

upplysningskraven 

IAS 36.134 ej 

applicerbar 

Redovisat värde för 

goodwill 

20 3  

Redovisat värde för 

immateriella 

tillgångar med 

obestämbara 

nyttjandeperioder 

3 17 3 

Grund för beräkning 

av återvinningsvärde 

18 5  

Viktiga antaganden 

relaterade till 

beräkningen av 

nyttjandevärdet 

14 9  

Metod för 

fastställande av värde 

i viktiga antaganden 

12 11  

Redovisat 

prognosperiod 

16 7  

Redovisat tillväxttakt 14 9  

Redovisat 

diskonteringsränta 

21 2  

Redovisat metod för 

fastställande av 

verkligt värde 

2  21 

Redovisat 

känslighetsanalys för 

viktiga antaganden 

12 11  
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5.2 Tabell 2 Sammanställning immateriella tillgånga r vid förvärv 
Av de 23 företag vi har undersökt har 17 stycken under året gjort väsentliga förvärv. Av 

dessa 17 har 8 särredovisat förvärvade immateriella tillgångar i enlighet med reglerna i 

IAS 38.  

 

 

 

 

Utöver detta har följande två poster redovisats som inte kan hänföras till någon specifik 

typ av immateriell tillgång: 

 

1) Övriga (3) 

2) Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar (1) 

 

 

Typer av immateriella 

tillgångar 

Antal redovisade per immateriellt tillgångsslag hos de 

undersökta företagen 

Marknadsrelaterade Varumärken (5), produktutveckling (3), rättigheter för 

marknadsföring och distribution av produkter (1)  

Kundrelaterade Kundregister (1), kundavtal (4) framtida ordrar eller produktionsavtal 

(1) 

Konstrelaterade - 

Kontraktsbaserade Licenser (5), franschiseavtal (1), hyresrätter (1), koncessioner (1), 

samtrafikavtal (1) 

Teknologibaserade Patenträttigheter (5), programvara (2), teknologi (1), administrativa 

stödsystem (1), balanserade utgifter för IT (1), forskning och 

utveckling (1) 
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5.3 Tabell 3 Sammanställning nedskrivningar och res ultateffekt 

 

Källa valutakurser: http://www.plusgirot.se/sitemod/default/iframe.aspx?pid=867172 

 

Företag Hypotetisk 

avskrivning 

Eventuell 

nedskrivning 

Effekt 

mkr 

Hexagon -564.9  564.9 

Holmen -29.3  29.3 

Getinge -177.8  177.8 

Telia Sonera -8712.4  8712.4 

Latour -14.3 -1 13.3 

Trelleborg -234.5  234.5 

Atlas Copco -384  384 

Carnegie -3.4 -10.2 -6.8 

Capio -261.5  261.5 

Skanska -361.5 -108 253.5 

Elekta -118  118 

Stora Enso -1029.8 -75 954.8 

Meda -134.6  134.6 

Ericsson -1633  1633 

SEB -666.5 -2 664.5 

Seco Tools -29.1  29.1 

Nobia -70.6  70.6 

Astra Zeneca -499.4  499.4 

Assa Abloy -942.9  942.9 

Industrivärlden -10  10 

Tele2 -2037 -278 1759 

Nobel Biocare -86.5  86.5 

Alfa Laval -204.8  204.8 

Aggregat   17731.6 mkr 
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6. Analys 
 

6.1 Analys upplysningskrav IAS 36.134 
Gällande upplysningskraven i IAS 36.134 är det uppenbart att vissa är lättare att uppfylla 

än andra, alternativt tillskrivs större betydelse. Första upplysningskravet, ”redovisat värde 

för goodwill”, har de flesta uppfyllt. Detta sannolikt såväl tack vare sin banalitet som 

såväl sin betydelse. Då det däremot gäller att redovisa värde för andra immateriella 

tillgångar än goodwill med obegränsad livslängd ser situationen annorlunda ut. Här är det 

enbart tre av företagen som uttryckligen redovisat värdet på sådana. Vidare har tre av 

företagen klargjort att det inte finns några immateriella tillgångar av detta slaget. 

