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Abstract 
In 2005, it became mandatory for listed companies within the EU to prepare their 

consolidated financial statements in accordance with IFRS. These international accounting 

standards aim at creating comparable, transparent, relevant, reliable and comprehensible 

financial statements that are needed to make financial decisions. The use of IFRS increases 

not only within the EU but also in countries outside the EU, such as Canada, Russia and 

Japan. When introducing IFRS, many companies failed to write impairment tests under IAS 

36, p. 134, and write down goodwill if necessary. The use of goodwill write-downs instead of 

depreciation can provide a clearer picture of the companies for stakeholders. However, there 

is criticism of how IAS 36, p. 134, and its provisions for impairment are applied in accounting 

practice.  

Earlier studies in the subject of harmonization have shown that the work of creating 

comparability in practice does not always succeed. At the same time, the differentiation 

between Anglo-Saxon and Continental accounting systems is not as clear today as they have 

been in the past. This makes it interesting to investigate the harmonization and comparability 

of accounting practices in companies, with non-EU countries. A comparative study between 

Canada, Russia and Japan examines the extent to which they apply IFRS and the difference 

that exists between the different countries. 

The study uses an abductive approach and aims to make a comparative study of how 85 

companies report goodwill impairment in the countries of Canada, Japan and Russia. A 

qualitative approach, with a comparative design, is used primarily because this study aims at 

examining the harmonization process and its continuous development. 

The result of the study shows that companies in the three countries differ to what extent they 

report in accordance with IAS 36, p. 134, which deals with write-downs of goodwill. 

Canadian companies, on average, follow the paragraphs of IAS 36, paragraph 134, better than 

the other countries, while the results of the goodwill impairment show that the Japanese 

companies comply best with the under-paragraphs. 

The conclusion that can be drawn is that depending on the country's accounting tradition and 

the accounting processes used by the countries, companies will comply with international 

accounting principles to a varying degree. 

 

 

Keywords: IFRS, goodwill, IAS 36 p. 134, write-downs, Canada, Japan, Russia, annual 

reports, financial reports 



 

 IV 

Sammanfattning 

År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin 

koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att 

skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter 

vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. Användandet av IFRS ökar inte bara inom EU 

utan också länder utanför EU, så som Kanada, Ryssland och Japan. Vid införandet av IFRS 

gick många bolag från att redovisa avskrivning av goodwill, till att göra nedskrivningstest 

enligt IAS 36 p. 134 och skriva ned goodwill vid behov. Användningen av nedskrivning av 

goodwill istället för avskrivning kan ge en klarare bild av företagen för intressenter. Det 

existerar dock kritik mot hur IAS 36 p. 134 och dess föreskrivningar för nedskrivningar 

tillämpas i redovisningspraxis.  

Tidigare studier i ämnet harmonisering, har visat att arbetet med att skapa jämförbarhet i 

praxis inte alltid lyckas. Samtidigt är differentieringen mellan anglosaxiska och kontinentala 

redovisningssystem inte lika tydliga idag som de varit i det förflutna. Detta gör det intressant 

att undersöka harmoniseringen och jämförbarheten i redovisningspraxis i företag, med länder 

som inte är medlemmar i EU. Genom en komparativ studie mellan länderna Kanada, Ryssland 

och Japan undersöks till vilken grad de tillämpar IFRS och vilken skillnad som existerar 

mellan de olika länderna.  

Studien använder sig av ett abduktivt förhållningssätt och syftar till att göra en komparativ 

studie över hur 85 företag redovisar nedskrivning av goodwill i länderna Kanada, Japan och 

Ryssland. En kvalitativ ansats, med en komparativ design används i första hand eftersom 

denna studie syftar till att undersöka harmoniseringsprocessen och dess kontinuerliga 

utveckling.  

Resultatet i studien visar att företagen i de tre länderna skiljer sig åt i vilken utsträckning som 

de redovisar enligt IAS 36 p. 134, som behandlar nedskrivning av goodwill. De kanadensiska 

företagen följer i genomsnitt paragraferna under IAS 36 p. 134 bättre än de andra länderna, 

medan resultatet för de företag som tillämpar nedskrivning av goodwill visar att de japanska 

företagen följer underparagraferna bäst.  

Slutsatsen som kan dras är att beroende på ett lands redovisningstradition samt vilka 

redovisningsprocesser som länderna använder, så kommer företagen följa internationella 

redovisningsprinciper i olika utsträckning.  
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Definitioner 
 
Rörelseförvärv – En transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller det 

bestämmande inflytandet i en eller flera verksamhetsrörelser. (IFRS 3 Bilaga A Definitioner) 

 

Verkligt värde – Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid en försäljning av 

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

marknadsaktörer. (IFRS 3 Bilaga A Definitioner) 

 

Goodwill – En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från 

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

redovisade. (IFRS 3 Bilaga A Definitioner) 

 

Identifierbar – En tillgång är identifierbar om den antingen: 

A. är avskiljbar, det vill säga att det går att avskilja eller dela av den från företaget och 

sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans 

med hänförligt avtal, identifierbar tillgång eller skuld, oavsett om företaget har för 

avsikt att göra detta eller ej. 

B. uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter är 

överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller andra rättigheter och förpliktelser. 

(IFRS 3 Bilaga A Definitioner) 

 

Immateriell tillgång – En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. (IFRS 3 Bilaga 

A Definitioner) 

 

Kassagenererande enhet – är den minsta identifierbara gruppen av tillgångar som vid en 

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

andra tillgångar eller grupper av tillgångar. (IAS 36 p. 6) 

 

Avskrivning – är en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess 

nyttjandeperiod. (IAS 36 p. 6) 

 

Nedskrivningsbehov – är det belopp med vilket en tillgångs eller kassagenererande enhets 

redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. (IAS 36 p. 6) 

 

Nyttjandevärde – är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenerande 

enhet väntas ge upphov till. (IAS 36 p. 6) 

 

Återvinningsvärdet – det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader eller 

nyttjandevärde. (IAS 36 p. 18) 

 

Redovisningsprincip – är de principer, grunder, sedvänjor och regler samt praxis som ett 

företag tillämpar vid upprättandet och utformningen av finansiella rapporter. (IAS 8 p. 5)
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Målet att skapa en standardiserad världspolitik tog form redan vid andra världskriget och det 

har sedan dess varit en ständig ökande medvetenhet om ett globalt samhälle (Meyer 2007, s. 

261). Harmonisering av ekonomi och finansiella rapporter står inte utanför 

världsglobaliseringen utan Baker och Barbu (2007, s. 272) argumenterar för att en 

internationell harmonisering av finansiella redovisningsstandarder har varit målet för många 

professionella och akademiska ekonomer de senaste 50 åren. Ett regelverk som arbetar för 

detta är International Financial Reporting Standards (IFRS).  

Ojha & Tandon (2012, s.1) beskriver i sin forskning att IFRS mål är att skapa jämförbara, 

transparenta och tillförlitliga finansiella rapporter vilka ska underlätta större 

gränsöverskridande kapitalanskaffning, handel och bättre förvaltningspraxis för företag. 

Godkännandet av IFRS ökar i rask takt över hela världen och år 2005 blev det obligatoriskt 

för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de 

internationella redovisningsstandarderna som IASB ger ut. I IAS 1 som behandlar utformning 

av finansiella rapporter, skrivs det ’’Denna standard föreskriver grunden för utformning av 

generella finansiella rapporter för att säkerställa jämförbarhet både med företagets finansiella 

rapporter för tidigare perioder och med andra företags finansiella rapporter. Den innehåller 

övergripande krav avseende de finansiella rapporternas utformning, riktlinjer för deras 

struktur och minimikrav på innehållet i dem.’’ IFRS har med andra ord utformats för att 

generera harmonisering av finansiella rapporter. Som tidigare nämnts är det obligatoriskt för 

länder inom EU att applicera IFRS vid finansiell rapportering, men hur mycket påverkar IFRS 

länder utanför EU? Whittington (2008, s. 159) förklarar att ett sammarbete inleddes mellan 

den europeiska organisationen IASB och den amerikanska motsvarigheten FASB, i ett försök 

att ta fram ett gemensamt ramverk för att den finansiell rapportering skulle bli mer 

harmoniserad och på så vis öka jämförbarhet mellan företag.  

Studier gjorde av Bradshaw och Miller (2008, s. 256), Street och Bryant (2000, s. 326) samt 

Street, Gray och Bryant (1999, s. 46) visar att arbetet att skapa jämförbarhet i praxis inte alltid 

lyckas. Detta gör det intressant att undersöka harmoniseringen och jämförbarheten i praktiken. 

Genom en komparativ studie mellan länderna Kanada, Ryssland och Japan kan man 

undersöka till vilken grad de tillämpar IFRS samt hur dessa standarder och de nationella 

standarderna påverkar upprättandet och jämförbarheten av finansiella rapporter.  

Två redovisningssystem som används vid utformning av finansiella rapporter är 

principbaserade- och regelbaserade. Enligt Johansson (2010, s. 77) kan IASBs normer 

huvudsakligen beskrivas som principbaserade. När det kommer till det som är väsentligt i 

standarden kan de avgörande rekvisiten vara luddigt uttryckta vilket tvingar personen som ska 

tolka standarden att använda sitt etiska omdöme. Vidare förklarar Johansson att det i många 

fall är svårt att avgöra reglernas yttre gräns. Vad gäller regelbaserade normer förklarar 

Johansson att de följer det ett klart rekvisit och en klar rättsföljd. Eftersom man efterstävar 

reglering resulterar regelbaserade normer också i att antalet normer blir mycket stor. US 

GAAP är ett exempel på ett regelbaserat redovisningssystem och Japan är ett exempel på 

principbaserat redovisningssystem (Cramer 2006, s. 2;5).  

Collins, Pasewark, och Riley (2012, ss. 681-682) förklarar att principbaserade 

redovisningsstandarder typiskt karakteriseras med att innehålla tydliga avsiktsförklaringar, 
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samtidigt som de saknar detaljerad vägledning för genomförande. Regelbaserade 

redovisningsstandarder å andra sidan, kännetecknas generellt för att mer i detalj beskriva 

genomförande och efterlevnaden av standarden. På grund av att principbaserade- och 

regelbaserade standarder karakteriseras på olika sätt uppstår skillnader mellan dem och de 

olika redovisningssystemen kommer agera olika vid upprättning av finansiella rapporter. 

Detta gör det intressant att i en komparativ studie undersöka hur olika redovisningssystem 

redovisar goodwill samt nedskrivning av goodwill.  

Ryssland, som till skillnad från Kanada och Japan, kategoriseras varken i den anglosaxiska 

eller kontinentala redovisningstraditionen. IFRS har som tidigare nämnts adopterats av EU 

och fortsätter sitt arbete för harmonisering genom att bland annat United States Agency for 

International Development (USAID), Technical Assistance to the Commonwealth of 

Independent States (TACIS), världsbanken samt andra organisationer har subventionerat 

spridningen av IFRS genom att erbjuda utbildning samt hjälp med översättning. Enligt McGee 

och Preobragenskaya (2005, 2006) har IFRS även börjat förgrena sig i de gamla 

sovjetstaterna. 

Bloom (2008;2009, s.383) förklarar i sin forskning att redovisning av goodwill historiskt sett 

har varit föremål för mycket kontroverser bland forskare och beslutsfattare och har 

förknippats med stor variation i redovisningspraxis mellan länder över tiden. En milstolpe i 

denna utveckling var när FAS 141 och 142 antogs i USA, följt av övergången till ett liknande 

tillvägagångssätt enligt IFRS 3 i kombination med den internationella redovisningsstandarden 

IAS 36. Vidare förklarar Bloom (2009) att det fanns en allmän enighet om att goodwill bör 

delas in i två klasser där den ena innefattar internt genererad goodwill och en som genererats 

vid köp. Det fanns också allmän enighet om att den förstnämnda kategorin inte bör ställas till 

svars, eftersom att det är omöjligt att göra det inom ramen/reglerna för dubbel bokföring och 

anskaffningsvärde. Inte heller förvärvad goodwill borde hålla till svars. Det finns ett behov av 

att erkänna informationen om goodwill hänförlig till ett börsnoterat bolag eftersom denna 

information används av intressenter vid utvärdering. Enligt Parkinson (2009) är goodwill svår 

att värdera eftersom det är ett diffust begrepp, även om det är baserat på subjektiva 

bedömningar. 

Det pågår en debatt om vikten av redovisning av goodwill enligt D'Alauro (2013, ss. 755-

765). D'Alauro förklarar vidare att ASB försöker förbättra hanteringen av nedskrivning av 

goodwill genom att hantera dess upplysningar i IAS 36 (IASB, 2004). Vidare förklaras det att 

IAS 36 kräver årlig prövning för nedskrivning av goodwill och på så vis sätter stopp för 

avskrivning av posten. IAS 36 anger att nedskrivning av en tillgång, om den redovisas till ett 

högre värde än nuvärdet av den förtjänst som tillgången förväntas ge genom användande, eller 

genom försäljning och IAS 36 p. 134 behandlar nedskrivningen av goodwill. Viktigt att ha i 

beaktning är att goodwill inte kan omvärderas varken upp och ner under fluktuationer av två 

marknadspriser, till skillnad från andra materiella tillgångar som till exempel 

förvaltningsfastigheter. Enligt Lhaopadchan (2010, s.123) är detta anledningen till att 

eventuella nedskrivningar av goodwill är permanenta. 

1.2 Problemdiskussion 

Med bakgrund till att IASBs mål är att skapa harmonisering med sitt regelverk syftar denna 

studie till att undersöka standarders varierande effekt. Uppsatsen kommer fokusera på IAS 36 

p. 134 och skillnader samt likheter vilka existerar mellan länderna Kanada, Ryssland och 

Japan. De tre länderana har alla olika kulturer och historia vilket påverkat att de har olika 

redovisningstraditioner.  Callao, Ferrer, Jarne och Lainez (2009, s. 33) presenterar i sin studie 



 

 - 3 - 

ett resultat där implementering av IFRS har haft olika effekter på den finansiella 

redovisningen i olika länder. Vidare förklarar de att globaliseringen av världshandeln har 

påverkat företags finansiella rapportering att bli mer internationell.  Enligt Soderstrom och 

Sun (2007, s. 675) resulterar en applicering av IFRS i fundamentala förändringar gällande 

företags finansiella rapportering eftersom olika länder har sina egna specifika principer. Dessa 

specifika principer går oftast under namnen Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP). 

Som tidigare nämnts skapade IASB ett ramverk för att nå harmonisering av finansiell 

redovisning. En standard som arbetar för detta är IFRS 3. Denna standard syftar till att 

förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten på den information som ett 

rapporterande företag tillhandahåller om ett rörelseförvärv och dess effekter i sina finansiella 

rapporter. Det är viktigt att intressenter har tillgång till information som använder sig av 

liknande lagrum för att kunna göra en rättvis bedömning och jämförbarhet. Intressenter 

använder upplysningarna i de finansiella rapporterna för att lättare förstå de 

redovisningsprinciper som används och för att göra bedömningar (Devalle & Rizzato 2013, s. 

143). Ifall dessa upplysningar inte är korrekta försvårar det för intressenterna. 

IAS 36 p. 134 och den årliga nedskrivningsprövningen som standarden kräver, återspeglar det 

underliggande värdet bättre än avskrivningar enligt Devalle och Rizzato (2012, s. 1). 

Användningen av nedskrivning av goodwill istället för avskrivning kan ge en klarare bild av 

företagen för intressenter menar Harper (2001, ss. 12-13). Det existerar dock kritik mot hur 

IAS 36 p. 134 och dess föreskrivningar för nedskrivningar implementeras i praktiken. I en 

undersökning gjord av Paananen (2008, s. 3) presenterades ett resultat där det framgick att 

skillnader existerade mellan 100 företag från Storbritannien, Frankrike och Tyskland. 

Skillnaderna hänfördes till tolkningen av upplysningskraven och bestod av skillnader i 

jämförbarhet mellan de olika företagen. Vidare presenterade Paananen (2008, ss. 9, 22-25) att 

brittiska företag, vilka tillhör det anglosaxiska redovisningssystemet, oftare tillhandahöll 

upplysningar gällande nedskrivningsprövningar.  