Slutligen är det hela 17 företag som inte uttryckligen redogjort (och därför inte uppfyllt 

detta krav) för eventuella immateriella tillgångar med obestämbar livslängd. En 

anledning till detta tror vi är faktumet att en titt i räkenskaperna oftast avslöjar att övriga 

immateriella tillgångar skrivs av enligt plan. I dessa fall existerar sannolikt inga 

immateriella tillgångar med obestämbar livslängd. Vi kan anta att företagen saknar 

incitament att redovisa detta tydligare i och med att det i de flesta fall framgår av not om 

avskrivningar. Beträffande redovisningen av grund för beräkning av återvinningsvärde 

har en stor majoritet (18 st) redovisat denna i enlighet med upplysningskraven. Utav 

dessa 18 har 16 använt nyttjandevärdet i beräkningen av återvinningsvärdet i förbindelse 

med nedskrivningstestet. Bara två företag har använt verkligt värde. Anledningarna kan 

vara flera. Till att börja med antar vi att det helt enkelt inte existerar några tillförlitliga 

verkliga värden att tillgå för många av bolagen, till exempel beroende på att det inte finns 

några marknadsvärden på ett eller flera av dotterbolagen. Vidare är som bekant ofta en 

köpeskilling baserat på en subjektiv värdering hos det förvärvande bolaget och inte på 

marknadsvärden. Till exempel kan ett dotterbolagsförvärv vara förenat med 

synergieffekter som inte tillskrivs något marknadsmässigt värde; dessa synergieffekter är 

ju enbart relevanta för moderbolaget och betingar därför enbart ett värde hos detta bolag. 

Därför kan det vara mer rättvisande att basera återvinningsvärdet på prognoser 

(nyttjandevärden) än på ett verkligt värde som ofta är baserat på andra värderingsgrunder. 

Troligen är det dessutom mindre kostsamt att använda sig av sina egna prognoser, vilket 

kan vara ännu en anledning till favoriserandet av nyttjandevärdet. När det gäller viktiga 
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antaganden i förbindelse med beräkningen av nyttjandevärdet har sådana redovisats av 

drygt hälften (14). De vanligast förekommande är tillväxt, diskonteringsränta och 

rörelsemarginal. Dessa antaganden ger ofta intryck av att vara slentrianmässigt beskrivna 

och som att de mest är formalia istället för att vara omsorgsfullt framtagna och därigenom 

vara mer informationsberikande. Exempelvis är det vanligt att det står att prognoserna är 

baserade på ”tidigare erfarenheter” och ”ledningens bedömningar”. Detta ger ingen 

djupare information, i synnerhet som dessa antaganden oftast inte utvecklas mer än så. 

Att deras antaganden inte redovisas noggrannare än så kan bero på olika saker. Dels kan 

det vara tidskrävande att elaborera antagandena ytterligare, dels kan det bero på ovilja att 

ge ut mer information än så till allmänheten. Det kan på grund av konkurrens finnas skäl 

för företagen att till exempel inte redovisa alla grunder på vilka företagsförvärv har 

gjorts. Gällande redovisning av metod för fastställande av värde i viktiga antaganden är 

det 12 bolag som enligt vår tolkning uppfyllt upplysningskraven. Här bör vi påpeka att 

vår tolkning är behäftad med viss osäkerhet och vi antar att även företagen har 

svårigheter att gradera vad som kan anses vara nödvändigt för uppfyllande av detta 

upplysningskrav. Det framgår av formuleringarna i många av årsredovisningarna att 

företagen inte vet exakt vad som krävs av dem i förbindelse med detta krav. Ingen av 

företagen har egentligen redovisat en exakt redogörelse för hur prognosens antaganden är 

beräknade, däremot är antagandena ofta förenade med någon form av gradering. Denna 

graderings detaljnivå varierar dock kraftigt. I de fall företagen har redovisat många 

beräkningsgrunder med tillhörande specifika siffror och procentsatser har vi ansett 

upplysningskravet uppfyllt. Detta tack vare att sådana grunder och siffror/procentsatser är 

en förutsättning för att en utomstående observatör ska kunna förstå hur företaget ifråga 

gått tillväga. Prognosperioden har de flesta (16) företag redovisat. Den vanligaste 

perioden har visat sig vara 3-5 år. Däremot finns det vissa avvikelser. Astra Zeneca hade 

till exempel en prognos på 10 år, som motiverades på ett adekvat sätt. Alfa Laval däremot 

hade en prognosperiod på 20 år som inte motiverades, något som enligt IAS 36.134 ska 

göras om prognosperioden är längre än 5 år. Tillväxttakten har redovisats i 14 av 

företagen, och dess storlek har varierat relativt kraftigt. Gällande diskonteringsräntan har 

denna redovisats i en kraftig majoritet, 21 stycken, av företagen. Vidare noterar vi att en 

stor del av företagen hade en relativt omfattande utveckling av grunderna för 
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diskonteringsräntans fastställande. Således verkar redovisning av diskonteringsräntan 

tillskrivas stor betydelse hos företagen, alternativt är den enkel att beräkna och beskriva. 