Carlin och Finch (2010, s. 260) granskade i sin studie hur 20 stora australienska företag 

antagit redovisningspraxis av goodwill. Studien undersökte hur dessa företag rapporterade 

goodwill sina första år av antagande av IFRS. Författarna noterade att studiens dåliga resultat 

kunde förklaras av att bolagen genomförde nedskrivningstest för första gången. En annan 

förklaring var att de rapporteringsskyldiga inte besatt tillräcklig erfarenhet och kunskap 

och/eller inte hunnit anpassa sig till IFRS redovisningsstandarder. Efter att bolagen 

rapporterat enligt IFRS i flera år noterade dock forskarna att samma problem ändå förekom 

avseende upplysningskraven. Forskarna menar att det då borde finnas andra förklaringar till 

studiens resultat (Carlin & Finch 2010, s. 275). Hultén och Persson argumenterar dock att 

’’övning ger färdighet’’ och att tolkningssvårigheter kommer minska kring IAS 36 p. 134 

(Hultén & Persson 2006, s. 4). 

Differentieringen mellan anglosaxiska och kontinentala redovisningssystem i Europa är inte 

lika tydliga idag som den varit i det förflutna enligt Callao, Ferrer, Jarne och Lainez (2009 s. 

50). Dagens skillnad mellan de olika redovisningssystemen gör det intressant att se vilken 

skillnad som existerar idag med studieområde på länder som inte befinner sig inom EU-

sammarbetet.  

Enligt Lamb, Nobes och Roberts (1998, s. 173) beskrivs den anglosaxiska 

redovisningstraditionen som marknadsdriven där de regler och principer som används skapas 

av icke-statliga organ. Enligt Nobes (1998, s. 181) gör en del forskare uppdelning mellan 
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USA och Storbritannien då det förekommer skillnader i deras redovisningsregler.  Den 

kontinentala redovisningstraditionen domineras av försiktighetsprincipen enligt d’Arcy (2001, 

s. 327) och till skillnad från den anglosaxiska redovisningen skapas regler och principer oftast 

i samförstånd med staten vilket Deegan och Unerman (2001, s. 129) beskriver i sin forskning. 

Både Nobes (2011, s. 270) och d’Arcy (2001, s. 328) diskuterar om inledningen av 

kontinentala och anglosaxiska länder är användbar. Nobes fortsätter förklara att de som är 

motståndare tycker att klassificering bör baseras på icke-representativ redovisning eller att 

regelverken varit i fokus istället för praxis. Deegan och Unerman (2011, s. 147) och d’Arcy 

(2001, s. 327) anser att den redovisning som används av IASC/IASB är starkt kopplad till den 

anglo-amerikanska redovisningstraditionen. Enligt Nobes och Parker (2006, s. 75) tvingas den 

kontinentala redovisningen att succesivt röra sig mot en redovisning likt den anglo-

amerikanska.  

Övergången till årlig nedskrivningsprövning från systematiska goodwillavskrivningar kräver 

stor kunskap samt ansvar för att bestämma det verkliga värdet på företagets goodwill enligt 

Huges och Hayn (2006, ss. 223-224).  Utvärderingen av goodwill behöver nu vara mer 

övertygande eftersom den systematiska avskrivningen inte längre förekommer. Detta innebär 

en extra börda för revisorer som måste kontrollera mer än bara beräkningarna av nuvärdet på 

goodwill och överensstämmelserna med värderingsreglerna. Likaså får investerare ett större 

ansvar eftersom avsaknaden av den simplifierade processen som planmässiga avskrivningar 

har innebär att goodwill måste utvärderas i större utsträckning. Även D’Alauro (2013, s. 755) 

bekräftar att skiftet från avskrivning till en periodisk utvärdering av goodwill medför ett större 

ansvar då återvinningsvärdet av goodwill kontinuerligt ska bestämmas. Det kan med andra 

ord ifrågasättas om företag följer uppsatta standarder till fullo vilket motiverar uppsatsens 

fokus; att undersöka hur tillämpningen av IAS 36 p. 134 ser ut i praktiken.   

Som tidigare nämnts är IFRS mål att skapa harmonisering av redovisning världen över och 

det gör det därför intressant att undersöka hur nedskrivning av goodwill skiljer sig mellan 

olika länder som tillämpar olika principer i sin redovisning. 

1.3 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen ovan kan följande forskningsfrågor ställas;  

1. I vilken utsträckning/omfattning följs kraven i IAS 36 p. 134 av företag som redovisar 

nedskrivning av goodwill i Kanada, Ryssland samt Japan? 

 

2. Vilka skillnader existerar mellan de undersökta börsnoterade företagen vid tillämpning 

av IAS 36 p. 134? 

 

3. Påverkar ländernas redovisningstraditioner i vilken grad IAS 36 p. 134 följs? 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka i vilken grad börsnoterade bolag i Kanada, Ryssland 

och Japan följer upplysningskraven i IAS 36 p. 134 samt vilka skillnader som kan existera 

mellan den finansiella redovisningen hos börsföretaget i dessa länder. Syftet är också att 

undersöka om dessa skillnader härstammar från olika redovisningstraditioner eller om det är 

andra faktorer som påverkar divergensen.  
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1.5 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar i första hand på företags finansiella rapporter för räkenskapsår 

1januari – 31 december 2015. I de fall då brutet räkenskapsår föreligger så ingår i studien 

istället finansiella rapporter vars räkenskapsår avslutas vid annan tidpunkt än 31 december 

under år 2015.  

De företag som undersöks kommer vara börsnoterade och kommer endast studeras om de 

tvingas tillämpa IFRS. Detta eftersom det i syftesbeskrivningen framgår att jag vill undersöka 

om redovisningstraditioner influerar implementeringen av IAS 36 p. 134. Det är också IAS 36 

p. 134 som IFRS regelverk är avgränsat till. Vidare avgränsas antalet länder som ska 

undersökas till Kanada, Ryssland samt Japan. Valet av denna avgränsning kan hänföras till att 

jag även vill undersöka hur olika redovisningstraditioner påverkar implementering av IAS 36 

p.134 och som tidigare nämnts tillämpar Kanada, Ryssland och Japan olika 

redovisningsprinciper. Kanada och Japan tillämpar varsin redovisningstradition, anglosaxisk 

respektive kontinental redovisningstradition vilket gör de båda länderna intressanta att 

jämföra. Varför Ryssland är intressant är för att de varken implementerar anglosaxisk eller 

kontinental redovisningstradition. Reglerna i Ryssland påverkas från den tid då det var en 

kommunistisk stormakt.   

1.6 Empiriskt undersökningsområde 

Det empiriska undersökningsområdet kommer innefatta börsnoterade bolag i länderna 

Kanada, Ryssland samt Japan. Inom varje land kommer 25 - 30 företag väljas ut. Underlaget 

för den komparativa studien kommer vara de olika företagens årsredovisningar i vilka 

information kommer hittas angående ifall de redovisar goodwill enligt IFRS och om de följer 

standarden IAS 36 p. 134 vid nedskrivning av goodwill. För att få fram urval som används i 

studien använde jag mig av Forbes lista från år 2015 över respektive lands största företag där 

jag tog de 30 största för varje land. För Ryssland var det endast med 25 företag på listan. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt.  Kapitel 2 innehåller studiens metoddel 

där metodvalet presenteras och försvaras. Vidare presenteras studiens data och 

insamlingsmetod samt bortfallet som uppstått. För att öka artikelns trovärdighet analyseras 

studiens reliabilitet samt validitet också under kapitel två. Efter det granskas trovärdigheten i 

informationen som samlats in i studien under kapitlet källkritik. Kapitel två avslutas med en 

etisk reflektion och en metodreflektion. Kapitel tre innehåller studiens teoretiska referensram 

där redovisningstraditioner, finansiella standarder samt länders redovisningsprocesser 

beskrivs. Studiens teoretiska referensram, som refereras till genomgående i studien, finns 

även med i kapitel 3. Vidare i kapitel fyra framställs studiens resultat där empiri och analys är 

avskilt från varandra. Varje lands resultat representeras för sig tills det i slutet av kapitlet 

sammanställs och jämförs mot varandra. I kapitel fem förs en diskussion där varje 

forskningsfråga gås igenom var för sig. Vidare i kapitel 6 finner läsaren en avslutande 

diskussion där även förslag till fortsatta studier presenteras.  
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2 Metod 

2.1 Inledning 

Detta kapitel redogörs den vetenskapliga metoden och forskningsansats som uppsatsen 

baseras på. I detta kapitel redogörs även för datainsamlingsmetoden samt en beskrivning av 

urvalsprocessen och en beskrivning av de bortfall som uppstår. I avsnitt 2.5 diskuteras 

tillförlitligheten av undersökningen i form av validitet och reliabilitet. Avslutningsvis förs en 

etisk reflektion kring de källor som använts samt val av metod och ifall studien kunnat göras 

annorlunda.  

2.2 Metodval 

2.2.1 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011, s. 23) beskriver tre olika sätt att angripa ett forskningsproblem 

vilka är antingen genom deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. Enligt Wallén (1996, s. 47) 

grundar forskaren en ny teori utifrån empirin när en induktiv ansats används. Man går alltså 

från praktik till teori i sin forskning. Wallén beskriver dock att en del kritik har riktats mot 

den induktiva ansatsen eftersom forskaren själv styr datainsamlingen vilket gör det är svårt att 

göra ett slumpmässigt urval. Den deduktiva ansatsen är tvärtemot den induktiva ansatsen i det 

att den utgår från teorin enligt Holme och Solvang (1997, s. 51). Deduktiv ansats syftar till att 

bidra utveckla kunskap om ämnet eftersom forskaren formulerar hypoteser utifrån teorin som 

sedan testas i en empirisk undersökning. Abduktiv ansats, som den här uppsatsen framförallt 

bygger på, är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Det första steget i den 

abduktiva ansatsen kännetecknas av att vara induktiv där forskaren formulerar en preliminär 

teori utifrån enskilda fall och vidare testas denna teori på nya fall. I det andra steget använder 

forskaren en deduktiv ansats där den ursprungliga teorin utvecklas och utvidgas för att bli mer 

generell (Patel & Davidson 2011, ss. 23-24). För att på bästa sätt uppnå studiens syfte 

används abduktiv ansats då det är en blandning av både induktiv och deduktiv ansats. Genom 

att använda abduktiv ansats i sin forskning undviks de nackdelar vilka kan uppstå genom att 

strikt följa antingen deduktiv eller induktiv ansats. Abduktion används också för att komma 

ifrån den renodlade uppdelningen och resonemang kring induktion och deduktion. (Alvesson 

& Sköldberg 2008, s. 55; Jacobsen 2000, s. 27).  

Empirisk data i form av utvalda kapitel från IAS/IFRS, RAS, Japan GAAP samt US GAAP 

har använts för att uppnå studiens syfte. Genom en komparativ studie med bakgrund i det 

empiriska materialet analyseras företags årsredovisningar för att undersöka i vilken grad de 

följer IAS 36 p. 134. Beroende på vilken epistemologisk situation som används utifrån 

uppsatsens forskningsfrågor kan det vara svårt att mäta det som berörs av IAS 36 p. 134 i 

siffror eller på en skala.  Det som beskrivs är en ansats enligt Scapens (2004, ss. 260-261) 

som beskriver förhållandet mellan ett interpretativt och positivistiskt synsätt. Enligt Scrapens 

ser det positivistiska synsättet världen som objektiv och separerad från forskaren. Synsättet 

grundas sig helt på etablerad metodik och teori. Det interpretativa synsättet är mer kvalitativt 

och ser världens komponenter som subjektiva, vars egenskaper är produkter av sociala 

processer. Enligt detta synsätt är forskaren en källa till variationer i data och utfall. Forskaren 

ses alltså som en av världens komponenter vid konstruktion av referenser eller vid analys.  

Man kan säga att det finns ett ickepositivistiskt samband mellan ändring av en standard i IFRS 

och redovisningspraxis, i det att en ändring av en standard inte har en given påverkan på 

redovisningspraxis. Detta kan även hänföras till kraven i IAS 36 p. 134 som inte beskriver 
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exakt hur redovisningen i praxis ska se ut. Enligt Tsalavoutas (2011, s. 395) betyder ett 

ickepositivistiskt samband att forskaren förlitar sig på tolkande moment vid analys av bland 

annat ett företags finansiella redovisning. Hermenuetik kan också användas på denna studie 

då hermeneutik sägs vara positivismens motsats (Patel & Davidson 2011, s. 28). 

2.2.2 Undersökningsansats 

Uppsatsen syftar till att göra en komparativ studie över hur företag redovisar nedskrivning av 

goodwill i länderna Kanada, Japan och Ryssland. Enligt Grønmo & Winqvist (2006, s.381) 

innefattar komparativa studier vanligtvis få enheter och studierna är i regel komplexa och 

omfattande. Uppsatsen kommer bidra med kunskap kring harmoniseringsprocessen av 

finansiella redovisningsstandarder genom en analytisk jämförelse. Studien syftar också till att 

ge en helhetsförståelse för de standarder som jag avgränsat mig till.  

Två forskningsstrategier som kommer användas i denna studie är kvalitativ och kvantitativ 

ansats. En kvantitativ studie kännetecknas enligt Patel och Davidson (2003, s. 14) av 

kvantifiering vid insamling av data. Vidare förklarar Teorell och Svensson (2007, s.10) att 

betoningen av denna kvantifiering ligger på prövning av olika teorier. Vidare förklarar 

författarna att kvalitativa studier fokuserar mer på tolkning av ord och texter för att få en 

djupare förståelse inom ett visst område och hur saker och ting fungerar. Då min studie syftar 

till att undersöka harmoniseringsprocessen och dess kontinuerliga utveckling används i första 

hand en kvalitativ ansats. Enligt Grønmo och Winqvist (2006, s.374) lämpar sig en kvalitativ 

ansats bra när en forskare vill studera en kontinuerlig utvecklingsprocess över en tidsperiod. 

Med bakgrund till Grønmos och Winqvists argument anses den kvalitativa ansatsen att 

föredra för att besvara mina problemfrågor tillsammans med, som ovan nämnt, komparativ 

design.  

Vidare baseras studien på kvalitativ data i form av olika regelverk och standarder. För att på 

bästa sätt kunna besvara mina problemfrågor har studien därför antagit en kvalitativ ansats 

med en, som ovan nämnt, komparativ design. Standarder från IFRS/IAS och finansiella 

rapporter ligger till grund för forskningens undersökning. Den standarden som jag använder 

mig vid min undersökning av företags finansiella rapporter är IAS 36 som behandlar 

nedskrivning av goodwill. De upplysningskrav som jag i undersökningen utgått från är de 

som framgår av IAS 36 p. 134. Dessa upplysningskrav skall återgers i företagets finansiella 

rapporter eftersom avsikten med denna studie är att undersöka hur dessa standarder efterlevs i 

verkligheten. Begränsningar kan dock finnas i hur mycket information som företagen lämnar i 

sina finansiella rapporter. 

Upplysningarna som företagens finansiella rapportering skall uppfylla präglas av text och är 

en av anledningarna till valet av en kvalitativ metod. Upplysningskraven har tolkats och 

bearbetas för att få en fördjupad förståelse av innehållet. Detta redovisas i en tolkningsmodell 

som används för att tydligt visualisera de krav som bolagen ska uppfylla. Vidare har även 

beräkningen av återvinningsvärdet för goodwill varit viktig att studera i företagens finansiella 

rapporter.   

Utöver den kvalitativa ansatsen kompletteras studien även med en kvantitativ insats. Studien 

och metoden kommer omfatta statistiska tillvägagångsätt som används vid presentationen av 

studiens resultat för att underlätta och göra det mer förståeligt för läsaren.  
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2.3 Datainsamling 

Företags finansiella information i form av årsredovisningar samt internationella regelverk har 

framförallt använts som underlag för min studie om nedskrivning av goodwill. Vetenskapliga 

artiklar används också som underlag. För att hitta de artiklar som använts och refererats till i 

min studie har jag framförallt använt mig av sökningsprogrammet Summon. De begrepp som 

jag huvudsakligen har använt mig utav i Summon är: IFRS, annual report, goodwill, IAS 36 p. 

134, US GAAP, Japan GAAP, Accounting in Russia, rulebased accounting, lawbased 

accounting, Canadian GAAP. Vidare har jag även använt mig av så kallad ’’snöbollseffekt’’ 

för att hitta ytterligare fler artiklar genom att titta i de vetenskapliga artiklarna som jag redan 

läst och deras referenslistor. Eftersom studien syftar till att undersöka företags finansiella 

rapporter, och hur de redovisar nedskrivning av goodwill, har företags årsredovisningar varit 

nödvändiga för att genomföra denna uppsats. IASB:s standarder har även de varit nödvändiga 

som underlag.  

Det underlaget som jag huvudsakligen har använt mig utav är sekundärdata vilket är mer 

aktuellt att använda vid en komparativ studie än primärdata. Tripathy (2013, s. 1478) 

definierar sekundärdata som användandet av redan existerande undersökningsdata.  

2.4 Urval 

Eftersom uppsatsen syftar till att göra en komparativ studie är urvalet en viktig del i 

processen. Population ses som en större avgränsad grupp enligt Johannessen och Tuffe (2003, 

s. 132) som är intressant för den undersökning som ska genomföras. Undersökningens resultat 

är med andra ord grundat på forskarens valda population.  

Storleken på populationen är 85 företag som är fördelade mellan länderna Kanada, Ryssland 

och Japan. För att få fram urval som används i studien använde jag mig av Forbes lista från 

2015 över respektive lands största företag där de 30 största för varje land valdes in i studien. 

För Ryssland fanns det endast med 25 företag på Forbes lista.  

Urvalet har först begränsat sig till de företag som har räkenskapsår 1 januari 2015 till 31 

december 2015. I de fall då brutet räkenskapsår föreligger så ingår det i urvalet istället 

finansiella rapporter vars räkenskapsår avslutas senast den 31 december år 2015. Jag har 

eftersträvat att ta med alla företag i studien som har kalenderår som räkenskapsår. För att öka 

studiens tillförlitlighet, har jag även tagit med företag som har brutet räkenskapsår där 

bokslutstidpunkten infaller senast den mars 2015. 

2.4.1 Bortfall 

Bortfall uppstår i studien när ett företag inte redovisat någon goodwill, vilket innebär att det 

inte finns något för min tolkningsmodell att behandla. En prövning kan dock göras även om 

de inte redovisar någon nedskrivning av goodwill eftersom företaget har utfört en 

nedskrivningsprövning. IAS 36 p. 134 reglerar prövning av nedskrivning för goodwill vilket 

betyder att företaget har lämnat uppgifter om prövningen som kan undersökas och analyseras. 

I denna studie har jag valt att inkludera de fall där bortfall uppstått. Detta för att visa hur 

verkligheten ser ut. Jag anser det vara intressant att även se hur många företag som inte 

redovisar någon goodwill alls. Dessa företag inkluderas i vissa uträkningar och exkluderas i 

andra. Gällande de ryska företagen uppstår ett stort bortfall som kan påverka resultatets 

tillförlitlighet. Detta anser jag dock inte påverkar tillförlitligheten då resultatet, för samtliga 

länder, inte bara presenteras i stapel- och cirkeldiagram, utan även presenteras i procent. Detta 

gör det möjligt att på ett rättvist sätt, jämföra ländernas resultat. 
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2.5 Uppsatsens trovärdighet 

För att öka tillförlitligheten i en studie kan forskare antingen använda etablerade eller nya 

metoder för att få användbart och pålitligt forskningsresultat. För att minska fel i en studie är 

det viktigt att fastställa studiens validitet och reliabilitet.  Begränsa fel i sin studie är lika 

viktigt som att säkerhetsställa noggrannhet i forskningen. Fel kan dock fortfarande uppstå vid 

användning av metoder för att erhålla validitet och reliabilitet (Roberts & Priest, 2006, s. 45). 

För att min studie ska öppna så hög trovärdighet som möjligt syftar detta kapitel att öka dess 

validitet, reliabilitet samt replikerbarhet.  

2.5.1 Validitet 

Enligt Ekengren och Hinnfors (2006, ss. 79-80) innebär validitet att det finns god 

överensstämmelse mellan de teoretiska begrepp som används och de operationella 

indikatorerna. Med det menas att författaren har fått anledning att precisera och definiera de 

viktigaste begreppen efter genomgång av tidigare forskning. Vidare förklara Ekengren och 

Hinnfors att författaren till studien behöver fundera över hur man ska mäta förekomsten och 

frekvensen av de centrala begreppen, författaren ska alltså tala om vad som letas efter i det 

empiriska materialet för att på så sätt binda samman den teoretiska och empiriska nivån, så 

kallad operationalisering. Validitet handlar också om ifall studien verkligen mäter det som ska 

mätas enligt Elisason (2011, s. 16) och ifall relevant data använts. Validitet handlar alltså om 

pålitlighet i instrumentet och dess oberoende. 

Bryman och Bell (2015, s. 64) talar om att det finns två typer av validitet, intern och extern. 

Extern validitet behandlar frågan om studiens undersökning kan generaliseras eller inte medan 

intern validitet är kopplingen mellan den teoretiska referensramen och det som observeras. 

För att öka studiens validitet återkopplar jag genomgående tillbaka till syftet och 

forskningsfrågorna. Detta görs för att uppehålla relevansen i studiens empiri och öka den 

interna validiteten. Vidare återkopplar jag genomgående till studiens referensram som hjälper 

till att svara på studiens syfte och forskningsfrågor. För att öka studiens validitet har 

insamlingen av datamaterial samlats in i ett tidigt stadie. För att öka studiens validitet 

ytterligare har jag sett över andra studier med liknande syfte för att se om de har fått liknande 

resultat.  

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar frågan om studiens resultat är repeterbar och används huvudsakligen 

vid kvantitativ undersökning. Detta då forskaren för en kvantitativ undersökning förmodligen 

kommer vara intresserad av frågan ifall måttet som studien används är stabil eller inte 

(Bryman & Bell 2015, s. 49; Patel & Davidson 2003, s. 101). Enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängerud (2002, s. 67) innebär hög reliabilitet att studien inte innehåller 

slumpmässiga eller systematiska fel. Studien har som ambition att minska de felvärden som 

kan uppstå för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Viss information som samlats in vars 

reliabilitet jag inte kan påverka är i till vilken utsträckning företagens finansiella rapporter är 

korrekta eller ej. Om den finansiella informationen inte är korrekt eller speglar den finansiella 

verkligheten kommer inte heller studiens resultat att göra det. Reliabilitet handlar alltså om 

instrumentet vilket är det som vi samlar in och precis som validitet delas även reliabilitet upp i 

externt och internt (Bryman & Bell 2015, s. 160). Extern reliabilitet behandlar studiens 

replikerbarhet och ställer frågan om vi till exempel kan använda undersökningen någon 

annanstans medan intern reliabilitet handlar om konstistensen mellan olika observationer.  

För att öka studiens reliabilitet görs antaganden att den finansiella information som företagen 

redovisar är korrekt. Jag har granskat nedskrivningen av goodwill utifrån samma kriterier för 
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att uppnå hög reliabilitet och undgå kritik för bristande trovärdighet. För detta har en 

tolkningsmodell utformats innan undersökningsprocessen där varje upplysningskrav har 

beskrivits. Denna tolkningsmodell byggs på kriterierna i IAS 36 p. 134 vilka har hög 

trovärdighet. De företag som använts i studien har tydligt redovisats i bilaga A för att öka 

studiens reliabilitet och replikerbarhet. De företag som använts i studien är noterade på 

Toronto Stock Exchange, Nikkei 225 Tokyo samt DJ Russia GDR. 

För att öka studiens reliabilitet ytterligare har tydliga instruktioner gjorts för hur 

undersökningen utformats. Andra forskare kommer då kunna genomföra samma studie och 

vidare upprepa samma resultat.  

Resultatet har gåtts igenom flera gånger för att på så sätt undvika fel eller misstolkningar. 

2.5.3 Replikerbarhet 

Reliabilitet och replikerbarhet är båda lika varandra. Det händer ibland att forskare replikerar 

varandras forskning. Det finns flera anledningar för detta och det kan bland annat vara för att 

forskaren anser att tidigare studier kan förbättras, eller att man som forskare vill göra studien 

på en annan population (Bryman & Bell 2015, s. 50).  För att replikering av en studie ska 

kunna ske måste den vara replikerbar. Med det menas att om en forskare inte redogör sina 

rutiner i detalj är det omöjligt för andra att replikera. Liknande är det vid bedömning av 

reliabilitet, för att ett begrepp ska kunna mätas måste de förfaranden som utgör denna åtgärd 

vara replikerbar av någon annan.  

2.6 Statistisk metod 

Vid sammanställning av studiens data använde jag mig av frekvenstabeller. Frekvenstabeller 

skapas genom klassificering av datavärden i olika kolumner. En frekvenstabell kan visa 

frekvensen av datavärdet i varje kolumn, i relation till varandra eller i procent av det totala 

antalet observationer (Doane & Seward 2013, s. 63). För att visualisera studiens resultat på ett 

så pedagogiskt sätt som möjligt används stapel- och cirkeldiagram. Stapeldiagram är vanligast 

att använda vid visualisering av data (Doane & Seward 2013, s. 80) medan cirkeldiagram 

adderar ett visuellet intresse (Doane & Seward 2013, s. 84). De stapel- och cirkeldiagram som 

används i studien återfinns i kapitel 4 Resultat samt i kapitel 5 Avslutande diskussion och 

slutsatser. I de stapeldiagram som används under avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5 visas antalet 

underparagrafer som företagen uppfyller. Under samma avsnitt används cirkeldiagram som 

visualiserar antalet företag som använder sig av verkligt värde minus försäljningskostnader 

eller nyttjandevärdet för att beräkna goodwills återvinningsvärde. Vidare används 

stapeldiagram för att sammanställa de olika ländernas resultat och jämföra de med varandra. 

2.7 Källkritik 

Källkritik har länge varit centralt för forskning och ofta framkallat som nödvändigt (Edelberg 

och Simonsen 2015, s.215). Det handlar om att bedöma trovärdigheten i den informationen 

som samlats in för studien och vidare värdera om de källor som används är relevanta i 

forskningssammanhanget (Befring 1992, s. 175). Nyberg (2000, s. 195) förklarar att de källor 

som används måste väljas med kritiskt omdöme för att avgöra om källorna är vetenskapligt 

användbara. Jag kommer vidare i detta kapitel bedöma om de källor och de fakta som används i 

studien är tillförlitliga. Jag har använt mig av olika källor i denna studie, så som vetenskapliga 

artiklar, regelverk, litteratur, elektroniska källor samt finansiella rapporter från företag. De 

källor som refereras till i uppsatsen kan betecknas som kvalificerad ekonomisk och juridisk 

litteratur. 
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2.7.1 Vetenskapliga publikationer 

Vetenskapliga källor anses vara särskilt tillförlitliga. En av anledningarna till detta är 

expertens kompetens som borde tillmätas större tillförlitlighet än en amatör inom ett område. 

Vad som ökar tillförlitligheten i en vetenskaplig artikel är öppenhet, författaren bör redovisa 

vilka källor som har använts. För att öka tillförlitligheten ytterligare bör det anges vilka 

metoder som författaren har använt sig av i studien (Thurén 2013, ss. 110-111). Vetenskapliga 

publikationer kan exempelvis vara i artikelform, presentationer i bilder eller plakatform (Höst, 

Regnell & Runesson 2006, s. 62).  I vetenskapliga artiklar finns oftast den senaste forskningen 

kring ett ämne publicerat (Friberg 2006, s. 37). 

2.7.2 Regelverk och offentliga dokument  

I min studie har jag använt mig av förordningar, författningar, lagar samt regler vilka är 

inkluderade under begreppet offentliga dokument (Friberg 2006, s. 41). Om primärkällan är 

en lag eller regler ska man citera ur den och inte ur en sekundärkälla. I en studie är det viktigt 

att vara så oberoende av sekundärkällor som möjligt (Ejvegård 2003, s. 63). När en studie 

refererar till offentliga dokumentet är det oftast som bestämmande eller tvingande. Med det 

menas om en lag eller avtal till exempel inte efterlevs kan det leda till bestraffning. En 

referering till ett offentligt dokument kan även vara rådgivande eller ge en förklaring till 

varför en viss lag eller förordning finns. Offentliga dokument anses ha en hög tillförlitlighet. 

Dessa dokument kan kritiseras eftersom politiska intentioner oftast förekommer (Friberg 

2006, s. 41). De offentliga dokument som jag huvudsakligen använt mig av i denna studie är 

IASBs regelverk. 

2.7.3 Finansiella rapporter 

Som denna studie tidigare tar upp, har bytet från avskrivning av goodwill till nedskrivning 

medfört extra arbete för ekonomer, revisorer samt intressenter (Huges och Hayn 2006, ss. 

223-224; D’Alauro 2013, s. 755). De årsredovisningar som ingår i studien har blivit objektivt 

granskade av revisorer och följer rådande regelverk, vilket styrker tillförlitligheten. I 

uppsatsen undersöks 85 finansiella rapporter och utgör då en viktig källa i arbetet.  

2.7.4 Internet 

En av de största distributionskällorna i vår tid är internet, som innehåller en stor blandning 

information av olika kvalité som presenteras i varierade former (Friberg 2006, s. 42).  Enligt 

Höst, Regnell och Runesson (2006, s. 62) måste en källa från internet alltid granskas för att ta 

reda på dess relevans, kvalitet samt trovärdighet. Hemsidor på internet som inte granskats kan 

påverka studiens tillförlitlighet. Därför har jag varit noggrann med att de hemsidor jag hämtat 

min information från har varit av hög kvalitet och relevans för att informationen ska vara så 

trovärdig som möjligt.  

2.8 Etisk reflektion 

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 331) beskrivs etiken som moralens teori. De företag som 

används i studien nämns inte i den löpande texten, detta för att jag valt att ta hänsyn till 

företagen. För att behålla studiens tillförlitlighet nämns dock de företag som ganskats i bilaga. 

Lindahl och Juhl (2014, s. 58) föreskriver vikten av att inte låta ändamålen med sin studie 

helga medlen, att människor aldrig får bli medel för sina mål. Även det gäller företagen som 

jag kommer undersöka.  

Gällande etik kring ekonomi och finansiella rapporter argumenterar Gruiniu Octavian (2014, 

s. 84) för att diskussionen om etik och kapitalism, generellt inte är någon ny eller mindre 
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viktig diskussion.  Fler och fler kräver en förändring av den nuvarande globala ekonomin, så 

att ekonomin och samhället blir mer etisk.  

Eftersom den systematiska avskrivningen inte längre förekommer behöver utvärderingen av 

goodwill vara mer övertygande. Investerare och revisorer får extra arbete för att säkerställa att 

beräkningarna av nuvärdet på goodwill är korrekt och att de överensstämmer med 

värderingsreglerna (Huges och Hayn 2006, ss. 223-224; D’Alauro 2013, s. 755). Frågan om 

företag följer de standarder som finns uppsatta kan med andra ord ifrågasättas. 

Angående den etiska sidan i mitt uppsatsämne, nedskrivning av goodwill, kan vissa företag 

välja att inte lämna upplysningar angående nedskrivningstest. De följer då inte den 

information som regelverket kräver och med det sagt, inte heller lagen. Det etiska problemet 

uppstår då de som tar del av de finansiella rapporterna inte får den rätta informationen om 

företaget och framförallt dess goodwill. Asymmetrisk information kan då föreligga då parter 

som skall fatta ett beslut eller ingå ett avtal har tillgång till olika förhandsinformation.  

2.9 Metodreflektion 

Studien bygger framförallt på offentliga handlingar i form av företags finansiella rapporter, 

som granskas och analyseras. Detta val gör att studien har som krav att underlaget, de 

finansiella rapporterna, som utgångspunkt ska vara korrekta. Det är därför valet av 

populationen som används i studien varit viktigt. Valet av den population som studien byggs 

på är företag från respektive lands börs för att försäkra att de finansiella rapporterna är 

korrekta.  