Detta får anses vara bra med tanke på diskonteringsräntans betydelse vid 

nuvärdesberäkning. Slutligen kan konstateras att upplysningskravet relaterat till 

diskonteringsräntan är det krav flest bolag uppfyllt; inte ens redovisning av 

goodwillvärdet gjordes i samma utsträckning. Beträffande de två företag som använts sig 

av verkligt värde har de även redovisat metoden för fastställande av detta värde, och 

därmed uppfyllt det upplysningskrav som krävs i samband med beräkning av verkligt 

värde. Gällande sista upplysningskravet, redovisande av känslighetsanalys, har detta 

uppfyllts av 12 av bolagen. Ett fåtal har beskrivit utförligt hur  analysen har gjorts, medan 

flertalet bara redovisat att analysen har gjorts. Det står oftast enbart att ”ledningen 

bedömer att en förändring i viktiga antaganden var och en för sig inte leder till något 

nedskrivningsbehov”. Detta har renderat i ett godkänt upplysningskrav men det kan 

tyckas att företagen borde vara mer detaljerade än så. Precis som beskrivningen av 

väsentliga antaganden vid beräkning av nyttjandevärdet förefaller företagen ha en något 

slentrianmässig inställning gentemot detta upplysningskrav. Känslan är att detta krav och 

de upplysningarna företaget ger mest är formalia, för syns skull. Slutligen kan det noteras 

att ingen av känslighetsanalyserna kom fram till att en förändring i viktiga antaganden 

hade renderat i ett nedskrivningsbehov. 

 

6.2 Generella synpunkter om upplysningskraven IAS 3 6.134 
Generellt anser vi att med upplysningskravens färskhet i åtanke så har företagen överlag 

klarat sig bra. I de flesta fall är det åtminstone en majoritet som har uppfyllt respektive 

krav. Det är tydligt att vissa krav är antingen lättare att uppfylla, alternativt viktigare att 

uppfylla, till exempel redovisningen av goodwillvärdet och diskonteringsräntan. Bland 

upplysningskrav färre företag har uppfyllt återfinns exempelvis kravet på att redovisa 

metoden för fastställande av värde i viktiga antaganden. Några företag som har uppfyllt 

upplysningskraven på ett bra sätt är Getinge, Atlas Copco och Tele2. Det fanns även ett 

par mindre bra exempel, såsom Hexagon och Industrivärden, där de sistnämnda till 

exempel inte ens nämnt nedskrivningsprövningen. Vidare kan vi konstatera att vissa 

årsredovisningar bär prägel av viss rörighet och brist på konsekvens. Till exempel skriver 
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ett flertal av företagen att det inte föreligger något nedskrivningsbehov, samtidigt som 

noterna avslöjar att det gjorts en nedskrivning av goodwill under det aktuella året. Ett 

företag som gjort på det sättet är Carnegie, som också använder sig av termen 

”avskrivning” för att beskriva en nedskrivning. Det är också tydligt att företagen 

prioriterar olika upplysningskrav olika, det vill säga att vissa företag har utvecklat vissa 

krav mer utförligt medan andra företag har utvecklat andra områden mer i detalj. Med 

andra ord förefaller det som om det saknas en samsyn bland företagen, och som om det 

existerar en viss osäkerhet beträffande hur de olika kraven ska behandlas. Detta är 

troligen ett fenomen som kommer att försvinna med tiden i takt med att någon slags 

standard, branschpraxis och samsyn växer fram. För att konkludera kan vi konstatera att 

en stor majoritet av företagen trots allt verkar ha tagit dessa krav på relativt stort allvar, 

och gjort sitt bästa för att redovisa hur de förhållit sig till dessa. 

 

6.3 Analys, särredovisning av förvärvade immateriel la 
anläggningstillgångar 
Under 2005 var det 17 av bolagen i vår studie som gjort förvärv av väsentlig betydelse. 