För att ge studien ett mer tillförlitligt resultat hade den komparativa undersökningen kunnat 

utföras över en längre period än ett år. Denna studie har begränsats till att enbart undersöka 

finansiella rapporter från 2015. Ett större tidsspann hade med andra ord troligen lett till högre 

trovärdighet och studien hade kunnat dra slutsatser angående utvecklingen mot 

harmonisering. Även valet av en större population hade ökat styrkan och reliabiliteten av 

forskningens resultat. Detta hade varit önskvärt. Detta är dock inte möjligt inom ramen för de 

resurser och den tid som stått till förfogande för ett examensarbete i företagsekonomi. Studien 

behandlar en period om ett år. Valet av länder hade även det kunnat utökas till att innefatta 

fler länder än Kanada, Japan och Ryssland för att ge ytterligare styrka till de statistiska 

undersökningar som genomförts.  

Eftersom studien bygger på jämförelse mellan ett land som använder sig av anglosaxisk 

redovisningstradition, ett land som använder sig av koninental redovisningstradition och ett 

land som inte använder sig av ingetdera, hade studien kunnat dra nytta av att utöka antalet 

länder för att på så vis bättre kunna urskilja om ett lands redovisningstradition påverkar 

redovisningen av goodwill och nedskrivning av goodwill. Även finansiella rapporter som 

släpptes innan införandet av IAS 36 p.134 hade varit intressant för att kunna kartlägga 

harmoniseringen av finansiella standarder. 

För att på bästa sätt uppnå studiens syfte används abduktiv ansats då det är en blandning av 

både induktiv och deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55; Jacobsen 2000, s. 27).  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska förkunskaper och det material som krävs för att följa 

med i de resonemang som förs i studien. Jag tar hjälp av både juridisk och ekonomisk 

litteratur för att få en större förståelse av det som behandlas i uppsatsen. Detta kapitel syftar 

även till att utgöra ett verktyg vid analys av empirin. 

3.2 IASB föreställningsram 

IASB, som tidigare hette IASC, bytta namn år 2001 i samband med en omorganisering 

(Artsberg 2005, s. 136). IASB är en oberoende organisation och normgivande organ som 

arbetar internationellt och enligt Barlev och Haddad (2007, s. 494) arbetar de för att förbättra 

internationell finansiell redovisning. Även Barth, Landsman och Lang (2008, s. 468) 

föreskriver i sin forskning att IASB har som mål att utveckla internationellt godtagbar 

uppsättning högkvalitativa redovisningsstandarder. För att nå detta mål har de utfärdat 

standarder som är mer principbaserade och vidtagit åtgärder för att avlägsna redan tillåtna 

redovisningsalternativ och istället kräva redovisning som bättre speglar ett företags 

ekonomiska ställning och utveckling. De menar också att redovisningens kvalité skulle öka 

om dessa åtgärder från normgivare begränsar ledningens opportunistiska frihet att bestämma 

redovisningens mängder, exempelvis genom att hantera resultatet. Mer strikt tillämpning av 

IAS kan även det öka redovisningskvalitén.  Barth, Landsman och Lang förutspår därför att 

redovisningsbelopp som bygger på IAS är av högre kvalitet än de som baseras på nationella 

standarder (2008, s. 468). I IAS 8 p. 5 definieras redovisningsprinciper som de principer, 

grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar vid upprättandet och 

utformningen av finansiella rapporter.  

Utformingen av finansiella rapporter från IASBs föreställningsram fastställdes år 1989 av 

IASC för publikation och år 2001 fastställde IASB föreställningsramen (IASB 

föreställningsram 2001, s. 9). Denna omstrukturering berodde på en kraftig tillväxt av IASC 

mellan åren 1973 till 2000 vilket då föranledde till att IASB ersatte IASC 2001 enligt 

Whittington (2005, s. 129). På grund av denna ökade efterfrågan på gemensamma 

internationella standarder togs beslutet att skapa ett organ som bestod av heltidsanställda 

medlemmar med expertis inom området (Whittington 2005, s.130). Innan omorganisationen 

av IASC fick de kritik för att vara alltför styrd av revisionsbranschen enligt Hines (2007, s. 7). 

De nya medlemmarna i IASB representerar flera olika yrkeskategorier för att förhindra en 

upprepning av IASCs problem. Tweedie och Seidenstein (2005, s. 592) tar i sin forskning upp 

att IASB nu har fler resurser för att kunna förhindra samt ta itu med problem som tidigare 

dominerat IASC. Precis som IASC har IASB fortsatt med arbetet att vidareutveckla och skapa 

nya internationella standarder, som idag benämns IFRS (Johansson 2010, s. 60) 

3.2.1 IFRS 

År 2005 blev det obligatoriskt för länder inom EU att tillämpa IFRS (Ojha & Tandon 2012, 

s.1) och enligt Whittington (2005, s. 128) börjar allt fler länder utanför EU att implementera 

IFRS. Samtidigt tillåts även icke-noterade bolag att använda IFRS standarder. Hines (2007, s. 

4) förklarar att målet med IFRS är att tillhandahålla en internationell erkänd uppsättning av 

redovisningsstandarder och att det inte ska behövas några fler. Hines förklarar också att 

ökningen av antalet användare beror på de fördelarna som företagen upplever med att verka 

under en uppsättning ekonomiska redovisningsregler som används över hela världen.  
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I Soderstrom och Suns (2007, s. 677) forskning framgår det att även om övergången till IFRS 

inte var obligatorisk förrän 2005 var det vissa europeiska länder som i slutet av 1990-talet fick 

använda IAS som ett substitut till de inhemska redovisningsstandarderna. Enligt Whittington 

(2005, s. 129) fanns det tidigare inga redovisningsstandarder i en enad uppsättning inom EU 

utan de standarder som fanns var på nationell nivå och i olika grader av auktoritet, 

fullständighet och förfining. Detta kan ha påverkats av att nationer har olika traditioner och 

olika institutionella arrangemang.  

3.2.2 IAS 36 

I IFRS volymen 2016 framgår det att IAS 36 behandlar nedskrivning av immateriella 

tillgångar. Syftet med standarden framgår i punkt 1 och lyder:  

Syftet med denna standard är att beskriva de metoder som ett företag ska använda för att 

säkerställa att dessa tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. En 

tillgång redovisas till ett för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av 

det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge upphov till antingen genom att 

användas i verksamheten eller genom försäljning. Enligt standarden ska värdet för 

tillgången då skrivas ned. Standarden anger också när ett företag ska återinföra en 

nedskrivning samt vilka upplysningar som ska lämnas. (IAS 36 p.1) 

Vidare förklaras det i IAS 36 punkt 2 till 5 vilka tillgångar som behandlas i kapitlet och vilka 

som behandlas i andra delar av IFRS standarder. 

3.2.2.1 IAS 36 p. 134 

IAS 36 p. 134 är en del av standarden IAS 36 och D’Alauro (2013, ss. 755-765) förklarar att 

p. 134 reglerar nedskrivningar av goodwill. Standarden innehåller uppskattningar som 

används för att beräkna återvinnigsvärdet för kassagenererande enheter med goodwill. I 

samband med en årlig nedskrivning av goodwill ska alla företag lämna förklarande 

information enligt IAS 36 p. 134. Dessa upplysningar berör allokeringen av goodwill till 

kassagenereande enheter, grundvalen som enhetens återanskaffningsvärde beräknas på samt 

vilken diskoteringsränta som använts av företaget vid beräkning av det förväntade 

kassaflödesströmmarna enligt Devalle och Rizzato (2012, s.1). De förklarar också att dessa 

upplysningskrav ökar transparens och möjliggör bättre kvalitetsbedömningar av företagets 

ledning och styrning enligt IASB. Dessa upplysningar tillåter även investerare att bättre 

bedöma de finansiella konsekvenserna som kan uppstå vid förvärv. Husmann och Schmidt 

(2008, ss. 49-50) beskriver att underparagraferna som tillhör IAS 36 p.134 anses ha en nära 

relation till varandra. De upplysningskrav som IAS 36 p. 134 är uppdelade i finns i bilaga 2 

att läsa i sin helhet samt utdrag i avsnitt 3.6.  

3.3 Immateriell tillgång 

Enligt IAS 3 Bilaga A är en immateriell tillgång en icke-monetär tillgång utan fysisk form. 

IAS 38 anger hur immateriella tillgångar, som inte uttryckligen omfattas av andra standarder, 

behandlas i redovisningen. I punkt IAS 38 p. 11 föreskriver standarden att definitionen av en 

immateriell tillgång kräver att en immateriell tillgång är identifierbar för att skilja den från 

goodwill. Av IAS 38 p. 12 framgår att en tillgång är identifierbar om den ’’är avskiljbar, det 

vill säga att det går att avskilja eller dela av den från företaget och sälja, överlåta, licensiera, 

hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med hänförligt avtal, identifierbar 

tillgång eller skuld, oavsett om företaget har för avsikt att göra detta eller ej.’’ Vidare framgår 

det av IAS 38 p. 12 att en immateriell tillgång ’’uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska 

rättigheter, oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller 
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andra rättigheter och förpliktelser.’’ Företag i västvärlden har i mångt och mycket förflyttat 

sin materiella produktion till lågprisländer för att istället övergå till en ekonomi som använder 

och bygger mer på immateriella tillgångar (Nakamura 2003, s. 19). 

3.4 Definition av goodwill 

I IAS 3 Bilaga A och i IAS 38 p. 11 beskrivs det att goodwill som redovisas vid ett 

rörelseförvärv är en tillgång som representerar de framtida ekonomiska fördelar som 

uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt 

identifierade och separat redovisade. Vidare kan de framtida ekonomiska fördelarna ha sin 

grund i synergi mellan de identifierbara tillgångar som förvärvats. Framtida ekonomiska 

fördelar kan även uppstå i tillgångar som var för sig inte uppfyller kriterierna för redovisning i 

de finansiella rapporterna. Goodwill måste inte enbart uppstå genom rörelseförvärv, när till 

exempel ett företag förvärvar ett annat, utan kan också genereras internt i företag enligt 

Jennings och Thompson (2001, s. 20). Det kan genereras genom att företaget använder sina 

tillgångar mer effektivt än sina konkurrenter, att de bygger upp en lojal kundbas eller 

utvecklar sina personalresurser. Mulford och Comiskey (2010, s. 747) presenterar i sin 

forskning flertal studier vilka påvisat att det finns ett starkt samband mellan företagets värde 

och dess goodwill. Det finns dock kritik som riktas mot hur goodwill redovisas utifrån dagens 

standarder. Goodwill beräknas alltid till viss del utifrån aktiepriser vilket Bloom (2009, s. 

380) ser som ett problem då om marknadens kapitalisering reduceras med 50 % kommer det 

finnas stora värdeskillnader mellan de som på daglig basis betalar för aktierna och bolagets 

redovisade värde. Detta med åtanke att aktiemarknaden förvisso är uppblåst. 

I Jennings och Thompson (2001, s. 20) forskning nämns dock att dagens standarder fört med 

sig mycket. Enligt författarna har rapporteringen av goodwill i företagens balansräkningar 

ökat till följd av övergången från avskrivningar av goodwill till årlig nedskrivning. Tidigare 

kunde förvärvad goodwill skrivas av mot intäkter i det förvärvade företaget, liksom idag, men 

företag kunde tidigare inte kapitalisera internt genererad goodwill. Avskrivningen 

återspeglade en bild av förvärvad goodwill där framtida fördelar inte var förevigade enligt 

Jennings och Thompson, eftersom vissa länder hade en avskrivningstid av goodwill på upp till 

40 år. 

3.5 Redovisning av goodwill 

Ur en ekonomisk synvinkel är goodwill överskottet av ett företags substansvärde och därmed 

identiskt med nuvärdet av en investering enligt Ellis (2001, s. 103). Vidare förklarar Ellis att 

goodwill också är identiskt med nuvärdet av framtida ekonomiska hyror eller extrainkomster.  

Schultze och Weiler (2010, ss. 777-778) beskriver i sin forskning att både FAS 142 och IAS 

36 uppvisar tydliga krav på fastställandet av goodwill och nedskrivningsprocessen. 

Författarna förklarar vidare att goodwill definieras som det belopp som inköpspriset 

överstiger de identifierbara tillgångar och skulder företaget har som är värderade till verkligt 

värde, som även har påvisats tidigare i uppsatsen.  Enligt IAS 36 är en nedskrivning erkänd 

när det bokförda värdet på eget kapital överstiger återvinningsvärdet av den kassagenererade 

enheten.  

Goodwill fördelas i divisioner enligt IFRS och US-GAAP vilka är kassagenererade enheter 

respektive redovisande enheter. De delas upp enligt de fördelar som de genererar och tar emot 

av synergierna i kombinationen enligt. Denna uppdelning av kassagenererande enheter 

respektive redovisade enheter görs vid nytt förvärv. Den nya uppdelningen påverkas inte av 

hur det delats upp och redovisats tidigare i det förvärvade bolaget. Med detta menas att den 

goodwill som uppstår beräknas vid förvärv (Schultze & Weiler 2010, s. 780).  
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Som tidigare nämnts kan man aldrig skriva upp goodwill när den en gång är nedskriven. Här 

kan dock problem uppstå enligt Bloom (2009, s. 383) angående återspeglingen av företagets 

verkliga värde genom goodwill. Om man förutsätter att en kassaflödesström är värderad till en 

diskonteringsränta på x % och antar att diskonteringsräntan nästkommande år är på x+2 % 

måste goodwillposten skrivas ned. Företaget får dock inte göra en återföring av det 

nedskrivna värdet om de förskriver en diskonteringsränta på x-2 % det tredje året.  

3.5.1 Återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet för en tillgång är det högsta av det verkliga värdet minus 

försäljningskostnader och nyttjandevärdet (IAS p. 6). Enligt samma punkt är nyttjandevärdet 

’’nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenererande enhet väntas ge 

upphov till’’. Det är relativt okomplicerat att göra en uppskattning för återvinningsvärdet av 

en tillgång som är oberoende av andra tillgångar och genererar ett eget kassaflöde enligt 

Uwadiae (2010). Hampton och Plummer (2000, s. 56) argumenterar för att de 

redovisningsstandarder som existerar kring beslut om återvinningsvärdet är vaga och 

tvetydliga vilket gör företagens test för värdet svåra att tolka och analysera noggrant. Därför 

finns det ett behov av en explicit begreppsmässig grund för att stödja de 

redovisningsstandarder och praxis som finns i samband med ett test av återvinningsvärdet.   

3.5.2 Kassagenererande enheter 

Både IAS 36 p. 6 och FAS 142 p. 30 definierar en kassagenererande enhet som den minsta 

identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är 

oberoende av inbetalningar från andra tillgångar. I synnerhet definierar IAS 36 p. 80 och FAS 

142 p. 30 kassagenererande enheter som de rapporterade enheterna i en organisation som 

divisionsledningen redovisar i rörelseresultatet.  

Således är användningen av finansiell redovisningsdata för interna kontrolländamål angivet i 

IFRS samt US-GAAPS regleringar. Eftersom kassagenererade enheter måste i stort sett vara 

oberoende av andra avdelningar, förändring i kassaflödet i en division ska inte påverka 

kassaflödet i andra divisioner (Schultze & Weiler 2010, s. 780).  

IFRS förbjuder generellt sett inte reversering av en tidigare nedskriven tillgång men IAS 36 

tillåter som tidigare nämnts inte företag att återföra en nedskrivning av goodwill till ett 

tidigare högre värde. Internt upparbetad goodwill tillåts inte i balansräkningen enligt IFRS. 

Epstein och Jermakowicz (2007, ss. 412-413) förklarar att goodwill således endast kan uppstå 

i ett företags redovisning genom förvärv av en organisation med internt upparbetad goodwill. 

Vidare anför författarna att goodwill ska kunna hänföras till någon eller samtliga 

kassagenererande enheter vid ett förvärv. Balansposten goodwill ska med andra ord endast 

redovisa det värde som de kassagenererande enheter erhållit när goodwill uppstått. 

3.5.3 Nyttjandevärde och verkligt värde 

IAS 36 p. 6 beskriver att ett företags nyttjandevärde är nuvärdet av de framtida kassaflöden en 

tillgång eller kassagenererande enhet väntas ge upphov till. Husmann och Schmidt (2008, ss. 

49-50) förklarar att uppskattning av framtida kassaflöde och diskonteringsränta krävs för att 

kunna bestämma nyttjandevärdet. Enligt Schultze och Weiler (2010, ss. 777-779) definierar 

IAS 36 p. 18 återvinningsvärdet som det högre av en kassagenerande enhets verkliga värde 

minska med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Men i många fall kommer det inte 

vara möjligt att räkna ut det verkliga värde minus försäljningskostaderna, eftersom det inte 

finns någon grund för att göra tillförlitliga uttalanden om det belopp som kan erhållas från 
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försäljningen (IAS 36 p. 20). IFRS kan i detta fall tillåta företaget att använda nyttjandevärdet 

som återvinningsvärdet.  

 Som tidigare nämnts är återvinningsvärdet det högsta av nyttjandevärde och verkligt värde 

minus försäljningskostnad. I detta sammanhang är verkligt värde köpeskillingen, eller det 

sammantagna värdet av aktierna vid det tillfälle då värdering realiseras. Det rapporterade 

företaget ska bestämma när de gör sin nedskrivningsprövning (Husmann & Schmidt 2008, ss. 

49-50). 

3.6 Tolkningsmodell 

Tolkningen av IAS 36 p. 134 och dess olika delar redovisas i följande stycke genom först 

redovisa ett utdrag ur IAS 36 p. 134 som följs av en tolkning. Denna tolkningsmodell kommer 

att refereras till genom studiens gång. Uppförandet av denna tolkningsmodell har gjorts för att 

läsare lättare ska förstå vad det är som undersöks och för att visa hur jag tolkat IAS 36 p. 134. 

För fullständigt utdrag ur IAS 36 p.134, se bilaga 2. 

Underparagraf A: 

[Ett företag ska lämna den information som krävs enligt a–f för varje 

kassagenererande enhet (grupper av enheter) …] Det redovisade värdet för 

goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter). (IAS 36 p. 134 A) 

Enligt denna punkt ska det i årsredovisningens balansräkning framgå det redovisade värdet 

för goodwill. Det ska även framgå vilket belopp varje kassagenererande enhet tillfördelats 

goodwill. I de fall då det inte förkommer goodwill i de finansiella rapporterna antecknas detta 

i studien.  

Underparagraf B: 

Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder som 

fördelas på enheten (gruppen av enheter). (IAS 36 p. 134 B) 

Studien kommer inte tolka underparagraf B eftersom uppsatsen endast behandlar posten 

goodwill. 

Underparagraf C: 

Den grund på vilken enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde har 

fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för 

kostnader för försäljning/avyttring), (IAS 36 p. 134 C) 

För att företaget ska användas i studien krävs det att det framgår ifall de använt 

nyttjandevärdet eller det verkliga värdet minus försäljningskostnader. I studien kommer det 

även noteras andelen företag som använder vardera grund för återvinningsvärdet inom varje 

land samt andelen som använder de bägge grunderna. 

Underparagraf D, i.: 

[Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde skall] … 

varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser 

för den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden 
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är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest 

känsligt, (IAS 36 p. 134 D, i.) 

De antaganden som kassaflödeanalyserna baseras på ska framgå i årsredovisningen. 

Diskonteringsränta, tillväxttakt och kassaflöden är exempel på sådana antaganden men även 

andra förekommer. De antaganden som nämns i de finansiella rapporterna antecknas och 

redovisas i resultatet. 

Underparagraf D, 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 

överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur 

och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor, (IAS 36 p. 134 D, ii.) 

Det ska framgå vilken metod som använts för att fastställa värdet i fråga för varje antagande 

för att kraven ska anses vara uppfyllda. I företagens redovisning ska det även framgå om 

goodwills värde återspeglar tidigare värden eller om värdet överensstämmer med externa 

informationskällor. Om värdet inte återspeglar tidigare externa informationskällor eller 

tidigare värden ska det finnas en förklaring till varför.  

Underparagraf D, 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, (IAS 36 p. 134 D, iii.) 

Det ska anges hur många år som företagets kassaflöden har prognostiserats. För att 

årsredovisningen ska uppfylla uppfyllningskraven ska en motivering ska finnas om perioden 

varit längre än fem år. Om perioden är längre än fem år ska det framgå med hur många år. 

Underparagraf D, iv.: 

… den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom 

den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/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, (IAS 36 p. 

134 D, iv.) 

Det ska anges i procent i om företaget använder extrapolerande tillväxttakt. Detta ska anges i 

årsredovisningen. Om tillväxtakter överstiger rimlig långfristig tillväxt takt ska detta uppges 

samt motiv för det.  

 

 



 

 - 19 - 

Underparagraf D, v.: 

… den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna, (IAS 36 p. 134 D, v.) 

För att uppfylla upplysningskraven ska företag ange diskonteringsränta före skatt i enlighet 

med IAS 36 p. 55. Dock tillåter IAS 36 p. A 20 justering av räntor efter skatt, till sats före 

skatt.  

Underparagraf E, i.: 

[Om enhetens (gruppen av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde 

efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering, den värderingsteknik som 

används för värdering till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid 

försäljning/utrangering). Ett företag är inte skyldigt att lämna de upplysningar 

som krävs enligt IFRS 13. Om verkligt värde efter avdrag för kostnader vid 

försäljning/utrangering inte värderas med hjälp av ett noterat pris för en identisk 

enhet (grupp av enheter) ska ett företag lämna följande upplysningar:] … Varje 

viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt fastställande av 

verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering. Viktiga 

antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) 

återvinningsvärde är mest känsligt, (IAS 36 p. 134 E, i.) 

Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, i. 

Underparagraf E, ii.: 

… En beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller 

de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida dessa värden 

återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse 

med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de 

skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa informationskällor. (IAS 36 p. 

134 E, ii.) 

Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, ii. 

Underparagraf E, ii., a): 

… Den nivå i hierarkin för verkligt värde (se IFRS 13) som värderingen till 

verkligt värde hänförs till i sin helhet (utan hänsyn till observerbarheten hos 

”kostnader vid försäljning/utrangering”), (IAS 36 p. 134 E, ii., a.) 

Nivån på värderingen ska framgå i företagens årsredovisning enligt punkterna 76-90 i IFRS 

13. I redovisningen ska det framgå om värderingen hänförs till nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 data är 

noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder som 

företaget har tillgå till vid värderingstidspunkten. Nivå 2 data är andra indata än noterade 

priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller 

skulder. Nivå 3 data är icke observerbara indata för tillgången eller skulden. E, ii., a är ett 

delmål hos E, ii.  
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Underparagraf E, ii., b): 

… Om värderingstekniken har förändrats, förändringen och skälet eller skälen 

till denna förändring, (IAS 36 p. 134 E, ii., b.) 

E, ii., b är ett delmål hos E, ii och i detta ska skälen för att byta värderingsteknik framgå och 

till vilken teknik företaget ändrat till. 

Underparagraf E, iii.: 

[Om verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering 

värderas med hjälp av diskonterade kassaflödesprognoser ska ett företag lämna 

följande upplysningar:] … Den period för vilken företagsledningen har 

prognostiserat kassaflödet, (IAS 36 p. 134 E, iii.) 

Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, iii. 

Underparagraf E, iv.: 

… Den tillväxttakt som har använts för att extrapolera kassaflödesprognoserna, 

(IAS 36 p. 134 E, iv.) 

Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, iv. 

Underparagraf E, v.: 

… Den eller de diskonteringsfaktorer som har använts för 

kassaflödesprognoserna, (IAS 36 p. 134 E, v.) 

Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, v. 

Underparagraf F, i.: 

[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. Då företaget redovisat 

en nedskrivning skall följande tre punkter uppfyllas:] … det belopp med vilket 

enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde överstiger dess redovisade 

värde, (IAS 36 p. 134 F, i.) 

Värdet ska beskrivas, eller det värde som nedskrivningen består av. En analys av samtliga 

kassagenerande enheter ska gjorts av företagen för att uppfylla kraven. Om analysen gjorts 

och företaget kommit fram till att nedskrivning inte är nödvändigt anses kraven också vara 

uppfyllda, i enighet med tolkningen av F, i. 

Underparagraf F, ii.: 

… det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, (IAS 36 p. 134 F, ii.) 

Om värdet på goodwill enkelt får att räkna fram anses upplysningskraven vara uppfyllda. Det 

räcker alltså om det framgår vad nedskrivningsbeloppet kommer bli för goodwillposten och 
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vad det återståendet värdet beräknas bli. Värden kommer i dessa fall summeras för att få fram 

det värdet som tilldelats det viktiga antagandet. Kraven kommer även uppfyllas om analysen 

har gjorts av företaget, men de har kommit fram till att nedskrivning av goodwill inte är 

nödvändig, i enighet med tolkningen av F, i.  

Underparagraf F, iii.: 

… det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktiga antagandet måste 

ändras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler 

som använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten 

(gruppen av enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda 

redovisade värde, (IAS 36 p. 134 F, iii.) 

Makro- och mikroekonomiska effekter kan påverka de variabler som används vid beräkning 

av återvinningsvärdet. På grund av detta ska det framgå i årsredovisningen vilken justering av 

nedskrivningen som krävts vid en viss given förändring i dessa variabler. Om företagen ger 

företagen ej kunnat genomföra detta moment och gett förklaring till det kommer det 

godkännas. Kraven kommer även uppfyllas om analysen har gjorts av företaget, men de har 

kommit fram till att nedskrivning av goodwill inte är nödvändig, i enighet med tolkningen av 

F, i.  

3.7 Internationell redovisning 

Phuong och Nguyen (2012, s. 433) förklarar i sin forskning att globalisering anses vara ett av 

de största sociala fenomenen i mänsklighetens historia. Globalisering är en process som ökar 

det ömsesidiga beroendet av världens marknader och företag. I slutet av 1990-talet 

accelererade denna process dramatiskt som resultat av den tekniska utvecklingen som gjort 

det lättare för människor att kommunicera, resa och göra affärer internationellt. Baker och 

Barbu (2007, s. 272) förklarar att harmonisering av ekonomi och finansiella rapporter inte står 

utanför världsglobaliseringen. IASB och FASB försöker komma överens om hur 

redovisningen ska genomföras och presenteras för att öka harmoniseringen mellan EU och 

USA. Genom standardisering är målet att effektivisera den internationella redovisningen.  

Enligt Street (2008, s. 200) har det gjorts stora framsteg i harmoniseringsprocessen de senaste 

åren. FASBs största fokus innan 1990-talet var att utveckla nationella standarder, vilket 

påverkade samarbetet mellan IASB och FASB för harmonisering (Street 2008, s. 200). Ordet 

harmonisering ersattes mot konvergering senare på 1990-talet. Wyatt och Yospe (1993, s. 80) 

förklarar att de båda standardsättarna anser genom en gemensam uppsättning av 

redovisningsstandarder ökar kvalitén på redovisningen. 

3.7.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Bennet, Bradbury och Prangnell (2006, s. 189) förklarar att IASBs standarder är 

principbaserade och FASBs standarder är regelbaserade och enligt Olsson (2010, s. 30) är 

FASB den amerikanska normsättaren. Enligt Göndlund, Tagesson och Öhman (2005, ss. 16-

17) har redovisningsprofession, normgivare och utövare tillsammans utvecklat den 

redovisningspraxis som den principbaserade redovisningen bygger på. Den bygger på ett stort 

antal allmänt hållna principer. Den regelbaserade redovisningen är mycket mer reglerad och 

ges ofta kritik för sin reglering (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749). Regelbaserad 

redovisning anger mer exakt vad som ska redovisas i varje enskilt fall genom en mer på 

detaljerade reglering. 
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Behandling av goodwill i finansiella rapporter beror på länders inställning gentemot 

regelbaserad redovisning, kontra principbaserad redovisning enligt Swanson, Singer och 

Downs (2013, s. 28). Länders inställning kan, enligt författarna, delvis bero på kulturella och 

institutionella olikheter. En av skillnaderna som författarna nämner är att den principbaserade 

redovisningen bygger på tron att för stor tilltro till reglering, leder till att man går miste om 

substansen i redovisningen. Författarna förklarar vidare att de som tillämpar principbaserade 

standarder anser att alltför krävande redovisningsstandarder är kontraproduktiva då de kan 

skapa oegentligheter likt manipulation. Gällande regelbaserad redovisning menar författarna, 

att den är med detaljerad och nyanserad och ger liten möjlighet till flexibilitet i användet av 

regelbaserade standarder.  

Enligt Swanson, Singer och Downs (2013, s. 28) har den principbaserade redovisningen mer 

öppna definitioner. Detta påverkar i sin tur praxis på så vis att det hämmar jämförbarheten 

mellan företag. Företagsledare kan också selektivt tillämpa standarder med avsikt att förbättra 

rapporterande resultat. Det är dock inte bara principredovisningen som kritiserats utan även 

den regelbaserade. Bloom (2009, s. 380) nämner exempelvis att den regelbaserade 

redovisningen använder ett 500 år gammalt system för bedömningar i komplexa 

företagsmiljöer. Detta kan ses som ett problem då viktiga värdeskapande tillgångar skiljer sig 

väsentligt idag från 500 år sedan. Framförallt pekar författaren på att immateriella tillgångar i 

den moderna ekonomin har blivit allt viktigare och kräver större uppmärksamhet i de 

finansiella rapporterna.  

Kritik riktas även mot US GAAP av Bentson (2003, ss. 1344-1345) som anser att principerna 

bygger på ett mycket komplext regelbaserat system som måste följas ordagrant. Enligt 

författaren kan systemet ifrågasättas angående om det kommer att alstra det resultat som är i 

linje med övergripande syften. Författaren drar en parallell till krisen i USA för några år sedan 

som innefattade företaget Enron. Denna kris omfattades av att opportunistiska ledare 

utnyttjade regelverket för att generera större lönsamhet samt ge en bild av att företaget var 

mindre skuldtyngda än var de egentligen var. Enligt Jarva (2009, s. 1060) kan både 

anglosaxisk samt kontinental redovisningstradition orsaka ett opportunistiskt beteende. Vid 

nedskrivningstest kan även bolag undvika nedskrivning av goodwill med hjälp av de 

uppskattningar som genomförs (Comiskey & Mulford 2010, s. 765) 

De länder som ingår i denna uppsats är Kanada, Japan samt Ryssland. Kanada tillämpar mer 

regelbaserad redovisning, Japan, liksom Tyskland, tillämpar med principbaserad redovisning 

medan Ryssland använder sig av RAS vilket är influerat från det Sovjetiska styret (Burnett, 

Gordon, Joergensen & Linthicum 2015, s. 214; RAS; Scheider & Bitzi 2010, s. 3).  

Gällande rättvisande bild uppstod den ursprungliga idén i Storbritannien enligt Alexander och 

Jermakowicz (2006, ss. 139-140). Författarna förklarar att redan under år 1948 i 

Storbritannien ställdes det krav på att alla offentliga årsredovisningar skulle åstadkomma 

följande; följa de detaljerade regler som fanns samt ge en rättvisande bild av resultatet och 

företagets olika ställningar. För företag att ge en rättvisande bild var prioriterat över att följa 

de detaljerade reglerna vilket visar på att lagstiftningen ansåg det viktigare att företag visade 

en rättvisande bild i sin redovisning än att alla regler följdes. Det betyder att om företaget inte 

kan redovisa en rättvisande bild ska man avstå från att följa lagen i fråga. Vidare förklarar 

författarna att detta synsätt har påverkat utformningen av finansiell rapportering i anglosaxisk 

praxis.  

Det finns tre funktioner med användandet av rättvisande bild enligt Alexander och 

Jermakowicz (2006, ss. 139-140). De tre funktionerna är för det första att uppnå en funktion 
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som identifierar udda redovisningssituationer vilka annars kan vara svåra att fånga upp. Den 

andra funktionen är att obstruera potentiellt skadlig detaljerad reglering och den tredje 

funktionen är att motverka redovisad information som inte anses ha ’’reell existens’’ eller inte 

anses ha någon betydelse. Författarna beskriver vidare att införandet av rättvisande bild som 

komplicerat. Detta på grund av olikheter i redovisnings- och regelverkssystem samt att det 

även existerar svårigheter när det kommer till den språkliga översättningen. Många länder har 

därför inte införlivat klausulen om rättvisande bild, däribland Tyskland, Sverige och 

Österrike. En annan orsak till att klausulen inte införts i olika länder är att den inte definieras i 

lagstiftningen vilket betyder att det kan göras många olika tolkningar.  