Utav dessa 17 var det knappt hälften, åtta, som särredovisat förvärvade immateriella 

tillgångar. De vanligaste särredovisade immateriella tillgångarna var varumärken, 

patenträttigheter, licenser, kundavtal, produktutveckling och ”övriga”. Bland förvärvade 

immateriella tillgångar är det de teknologibaserade som förekommer mest frekvent. 

Anledningen till att dessa förvärvade immateriella tillgångar är vanligast förekommande 

är troligen dels att de är de vanligaste, dels att de är de som är lättast att beräkna ett 

tillförlitligt värde på. Det bör också noteras att företagen ofta har olika benämningar på 

samma typer av immateriella tillgångar; med andra ord kan det vara svårt att veta 

huruvida det föreligger några skillnader eller ej. Vissa företag har som bekant också gjort 

det enkelt för sig genom att särredovisa på en post de kallar ”övrigt”. Vad denna post 

består av är omöjligt att veta, såvida företaget inte specificerat innehållet i densamma. 

Vidare är det vanligt att företagen har en beteckning över immateriella tillgångar men 

saknar specifikation om huruvida de är förvärvade eller internt upparbetade. Detta 

omöjliggör i sin tur en särredovisning i enlighet med IAS 38. Det är också många företag 
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som redovisat förvärvsanalyser, men i dessa enbart buntat ihop förvärvade immateriella 

tillgångar till en enda post.  

    

Generellt kan vi konstatera att företagen, i jämförelse med IAS 36.134, uppfyllt kraven i 

IAS 38 något sämre. Vad detta beror på är inte klart. En teori är dock att det massmediala 

fokus som upphörandet av goodwillavskrivningarna medfört har gjort företagen mer 

angelägna om att redovisa en nedskrivningsprövning av goodwill på ett korrekt sätt, då de 

sannolikt är medvetna om att de kan komma att bli granskade. IAS 38 har helt enkelt 

hamnat lite i skymundan; företagen har fokuserat på korrekt redovisning av goodwill i 

högre utsträckning än av förvärvade immateriella tillgångar. Här kan nämnas att goodwill 

ofta utgör en stor majoritet av värdet på de immateriella tillgångarna vilket kan utgöra 

ännu en förklaring till varför fokus legat på goodwill.  

 

6.4 Analys, nedskrivningar/avskrivningar 
Införandet av de nya goodwillreglerna har inneburit en resultathöjning av majoriteten av 

företagens koncernresultat (alla utom ett). Skillnaden är i många av fallen relativt stor. 

Däremot ska det kommas ihåg att uppskattningen bygger på en hypotetisk avskrivning 

enligt premisser vi tidigare redogjort för. Beträffande nedskrivningstest och därtill 

ledande nedskrivningar har sådana enbart gjorts i sex av företagen. I ett av dessa fallen 

ledde nedskrivningen till en större kostnad än vad den hypotetiska avskrivningen hade 

gjort (Carnegie). Totalt har de 23 företagens resultat tack vare de nya reglerna kring 

goodwill blivit 17731.6 mkr bättre under 2005. Detta ger ett genomsnitt på 770.9 mkr per 

företag, vilket är en avsevärd siffra. I och med att denna siffra gäller 

koncernresultaträkningen innebär den inte någon skatteeffekt, och ur skattesynpunkt är 

det nya regelverket kring goodwill därför inte relevant. Däremot blir koncernernas 

resultat de facto betydligt bättre, vilket i sin tur kan påverka olika intressenter av företag, 

såsom investerare och kreditbolag etc. Om regelverket är bättre eller sämre är inte 

relevant för vårat syfte. Däremot frågar vi oss varför skillnaden är så stor. Var det tidigare 

systemet missvisande såtillvida att det medförde orimliga avskrivningar på ett värde som 

i själva verket oftast var bestående? Eller utnyttjas det nya systemet i syfte att bibehålla 

värdet av goodwill och därigenom hålla ner kostnaderna vilket ger ett bättre 
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koncernresultat? Eller är det nya regelverket och det fåtal nedskrivningar det renderat det 

mest korrekta? Detta kan vara lämpliga frågeställningar att utveckla i framtida studier. 