Gällande nedskrivning har både principbaserad redovisning och anglosaxiska 

redovisningstraditionen försmak för nedskrivning enligt Pashang och Fihn (2011, ss. 140-

141). 

3.7.2 Kontinental och anglosaxisk tradition 

Pashang och Fihn (2010, ss. 140-141) förklarar att den anglosaxiska redovisningstraditionen 

dras mot den principbaserade redovisningen. Enligt Hofstedes (1984, s. 85) kan man beskriva 

länder i relation till varandra genom redovisningstraditioner. Gray (1988 s. 6-14) associerar 

USA och Storbritannien med professionalism då de har en lång tradition av starka 

professionella associationer. Även Nobes (1998, ss. 174, 180-181) håller med om detta och 

fortsätter i sin forskning att beskriva utomstående intressenter influerar företags redovisning i 

anglosaxiska länder. Dessa utomstående intressenter är också de som utgör den huvudsakliga 

makten med sitt kommersiella inflytande över redovisningspraxis. Enligt Nobes kan detta 

kopplas till individualism, lågt osäkerhetsundvikande och låg maktdistans.  

Tyskland brukar klassificeras till den kontinentala redovisningen vilket även Japan tillhör. 

Enligt Nobes (1998, s. 181) bedöms Tysklands redovisningspraxis inte vara lika influerad av 

intressenter och mindre antal professionella redovisare vilket talar för stark vilja att undvika 

osäkerhet och tendenser mot kollektivism. Tyskland hade dock en maktdistans och 

maskulinitet i nivå med anglosaxiska länder enligt Hofstede (1984, s. 85). När det kommer till 

professionalism anser Gray (1988, s. 12) att de är på en nästintill jämbördig nivå. 

Hofstede (1984, s. 85) anser att de anglosaxiska länderna är mer optimistiska i sin redovisning 

i kontrast till de kontinentala länderna som är mer konservativa.  De kontinentala länderna 

tenderar dock att ha en lägre detaljnivå i sina finansiella rapporter enligt Gray (1988, s. 11). 

3.7.3 Redovisning kopplat till kultur 

Gray (1988, s. 85) har utifrån Hofstedes modell (1984, ss. 83-84), avseende kulturella 

dimensioner, tagit fram åtta principer, som presenteras i fyra dimensioner. Detta i syfte att 

förklara hur dessa kulturella dimensioner kan kopplas till redovisningen och dess traditioner. 

Hofstedes modell används för att kunna beskriva nationer samt för att se likheter och 

skillnader (Hofstede 1984, s. 85). 

 

Professionalism, som är mer vanligt i länder där svagare osäkerhetsundvikande förekommer 

och maktens distans är låg (Gray 1988, s. 9), beskrivs i Grays första dimension i kontrast till 

lagstadgad styrning. Lagstadgad styrning har högre krav på lagar och regler samt har mer 

acceptans av lagstadgad kontroll. Professionalism, som är motsats till lagstadgad styrning, 

behandlar utövandet av professionella bedömningar samt graden av självreglering inom 

redovisningen (Gray 1988, s. 8). 
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Konservatism kontra optimism är den andra dimensionen som berör hantering av osäkerhet. 

När ett företag är mer konservativt gör de mer försiktiga bedömningar av framtida händelser, 

och inom finansiell redovisning betyder det att företag värderar tillgångar respektive skulder 

mer försiktigt (Gray 1988, s. 8). Länder som istället tillämpar optimism gör mer optimistiska 

bedömningar och risktagande strategier. Länder som tillämpar konservatism är mer 

osäkerhetsundvikande och har större inslag av feminitet (Gray 1988, s. 10).  

 

Den tredje dimensionen är enhetlighet kontra flexibilitet vilket handlar om huruvida ett 

företag är mer flexibla i sin redovisning samt rapportering eller om de använder ett enhetligt 

sätt (Gray 1988, s. 8). I samhällen med stor distans till makten, som präglas av starkt 

osäkerhetsundvikande samt har inslag av kollektivism uppstår enhetlighet (Gray 1988, s. 9). 

 

Den sista dimensionen är sekretess och dess motsats transparens som behandlar ifall företag är 

begränsade eller öppna vid ett utvidgande av information (Gray 1988, s. 8). När ett företag 

tillämpar sekretess återger det information inom företaget och utelämnar viss information till 

det offentliga. Transparens innebär mer öppenhet och större offentligt ansvarstagande. Svagt 

osäkerhetsundvikande, hög distans till makt samt maskulinitet sammankopplas med sekretess 

(Gray 1988, s. 11). 

3.8 FASB 

Enligt Benston, Bromwich och Wagenhoffer (2006, s. 165) uppfattas FASB som ett mer 

regelbaserat regelverk än IASB. Financial Accounting Standards Board (FASB) grundades 

1973 och är en oberoende, icke vinstdrivande organisation från den privata sektorn i USA 

enligt deras officiella hemsida. FASB upprättar finansiella redovisningsstandarder för 

offentliga, privata och icke-vinstdrivande organisationer som följer GAAP. FASB är erkänd 

av Securities and Exchange Commision, SEC, som redovisningsnormgivare för publika bolag. 

Även andra organisationer har erkänt FASBs standarder som auktoritativa, däribland statliga 

styrelser för bokföring och American Institute of CPA (AICPA). FASB utvecklar och ger ut 

redovisningsstandarder genom transperenta och inkluderande process som syftar till att främja 

den finansiella rapporteringen vilken ger värdefull information för olika intressenter. The 

Financial Accounting Foundation (FAF) stödjer och övervakar FASB. FAF grundades år 

1972 och är liksom FASB en oberoende, icke vinstdrivande organisation från den privata 

sektorn i USA. FAF ansvarar för tillsynen, finansieringen, administrationen samt utlämningen 

av FASB och den amerikanska regeringens the Governmental Accounting Standards Board 

(GASB) (FASB 2017) 

Det kollektiva uppdrag som FASB, GASB och FAF har är att etablera och förbättra 

standarder för att företag bättre ska kunna ge användbar information till investerare och andra 

användare av finansiella rapporter. De har också som uppdrag att utbilda berörda parter om 

hur man på bästa sätt förstår och använder dessa standarder (FASB 2017). 

3.9 Redovisningstradition i Kanada 

Canadian Accounting Standards Board (AcSB) tillät kanadensiska företag att från år 2011, 

välja mellan att tillämpa Canada GAAP eller IFRS (PWC 2009, s. 2). PWC (2009, s. 3) 

förklarar att valet mellan Canada GAAP och IFRS beror på vilka som är användarna av den 

finansiella redovisningen. Burnett, Gordon, Joergensen och Linthicum (2015, s. 212) förklarar 

att när Kanada övergav sin egna GAAP för att implementera IFRS räkenskapsåret 2011, tilläts 

kanadensiska företag som även var listade på amerikanska marknaden, att implementera US 

GAAP. Författarna kom fram till att fler företag började använda US GAAP efter 

implementeringen av IFRS, än innan 2011. Det var dock fortfarande fler företag som valde 
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IFRS framför US GAAP. De företag som hade större sannolikhet att välja IFRS använde 

tidigare Canada GAAP och var större, hade civilrättsligt lagligt ursprung, färre verksamheter i 

USA, färre amerikanska aktieägare samt rapporterade högre eget kapital än de företag som 

använde sig av US GAAP.  

Ashbaugh (2001, s. 129) studerade företag från 17 länder, i populationen ingick inte 

amerikanska eller brittiska företag. De företag som studerades var listade på börsen i London 

och använde antingen IAS eller US GAAP. De företag som valde IAS var större, listade på 

flera kapitalmarknader, utfärdade eget kapital eller hade stora skillnader i sina hemländers 

redovisningsstandarder jämfört med IAS och US GAAP.  

Kanada använder sig främst av regelbaserad redovisning, med undantag från regionen Quebec 

(Burnett, Gordon, Joergensen & Linthicum 2015, s. 214).  Eftersom Kanadensiska företag 

relativt nyligen antagit IFRS använder de uppdaterade standarder och har då gynnats av IASB 

och FASB konvergensen. Sammanfattningsvis har ändring av redovisningen för kanadensiska 

företag tre tydliga kännetecken. Den första är valet mellan IFRS och US GAAP, den andra är 

en hög nivå av verkställighet både före och efter övergången till IFRS, och slutligen har 

Kanada nyligen antagit IFRS (Burnett, Gordon, Joergensen & Linthicum 2015, s. 215).   

3.10 Redovisning i Ryssland 

Rysslands egen organisation som arbetar med utveckling och utgivning av 

redovisningsstandarder är Russian Accounting Standards (RAS). Rysslands 

redovisningstradition skiljer sig från FASB då RAS fokuserar på beskattning vilket för 

redovisningen mycket dokumenteringsdriven. RAS skiljer sig från IFRS bland annat genom 

att det bygger mer på instruktiva regler istället för principer. RAS går på så vis in och 

detaljstyr redovisningen för ryska företag. De använder sig av form over substance istället för 

substance over form vilket betyder att det inte spelar någon roll om varor är levererade eller 

betalade, det viktiga är om alla dokument finns tillgängliga (Scheider & Bitzi 2010, s. 3). 

Substance over form, som på svenska översätts till innebörd före form, visar den totala 

ekonomiska verkligheten i företaget snarare än den juridiska formen. För att säkerställa att de 

finansiella rapporterna ger en relevant, komplett och korrekt bild av händelser och 

transaktioner används substance over form (Johansson 2010, s. 41.44).  

Uppbyggnaden av Rysslands finansiella standarder har historiska skäl som hänvisas till den 

tiden då Ryssland var under det Sovjetiska styret. År 1991 föll det sovjetiska styret (Orlov 

2012, s. 29), och innan det fanns det enbart statliga företag då aktieägare, finansiella långivare 

och vinstdrivande ledning och förvaltning var frånvarande. Statliga myndigheter var de enda 

som fick upprätta rapporter. Idag är balans- och resultaträkningen fortfarande främst för 

skattemyndigheter att tillhandahålla. Av denna anledning är revisorer oftast intresserade av att 

ha lagstadgad redovisning och alla rapporter så nära skattemyndigheten som möjligt (Scheider 

& Bitzi 2010, s. 3). 

Russian Corporate Governance Roundtable (RGGR) har tillsammans med Organisation for 

Economic Co-operation (OECD) gett ut en rapport där de listar 25 rekommendationer vid 

införandet av IFRS (OECD, 2015). Rapporten, som heter Implementing Financial Reporting 

Standards in Russia, innehåller tydliga definitioner för att göra implementeringen lättare för 

ryska företag.  
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3.11 Redovisningstradition i Japan 

Japan tillhör den kontinentala redovisningstraditionen och styrs av lagstadgad redovisning 

(Sheridan 1995, s. 289).  Kontinentala länder har en tradition där finansiella rapporter främst 

används av långivare och statliga myndigheter. Det finns en tydlig koppling mellan 

beskattning och redovisning (Nobes, Parker 2006 ss. 29-34). 

Normalt är de finansiella rapporterna i Japan baserade på Japan GAAP, men de flesta 

japanska företag som är noterade på marknader för handel med USA och förbereder då också 

sina bokslut i enlighet med US GAAP (Etter 1998, s. 233). 

Etter (1998, s. 235) förklarar att även om de finansiella rapporterna är informativa för 

japanska investerare, gäller inte alltid detta de finansiella rapporter som är efterföljer US 

GAAP. Det existerar stora skillnader mellan Japans GAAP och USAs GAAP när det kommer 

till bland annat omräkning av utländska dotterbolags redovisning och värdering av 

marknadsnoterade värde papper. Cooke (1993, ss. 174-189) jämförde i en studie fem japanska 

företag och som redovisat sina koncernresultat enligt japansk och US GAAP. Cooke 

konstaterade att koncernens resultat som beräknats enligt Japans GAAP var annorlunda, och i 

allmänhet lägre, än koncernens resultat som beräknats enligt US GAAP.  
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4 Resultat 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas resultatet av studien med empiri och analys avskilt från varandra. 

Resultatet framställs med hjälp av cirkel- och stapeldiagram. Inledningsvis presenteras 

studiens totala urval av företag samt bortfall. Därefter presenteras varje lands företag för sig 

utefter de upplysningskrav som har studerats och följaktigen sammanfattas och jämförs de 

olika företagens länder. Under analysen för varje land analyseras även de olika ländernas 

redovisningstraditions påverkan.  

4.2 Bortfall i studien 

4.2.1 Empiri 

Totalt undersöks 85 företag i studien från länderna Kanada, Ryssland samt Japan. Där bortfall 

uppkommer beror det på att företag inte redovisade någon goodwill, eller bara nämnde 

goodwill utan att uppfylla någon av underparagraferna i tolkningsmodellen (se avsnitt 3.6). 

Detta resulterade i att företagen därför inte heller uppfyllde någon av paragraferna under IAS 

36 p. 134. Dessa företag räknas ändå med i vissa beräkningar för att visa i procent hur många 

företag som uppfyller kraven för IAS 36 p. 134. 

4.2.2 Analys 

Anledningen till att även de företag som inte uppfyller kraven i IAS p. 134 tas med är för att 

jag vill att denna studie ska återspegla verkligheten. Jag vill att resultatet ska ha så hög 

validitet samt reliabilitet som möjligt.  Eftersom det år 2005 blev obligatoriskt för länder inom 

EU att tillämpa IFRS och allt fler länder utanför börjat implementera IFRS, är det intressant 

att se i vilken grad som Kanadas, Rysslands samt Japans företag har valt att tillämpa IAS 36 

p. 134 (Ojha & Tandon 2012, s.1; Whittington 2005, s. 128).  

4.3 Kanadensiska bolag - efterlevnad av IAS 36 p. 134 

4.3.1 Empiri 

Totalt inkluderade undersökningen 30 företag från den kanadensiska börsen. Det bortfall som 

uppstod berodde på att två företag inte redovisade någon goodwill och kunde därför inte 

heller uppfylla någon av paragraferna under IAS 36 p. 134.   

 

Figur 4.3.1 – Kanadensiska bolag 
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De underparagrafer i tolkningsmodellen (se avsnitt 3.6) är baserade på de som återfinns under 

IAS 36 p. 134 och företagen efterlever i genomsnitt  84.7 % av underparagraferna.  I denna 

beräkning samt i kommande beräkningar räknas även de företag som inte redovisar någon 

goodwill med.  Om beräkningen enbart tar hänsyn till de företag som redovisar goodwill 

uppgår siffran istället till 90.7%. 

 

Figur 4.3.2 – Kanadensiska bolag 

Under paragraf IAS 36 p. 134 C, där tolkningsmodellen använts vid analys (se avsnitt 3.6), 

ska företag redovisa ifall återvinningsvärdet har fastställt genom att använda nyttjande värde 

eller verkligt värde minus försäljningskostnader. Av de företag som redovisade goodwill var 

det 69% som använde sig av verkligt värde samtidigt som 31% använde sig av nyttjande 

värde.  

4.3.2 Analys 

Av de kanadensiska företag som redovisade goodwill uppfyllde alla företag underparagrafen 

IAS 36 p. 134 A, dvs. att det redovisade värdet av goodwill ska framgå. Vid analys av IAS 36 

p. 134 A, liksom de underparagrafer nästkommande, har tolkningsmodellen använts (se 

avsnitt 3.6). I figur 4.3.1 går det att utläsa att av de 28 företag som uppfyllde kravet för 

underparagraf IAS 36 p. 134 A, redovisade också i enlighet med underparagraf IAS 36 p. 134 

C. I underparagraf IAS 36 p. 134 C ska företagen redovisade ifall de använt sig av 

nyttjandevärdet eller verkligt värde vid beräkning av återvinningsvärdet. I många fall är det 

svårt, eller rent ut sagt omöjligt för företag att räkna ut det verkliga värde minus 

försäljningskostaderna, eftersom det inte finns någon grund för att göra tillförlitliga uttalanden 

om det belopp som kan erhållas från försäljningen (IAS 36 p. 20). IFRS kan i detta fall tillåta 

företaget att använda nyttjandevärdet som återvinningsvärdet. IAS 36 p. 6 beskriver att ett 

företags nyttjandevärde är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller 

kassagenererande enhet väntas ge upphov till. Husmann och Schmidt (2008, ss. 49-50) 

förklarar att uppskattning av framtida kassaflöde och diskonteringsränta krävs för att kunna 

bestämma nyttjandevärdet. Kraven för underparagraferna IAS 36 p. 134 Fi och F ii är även de 

uppfyllda som kan utläsas av figur 4.3.1. 

De tre underparagrafer som kommer efter IAS 36 p. 134 A, vilka är C, D/E i och D/E ii, 

kräver att företag redovisar huruvida goodwills återvinningsvärde beräknas (IAS 36 p. 134 C), 

de viktiga antaganden som kassaflödesanalyserna och återvinningsvärdet baseras på (IAS 36 

p. 134 D/E i) och redovisande av den metod som använts för att fastställa goodwills värde 
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(IAS 36 p. 134 D/E ii). Husmann och Schmidt (2008, ss. 49-50) beskriver att 

underparagraferna som tillhör IAS 36 p.134 anses ha en nära relation till varandra. Med detta i 

åtanke är inte utfallet avseende de tre underparagraferna förvånande. Det är svårt att bortse 

från dessa tre krav vid ett nedskrivningstest av redovisad goodwill. Som tidigare nämnts 

uppfyllde 28 företag kraven för underparagraf IAS 36 p. 134 C medan 27 företag uppfyllde 

kraven för IAS 36 p. 134 D/E i samt D/E ii. I genomsnitt är det 91 % av de studerande 

företagen som uppfyller kraven för underparagraferna IAS 36 p. 134 C, D/E i samt D/E ii 

vilket anses vara ett bra resultat. Vad gäller underparagraf IAS 36 p. 134 D/E iii, som 

behandlar antalet år som företagets kassaflöden har prognostiserats, var det 26 företag som 

uppfyllde kraven.  

Där studien av kanadensiska företag visar på största skillnaden är under paragraf IAS 36 p. 

134 D/E iv där den tillväxttakt som används ska återges i procent. Det är endast 16 företag 

som uppfyller denna underparagraf medan det är 24 företag som redovisar vilken 

diskonteringsränta som använts (IAS 36 p. 134 D/E v). För underparagraf IAS 36 p. 134 F iii 

är det 22 företag som uppfyller kraven. 

Av de 6 företagen som skrev ned goodwill uppfyllde 93.3 % kraven under IAS 36 p.134. De 

underparagrafer som inte uppfylldes av alla var IAS 36 p. 134 D/E iv samt D/E v. Detta anser 

jag vara ett bra resultat. Totalt uppfyller de kanadensiska företagen i genomsnitt 84.7 % av 

underparagraferna.  Som tidigare nämnts i studien var det relativt nyligen Kanada antog IFRS 

standarder vilket kan påverka att de uppfyller fler krav än de andra länderna i denna studie. 

Anglosaxisk redovisningstradition, liksom kontintental redovisningstradition, kan orsaka ett 

opportunistiskt beteende. Företag kan, för att gynna sig själva, utnyttja vissa situationer även 

om det inte anses vara rätt (Jarva 2009, s. 1060). Enligt Comiskey och Mulford (2010, s. 765) 

kan vissa företag förneka att behovet av en nedskrivning existerar. Författarna menar att 

bolagen kan undvika goodwillnedskrivningar med hjälp av de uppskattningar som genomförs 

vid ett nedskrivningstest av goodwill.  

Anglosaxiska länder anses vara mer optimistiska i sina bedömningar (Hofstede 1984, s. 85). 

Av de 28 kanadensiska företag som redovisade goodwill var det 6 stycken företag som skrev 

ned goodwill. Här ser jag en koppling till optimism då företag kan vara optimistiska vid sina 

beräkningar av återvinningsvärdet och då undvika goodwillnedskrivning.  

4.4 Ryska bolag - efterlevnad av IAS 36 p. 134 

4.4.1 Empiri 

Totalt inkluderade undersökningen 25 företag från den ryska börsen. Det bortfall som uppstod 

berodde på att 8 företag inte redovisade någon goodwill, eller bara nämnde goodwill utan att 

uppfylla någon av paragraferna i tolkningsmodellen. Detta resulterade i att företagen därför 

inte heller uppfyllde någon av paragraferna under IAS 36 p. 134.   
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Figur 4.4.1 – Ryska bolag 

De ryska företagen efterlever i genomsnitt 46.8% av de underparagrafer som återfinns under 

IAS 36 p. 134. Underparagraferna har tolkats utifrån studiens tolkningsmodell. I denna 

beräkning samt i kommande beräkningar räknas även de företag som inte redovisar någon 

goodwill med. Om beräkningen enbart tar hänsyn till de företag som redovisar goodwill 

uppgår siffran istället till 68.8 %.  

 

Figur 4.4.2 – Ryska bolag 

Under paragraf IAS 36 p. 134 C, där tolkningsmodellen använts vid analys, ska företag 

redovisa ifall återvinningsvärdet har fastställts genom att använda nyttjande värde eller 

verkligt värde minus försäljningskostnader. Av de företag som redovisade goodwill var det 82 

% som använde sig av verkligt värde samtidigt som 18 % använde sig av nyttjande värde.  

4.4.2 Analys 

Av de 25 ryska företag som ingick i undersökningen fanns det ett bortfall på 8 företag som 

inte uppfyllde någon av de underparagrafer som finns under IAS 36 p. 134. Genom att 

undersöka figur 4.4.1 går det att utläsa att av de 17 ryska företag som redovisade goodwill 

uppfyllde 13 företag underparagrafen A där det redovisade värdet för goodwill ska framgå. 

Vid analys av IAS 36 p. 134 A, liksom de underparagrafer nästkommande, har 

tolkningsmodellen använts. Vidare redovisade 16 företag vilken metod som de använt för att 

räkna fram goodwills återvinningsvärde. Vid granskning av figur 4.4.2 går det att avläsa att av 
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de 16 företagen var det 13 företag som använde sig utav verkligt värde, 2 använde sig utav 

nyttjandevärde medan ett företag använde sig utav båda. Totalt uppfyllde 64 % företag 

underparagrafen IAS 36 p. 134 C. Kraven i underparagraf IAS 36 p. 134 A uppfylldes av 13 

företag.  

Precis som tidigare nämnts anses underparagraferna IAS 36 p. 134 C, D/E i och D/E ii höra 

ihop. Jag fann dock att resultatet för de olika underparagraferna skiljde sig åt. IAS 36 p. 134 C 

uppfylldes av 16 företag, IAS 36 p. 134 D/E i av 14 företag och IAS 36 p. 134 D/E ii av 11 

företag. I genomsnitt uppfyllde 54.7 % av företagen dessa tre underparagrafer. Om enbart de 

som redovisade goodwill räknas med uppgår istället siffran till 80.4 %. Vidare följer 10 

företag kraven för IAS 36 p. 134 D/E iii. 

Där studien av ryska företag visar på största skillnad är under paragraf IAS 36 p. 134 D/E iv 

där den tillväxttakt som används ska återges i procent. Vad som kan utläsas ur figur 4.4.1 är 

det är endast 6 företag som uppfyller denna underparagraf medan det är 14 företag som 

redovisar vilken diskonteringsränta som använts (IAS 36 p. 134 D/E v). För underparagraf 

IAS 36 p. 134 Fi till F iii är det 44 % av företagen som uppfyller kraven. Om bara de företag 

som redovisar goodwill uppfyller istället 64.7 % de tre underparagraferna.  

Totalt var det 5 företag som redovisade nedskrivning av goodwill och dessa företag uppfyllde 

underparagrafernas krav till 72 %.  

Ryssland, som varken tillhör anglosaxisk eller kontinental redovisningstradition, har ett 

resultat som skiljer sig från de andra två länderna. Som tidigare nämnts använder de ryska 

företagen sig av form over substance istället för substance over form. Form over substance 

innebär att det inte spelar någon roll om t.ex ett företag har levererat eller fått betalt för sina 

varor, det viktigaste är om alla dokument finns tillgängliga (Scheider & Bitzi 2010, s. 3). Med 

detta i åtanke borde de ryska företagen genererat ett bättre resultat.  

Varför Ryssland använder sig utav form over substance kan dels förklaras genom att deras 

uppbyggnad av standarder har av historiska skäl. År 1991 föll det sovjetiska styret (Orlov 

2012, s. 29), och innan det fanns det enbart statliga företag då aktieägare, finansiella långivare 

och vinstdrivande ledning och förvaltning var frånvarande. Statliga myndigheter var de enda 

som fick upprätta rapporter vilket har påverkat att företags finansiella rapporter idag upprättas 

främst för skattemyndigheter. Detta har påverkat så att revisorer oftast är intresserade av 

lagstadgad redovisning med tydliga riktlinjer och att de finns nära till hands för 

skattemyndigheter (Scheider & Bitzi 2010, s. 3). 

Ryssland hade ett stort bortfall i form av 8 företag som inte redovisade goodwill. Jag ser här 

kopplingar till Hofstedes modell (1984 s. 85) där de ryska företagen kan antas tillämpa 

sekretess. Vid tillämpning av sekretess återger företag viss information i sina finansiella 

rapporter samtidigt som företag utelämnar annan (Gray 1988, s. 11). Kopplingar kan även 

dras till konservatism (Gray 1988, s. 8). Företag gör då mer försiktiga bedömningar av 

framtida händelser. Detta kan härledas till de ryska företagens användning av form over 

substance.  

4.5 Japanska bolag - efterlevnad av IAS 36 p. 134 

4.5.1 Empiri 

Totalt inkluderade undersökningen 30 företag från den japanska börsen. Det bortfall som 

uppstod berodde på att 7 företag inte redovisade någon goodwill, eller bara nämnde goodwill 
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utan att uppfylla någon av paragraferna i tolkningsmodellen (se avsnitt 3.6). Detta resulterade 

i att företagen därför inte heller uppfyllde någon av paragraferna under IAS 36 p. 134.  Flera 

av de företag som undersöktes använde sig fortfarande av Japan GAAP och tillämpar därför 

fortfarande avskrivning av goodwill.  

 

Figur 4.5.1 – Japanska bolag 

De underparagrafer i tolkningsmodellen (se avsnitt 3.6) är baserade på de som återfinns under 

IAS 36 p. 134 och företagen efterlever i genomsnitt 28 % av underparagraferna. I denna 

beräkning samt i kommande beräkningar räknas även de företag som inte redovisar någon 

goodwill med.  Om beräkningen enbart tar hänsyn till de företag som redovisar goodwill 

uppgår siffran istället till 36.5 %. 

 

Figur 4.5.2 – Japanska bolag 

Under paragraf IAS 36 p. 134 C, där tolkningsmodellen använts vid analys, ska företag 

redovisa ifall återvinningsvärdet har fastställts genom att använda nyttjandevärde eller 

verkligt värde minus försäljningskostnader. Av de företag som redovisade goodwill samt 

redovisade i enlighet med IFRS var det 83% som använde sig av verkligt värde samtidigt som 

17% använde sig av nyttjandevärde.  
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Figur 4.5.3 – Japanska bolag 

Eftersom flertalet företag i Japan fortfarande använde sig utav Japan GAAP var det flera 

företag som använde sig av avskrivning istället för nedskrivning av goodwill. Totalt var det 

50 % som skrev av goodwill, 23 % som inte redovisade någon goodwill och 4 % som skrev 

ned goodwill. Av de företag som undersöktes var det dock 23 % som redovisade enligt IFRS.   

4.5.2 Analys 

Av de 30 företagen från den japanska börsen som ingick i studien var det 7 företag som inte 

redovisade, eller enbart nämnde goodwill. Vid analys av underparagraf IAS 36 p. 134 A var 

det 19 företag som uppfyllde kraven medan det enbart var 5 som uppfyllde kraven för 

underparagraf IAS 36 p. 134 C, vilket visualiseras i figur 4.5.1. Denna stora avvikelse beror 

dels på att flera företag, 18 stycken, använde sig av Japan GAAP istället för IFRS. Japan 

GAAP använder avskrivning av goodwill istället för nedskrivning vilket resulterar i att de inte 

redovisar vilken metod de använt vid beräkning av återanskaffningsvärdet. Av de företag som 

redovisade goodwill samt redovisade i enlighet med IFRS var det 83% som använde sig av 

verkligt värde samtidigt som 17% använde sig av nyttjande värde. Detta resultat visas i figur 

5.2.2. Vid analys av IAS 36 p. 134 A och C, liksom de underparagrafer nästkommande, har 

tolkningsmodellen använts. Företagen som uppfyllde kraven för underparagraf IAS 36 p. 134 

C uppfyllde även kraven IAS 36 p. 134 D/E i, D/E ii, D/E v samt Fiii. 

Underparagraf IAS 36 p. 134 D/E iii, som behandlar antalet år som företagets kassaflöden har 

prognostiserats, var det ett färre företag som uppfyllde kraven än de som uppfyllde kraven för 

underparagraf IAS 36 p. 134 C. Antalet företag som uppfyllde kraven för underparagraf IAS 

36 p. 134 D/E iii, där den tillväxtränta som används ska redovisa, var tre företag.  

Av de företag som gjorde nedskrivningstest enligt IFRS var det 40 % som skrev ned. De 

uppfyllde samtliga krav för IAS 36 p.134 vilket är ett väldigt bra resultat.  Totalt uppfyller de 

japanska företagen i genomsnitt 28 % av underparagraferna. Om beräkningen enbart tar 

hänsyn till de företag som redovisar goodwill uppgår siffran istället till 40%. För att ge en mer 

rättvisande bild av företag som följer IFRS görs även en beräkning där endast de som 

redovisar enligt IAS 36 p. 134. När enbart dessa företag tas med i beräkningen följs i 

genomsnitt 80 % av kraven.  



 

 - 34 - 

Totalt gjorde 23.3 % av de japanska företagen nedskrivningstest, 23.3 % redovisade inte 

någon goodwill, eller bara nämnde goodwill utan att uppfylla någon av paragraferna i 

tolkningsmodellen (se avsnitt 3.6), 50 % använder sig av avskrivning för goodwill och 3.3 % 

uppgav inte ifall de använde nedskrivning eller avskrivning, utan redovisade enbart värdet för 

goodwill.  

Japan använder sig av kontinental redovisning och styrs av lagstadgad redovisning (Sheridan 

1995, s. 289). De flesta kontinentala europiska länderna och japan har en tradition där 

finansiella rapporter främst används av långivare och statliga myndigheter (Nobes, Parker 

2006 ss. 29-32). För europeiska kontinentala länder, Japan inkluderat, finns det en tydlig 

koppling mellan beskattning och redovisning (Nobes, Parker 2006 ss. 32-34). Detta tyder på 

att företag har stark vilja att undvika osäkerhet och har tendenser mot kollektivism och 

enlighet kan uppstå (Gray 1988, s. 9). Detta kan ses i det goda resultatet bland de japanska 

bolag som tillämpade nedskrivning av goodwill. Där uppfyllde bolagen 100 % av 

paragraferna under IAS 36 p. 134.  

Beroende på vilken redovisningsstandard ett företag använder vid uppförande av finansiella 

rapporter, får de olika resultat. Japan GAAP avskriver goodwill, vilket inte IFRS eller US 

GAAP gör. Cooke (1993, ss. 174-189) jämförde i en studie fem japanska företag och som 

redovisat sina koncernresultat enligt japansk och US GAAP. Cooke konstaterade att 

koncernens resultat som beräknats enligt Japans GAAP var annorlunda, och i allmänhet lägre, 

än koncernens resultat som beräknats enligt US GAAP. 

När företag tillämpar avskrivning av goodwill har de möjligheten att skriva upp värdet om det 

skulle behövas, vilket dock inte går att göra när företag tillämpar IFRS och därmed skriver 

ned goodwill. Nedskrivning görs vid behov, medan om företag tillämpar linjär avskrivning 

görs det regelbundet under en viss period. Varför många japanska företag fortfarande 

använder sig av avskrivning av goodwill kan bero på att årliga nedskrivningsprövningar 

kräver stor kunskap då återvinningsvärdet av goodwill kontinuerligt ska bestämmas. Det är 

inte bara företagen som gör nedskrivningstest som får anstränga sig mer, utan även revisorer 

och intressenter får ta större ansvar (Huges och Hayn 2006, ss. 223-224; D’Alauro 2013, s. 