Några anledningar till att nedskrivningar inte görs i större omfattning tror vi kan vara: 1) 

Nedskrivning av goodwill får inte återföras, vilket i sin tur leder till att nedskrivningarna 

behandlas restriktivt. 2) Det är första året med det nya regelverket och företagen kan 

därför vara extra försiktiga och se hur andra bolag går tillväga innan de själva gör 

nedskrivningar. 3) 2005 präglades av högkonjunktur och företagen gick i allmänhet bra. 

Av den anledningen fanns det kanske helt enkelt ingen grund för nedskrivning; 

prognoserna var överlag positiva.     

 

7. Slutsatser 
Bland de börsbolag som undersökts har de överlag visat sig vara relativt bra på att 

uppfylla upplysningskraven behäftade med reglerna i IAS 36.134. Med ett enda undantag 

har samtliga upplysningskrav uppfyllts av åtminstone 50 % av företagen, vilket får sägas 

vara ett godkänt facit. Detta med tanke på att kraven är svårtolkade, många till antalet och 

dessutom nya.  

   Särredovisningen av immateriella tillgångar från goodwill är dock mer bristfällig. Av 

de 17 bolag som gjort väsentliga förvärv under 2005 var det bara 8 som särredovisat 

förvärvade immateriella tillgångar. Denna bristfällighet kan bero på flera saker; till 

exempel faktumet att denna regel inte är särskilt uppmärksammad, liksom att 

immateriella tillgångar som regel till överhängande del utgörs av goodwill. Med andra 

ord blir det viktigare att redovisa goodwill på ett korrekt sätt medan övriga immateriella 

tillgångar hamnar lite i skymundan. 

   Av de 23 företag vi undersökt är det bara 6 som gjort nedskrivningar under 2005, vilket 

motsvarar 26.1%. Detta avspeglar sannolikt inte i vilken utsträckning nedskrivningar 

borde ha gjorts. Anledningarna till denna nedskrivningsaversion kan vara flera, 

exempelvis faktumet att nedskrivningar inte går att återföra samt att reglerna kring 

nedskrivning är nya. En annan förklaring är naturligtvis faktumet att nedskrivningar är 

frivilliga, och att det är högkonjunktur. Det kan konstateras att det nya regelverket och 

införandet av IAS 36 har gett påverkan på företagens koncernresultat. Framtiden kommer 
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med all säkerhet visa en praxis som företagen bättre kan följa, då år 2005 blev lite av ett 

provår. Slutsatserna kan sammanfattas i punktform precis som uppsatsens 

frågeställningar: 

1. Vilka upplysningskrav enligt IAS 36.134 har de aktuella koncernbolagen uppfyllt i 

samband med nedskrivningstest av goodwill? Svar: I de flesta fall är det åtminstone 

en majoritet som har uppfyllt respektive krav. Redovisningen av goodwillvärdet och 

diskonteringsräntan var de vanligaste uppfyllda kraven. Bland upplysningskrav färre 

företag har uppfyllt återfinns exempelvis kravet på att redovisa metoden för 

fastställande av värde i viktiga antaganden. 

 

2.  I vilken utsträckning har företagen särredovisat immateriella tillgångar i samband 

med eventuella förvärv enligt reglerna i IAS 38? Svar: Av de 17 bolag som gjort 

väsentliga förvärv under 2005 var det bara 8 som särredovisat förvärvade 

immateriella tillgångar. De vanligaste särredovisade immateriella tillgångarna var 

varumärken, patenträttigheter, licenser, kundavtal, produktutveckling och ”övriga”. 

Det var de teknologibaserade immateriella tillgångarna som förekom mest frekvent. 

 

3. I vilken utsträckning har företagen gjort nedskrivningar av goodwillvärdet? Svar: Av 

de 23 företag som undersökts var det bara 6 som gjort nedskrivningar under 2005. 

 

4. Hur ser skillnaden från tidigare år ut avseende resultatpåverkan (obligatorisk 

avskrivning kontra frivillig nedskrivning)? Svar Införandet av de nya 

goodwillreglerna har inneburit en stor resultathöjning av majoriteten av företagens 

koncernresultat, jämfört med hypotetisk avskrivning. Totalt har de 23 företagens 

resultat tack vare de nya reglerna kring goodwill blivit 17731.6 mkr bättre under 

2005. Detta ger ett genomsnitt på 770.9 mkr per företag. 

 

.  
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