755).  

4.6 Jämförelse mellan Kanada, Ryssland och Japan 

4.6.1 Empiri 

För att få en bättre överblick och för att enklare jämföra de olika ländernas resultat sker en 

komparation under detta kapitel. Denna komparation sker genom en sammanställning av varje 

lands resultat. I första stapeldiagrammet räknas alla företag med som ingått i studien. I andra 

stapeldiagrammet räknar jag enbart med de företag som redovisat goodwill och vidare i det 

tredje stapeldiagrammet redovisas resultatet för de företag som gjort nedskrivning av 

goodwill. Vid beräkning av de stapeldiagram som används i detta avsnitt har resultatet i figur 

4.3.1, figur 4.4.1 samt figur 4.5.1 använts. 
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Figur 4.6.1 – Alla företag som ingår i studien 

Resultatet från kanadensiska bolag visade att de i genomsnitt uppfyller 84.7 % av 

underparagraferna medan siffran är 46.8 % för de ryska företagen och 28 % för de japanska 

företagen. I denna undersökning räknas alla företag i studien med. Det som kan utläsas från 

resultatet är att det är stora skillnader mellan de tre länderna.  

 

Figur 4.6.2 – Alla företag som redovisar goodwill 

När de bortfall som uppstått i studien elimineras från beräkningen uppfyller istället de 

kanadensiska bolagen i genomsnitt 90.7 % av underparagraferna, 68.8 % för de ryska 

företagen samt 36.5 % för de japanska bolagen.  
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Figur 4.6.3 – Företagen som gjort nedskrivning 

När bara de företagen som skrev ned goodwill räknas med i beräkningen uppfyllde de 

kanadensiska bolagen 91.6 % av kraven under IAS 36 p.134. De ryska bolagen uppfyllde 72 

% av kraven för underparagraferna och bolagen från Japan uppfyllde 100 % av 

underparagraferna.  

4.6.2 Analys 

Följaktigen kommer denna del av kapitlet fokusera på jämförelse mellan ländernas utfall. 

Inledningsvis kommer figur 4.6.1, 4.6.2 samt 4.6.3 att granskas för att sedan återkoppla till 

figurerna som hittas under kapitel 4.3, 4.4 samt 4.5. Vad som kan utläsas från figur 4.6.1 och 

4.6.2 existerar det stora skillnader mellan de tre länderna som ingår i studien. I figur 4.6.1 

redovisas ett resultat där de kanadensiska bolagen i genomsnitt uppfyller 84.7 % av 

underparagraferna. I denna uträckning är alla företag medräknade även om de inte redovisade 

någon goodwill eller enbart nämnde goodwill. De ryska företagen redovisade inte lika bra 

resultat som de kanadensiska. Resultatet som de ryska företagen visade var att de i genomsnitt 

uppfyllde 46.8 % av underparagraferna. De japanska företagen visade dock ett ännu sämre 

resultat än de ryska företagen, där de i genomsnitt uppfyllde 28 % av underparagraferna. Som 

tidigare nämnts påverkas Japans dåliga resultat av att flertalet företag redovisade avskrivning 

av goodwill istället för nedskrivning. 

I figur 4.6.2 räknar jag enbart med de företag som redovisar goodwill. Efter att de bortfall som 

uppstått i studien elimineras från beräkningen uppfyller istället de kanadensiska bolagen i 

genomsnitt 90.7 % av underparagraferna. Detta är en ökning på 6 procentenheter. De ryska 

företagen visar ett resultat på 68.8 % vilket är en ökning på 22 procentenheter och de japanska 

företagen redovisar i den nya beräkningen att de i genomsnitt uppfyller 36.5 % av 

underparagraferna. Detta är en ökning på 8.5 procentenheter.  

När jag i figur 4.6.3, enbart räknar med de företag som redovisar nedskrivning av goodwill 

visar beräkningen ett helt annat resultat. I detta fall uppfyller de japanska bolagen 100 % av 

underparagraferna vilket är ett väldigt bra resultat. Även de kanadensiska företagen redovisar 

ett bra resultat där 93.3 % av de företagen som redovisar nedskrivninga av goodwill uppfyller 

underparagraferna under IAS 36 p. 134. Ryssland visar bättre resultat under figur 6.6.2, där 72 

% uppfyllde underparagraferna, än figur 6.6.1.  
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När underparagraferna granskas var för sig finns det i vissa fall stora skillnader mellan de 

olika länderna och dess företag. Med utgångspunkt i figurerna från kapitel 4.3, 4.4 och 4.5 

kommer följande beräkningar innefatta samtliga företag som redovisat goodwill, även de som 

inte redovisar nedskrivning av goodwill. De bortfall som inte redovisar eller nämner goodwill 

kommer inte räknas med. För underparagraf A redovisar alla företag ett bra resultat, där 

majoriteten av de undersökta företagen uppfyller de krav som IAS 36 p. 134 ställer. Ett bra 

resultat i denna för underparagraf A är över 90 %. Eftersom  det i företags årsredovisning ska 

framgå värdet för goodwill, enligt underparagraf A (se tolkningsmodellen i kapitel 3.6), är 

denna punkt en av de viktigaste i studien. För de kanadensiska företagen uppfyllde 28 företag 

av 28 kraven samtidigt som de ryska företagen var 13 av 17, och de kanadensiska företagen 

var 19 av 21. Totalt uppfyllde 90.9 % av alla företagen kraven för underparagraf IAS 36 p. 

134 A (Se figur 4.3.1, figur 4.4.1, figur 4.5.1).  

Redan i underparagraf IAS 36 p. 134 C ser man skillnad mellan de olika länderna där 100 % 

av de kanadensiska företagen som redovisar någon form av goodwill uppfyller kraven medan 

94.1 % av de ryska företagen uppfyllde kraven. De båda länderna redovisar här ett bra resultat 

medan endast 23.8 % av de japanska företagen uppfyller kraven. Vanligtvis hade detta varit 

ett väldigt dåligt resultat, men eftersom ett flertal japanska företag redovisar avskrivning 

istället för nedskrivning av goodwill, följer de inte IFRS regelverk och uppfyller därför inte 

alla dess krav.  

Som tidigare nämnts anses de tre underparagrafer som kommer efter IAS 36 p. 134 A, vilka är 

IAS 36 p. 134 C, D/E i och D/E ii ha en nära relation till varandra (Husmann & Schmidt 

2008, ss. 49-50). Med detta i åtanke borde dessa tre underparagrafer generera liknande 

resultat. Av de kanadensiska företagen som redovisar goodwill var det 97.6 % som uppfyllde 

de tre underparagraferna. För de ryska företagen var det 80.4 % som uppfyllde kraven medan 

23.8 % av de japanska företagen uppfyllde kraven. De kanadensiska företagen redovisar ett 

mycket bra resultat och även de ryska företagen uppvisar ett resultat som är godkänt. De 

japanska företagen å andra sidan, redovisar inte alls ett lika bra resultat. Detta förklaras dock, 

som tidigare av att flertal japanska företag redovisar nedskrivning av goodwill. Om enbart de 

japanska företag som redovisar enligt IFRS tas med i beräkningen, uppfyller istället 71.4 % av 

företagen underparagraferna IAS 36 p. 134 C, D/E i och D/E ii.  

Underparagraf IAS 36 p. 134 D/E iii uppfylls i genomsnitt av 92.9 % kanadensiska företag, 

58.8% ryska företag och 19.1 % japanska företag. Om enbart de japanska företag som 

redovisar enligt IFRS räknas med är det 57.1 % företag som uppfyller kraven för 

underparagraf IAS 36 p. 134 D/E iii. Precis som för de andra underparagraferna, är det 

skillnad mellan de olika länderna och hur många företag som uppfyller de olika 

underparagraferna.  

Underparagrafen IAS 36 p. 134 D/E iv, som behandlar företagens tillväxttakt, visar inte på 

lika bra resultat som de andra underparagraferna. 57.1% av de kanadensiska företagen, som 

redovisar goodwill, uppfyller kraven för underparagrafen medan 35.3 % av de ryska och 14.8 

% av de japanska företagen uppfyller kraven. Av de japanska företagen som redovisar enligt 

IFRS är det 42.9 % som uppfyller kraven. 

Den underparagraf som behandlar redovisning av använd diskonteringsränta, IAS 36 p. 134 

D/E v, efterlevs av 85.7 % av de kanadensiska företagen, 82.3 % av de ryska företagen och 

23.8 % av de japanska företagen. Av de japanska företag som redovisar enligt IFRS är det 

71.4 % som uppfyller kraven. 
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Resultatet för underparagraferna IAS 36 p. 134 F i och F ii är till månt och mycket lika 

varandra. För de kanadensiska företagen som redovisar goodwill uppfyller 100 % kraven för 

de båda underparagraferna. Även de ryska företagen redovisar lika resultat för de båda 

underparagraferna då 70.6 % uppfyller kraven för IAS 36 p. 134 F i och F ii. Vad gäller de 

japanska företagen skiljer resultaten sig lite åt. 90.5 % av de japanska företagen uppfyller 

kraven för IAS 36 p. 134 F i medan 66.7 % uppfyller kraven för IAS 36 p. 134 F ii. 

Underparagrafen IAS 36 p. 134 F iii visar, som resultatet för andra underparagrafer, ett 

blandat resultat mellan de tre länderna. Av de kanadensiska företagen som redovisar goodwill 

är det 78.8 % som uppfyller kraven medan 52.9 % av de ryska företagen och 23.8 % av de 

japanska företagen uppfyller kraven. Eftersom flera av de japanska företagen redovisar 

avskrivning av goodwill gör jag även en beräkning där enbart de företag som redovisar enligt 

IFRS räknas med. Vid den beräkningen uppfyller 71.4 % av de japanska företagen kraven för 

underparagrafen IAS 36 p. 134 F iii.  

Av de företag som redovisade enligt IFRS och uppfyllde paragraf IAS 36 p. 134 C kunde 

företagen använda sig av verkligt värde, eller nyttjandevärde för att räkna ut goodwills 

återvinningsvärde. Av de kanadensiska företagen som redovisade goodwill var det 69% som 

använde sig av verkligt värde samtidigt som 31% använde sig av nyttjandevärde. 82 % av de 

ryska företagen använde sig utav verkligt värde och 18 % använde sig utav nyttjandevärde. 

Även för de japaska företagen som redosade goodwill i enlighet med IFRS var det 83 % som 

använde sig av verkligt värde samtidigt som 17 % använde sig av nyttjandevärde.  

I en studie gjord av Carlin och Finch (2010, s. 275) drar de slutsatsen att det borde finnas 

andra förklaringar till sin studies dåliga resultat, än att företagen genomförde 

nedskrivningstest för första gången eller inte besatt tillräcklig erfarenhet eller kunskap. 

Genom att använda Hofstedes modell (Hofstede 1984, s. 85) kan jag förklara hur kulturella 

dimensioner kan kopplas till redovisning och redovisningstraditioner. Hofstede anser att de 

anglosaxiska länderna är mer optimistiska i sin redovisning i kontrast till de kontinentala 

länderna som är mer konservativa. De kontinentala länderna tenderar dock att ha en lägre 

detaljnivå i sina finansiella rapporter enligt Gray (1988, s. 11). I avsnitt 4.3 kunde jag se bevis 

på att de kanadensiska företagen har koppling till optimism Av de 28 kanadensiska företag 

som redovisade goodwill var det 6 stycken företag som skrev ned goodwill. Här ser jag en 

koppling till optimism då företag kan vara optimistiska vid sina beräkningar av 

återvinningsvärdet och då undvika goodwillnedskrivning. Vidare i avsnitt 4.4 fann jag bevis 

för att de ryska företagen tillämpar sekretess och konservatism när de redovisar (Gray 1988, 

ss. 8-11). För de japanska företagen fann jag i avsnitt 4.5 stöd för att de har tendenser mot 

kollektivism (Hofstede 1984, s. 85).  

Enligt Hultén och Persson (2006, s. 4) kommer bolagens rapportering av de upplysningskrav 

som standarden IAS 36 p. 134 erhåller vara med fullständig efter några år, då de påpekar att 

’’övning ger färdighet’’. Författarna hävdar också att de tolkningssvårigheter som 

förekommer kring standarderna, kommer att minskas. I mitt resultat påvisas dock att vissa 

företag inte uppfyller alla krav som existerar under IAS 36 p. 124. Kanada, som antog IFRS 

standarder 2011 (PWC 2009, s. 2; Burnett, Gordon, Joergensen och Linthicum 2015, s. 212), 

var de som i genomsnitt uppfyllde flest krav.  

Globalisering anses vara ett av de största sociala fenomenen i mänsklighetens historia 

(Phuong & Nguyen 2012, s. 433). Harmonisering av ekonomi och finansiella rapporter står 

inte utanför världsglobaliseringen (Baker & Barbu 2007, s. 272). Det har gjorts stora framsteg 

i harmoniseringsprocessen de senaste åren (Street 2008, s. 200) men vad som kan utläsas från 
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studiens resultat har de tre länderna kommit olika långt i antagandet av IFRS 

redovisningsstandarder. Genom standardisering och harmonisering av redovisningsstandarder 

är målet att effektivisera den internationella redovisningen (Wyat & Yospe 1993, s. 80; Baker 

& Barbu 2007, s. 272). 

Comiskey och Mulford (2010, s. 746) fann i sin studie att standarden IAS 36 kan ge utrymme 

till olika tolkningar av standarden eftersom den endast innehåller grundläggande upplysning 

och handledning för hur nedskrivningstest skall genomföras. Med detta i beaktning kan 

IFRS/IAS uppfattas som principbaserade och att de inte har någon föreskriven och detaljerad 

reglering som exakt förklarar hur värderingen och redovisningen skall genomföras (Agoglia, 

Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749). Enligt (Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 190) 

ges chefer och revisorer möjlighet att tolka standarderna på sitt sätt. Detta kan styrkas i min 

studie då de årsredovisningar som undersöktes var uppbyggda på olika sätt. I mitt resultat 

lämnar en del av de undersökta företagen väsentlig och tillräcklig information för 

upplysningarna som standarden krävde medan en del företag lämnade minimal information 

vilket ledde till att inte alla upplyssningskraven uppfyllts. Vissa företag lämnade inte någon 

information alls.  

Bolag som använder principbaserad redovisningstradition kan också, som tidigare nämnts, 

orsaka opportunistiskt beteende (Jarva 2009, s. 1060). Företag kan förneka att behovet av en 

nedskrivning existerar och kan med hjälp av egna uppskattningar vid nedskrivningstest av 

goodwill, undvika nedskrivning (Comiskey och Mulford 2010, s. 765) 

Carlin och Finch (2010, s. 262) argumenterar för en annan förklaring till varför inte bolagen 

uppfyllt standardens upplysningskrav i högre utsträckning. De upplysningskrav som IFRS 

ställer vid nedskrivningstest av goodwill är enligt författarna, ett av den mest teknikkrävande 

standarden att genomföra i praktiken. Användningen av regelbaserad redovisning skiljer sig 

från principbaserad redovisning, eftersom att regelbaserad redovisning tillämpas med hjälp av 

detaljerade lagar och regler enligt Agolia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749). Jag anser att 

genom att utforma upplysningskraven mer regelbaserade kan det öka den genomsnittliga 

uppfyllnaden av kraven för IAS 36 p. 134.  

I avsnitt 1.2 nämner jag att det kan ifrågasättas om företag följer IAS 36 p. 134 till fullo, och 

vad som kan utläsas från min empiri och analys existerar det skillnader i vilken grad som de 

olika företagen samt länderna redovisar enligt upplysningskraven. 

4.7 Verkligt värde 

Ett krav för en immateriell tillgång är att den ska vara identifierbar (IFRS 3 Bilaga A). Frågan 

är dock om det är möjligt att räkna ut goodwills återvinningsvärde med hjälp av verkligt värde 

eftersom goodwill är företagets framtida kassaflöden. Av de kanadensiska företagen som 

redovisade enligt IFRS var det 69 % som använde sig av verkligt värde, 82 % av de ryska 

företagen och 83 % av de japanska företagen som redovisar enligt IFRS. 

Det kan tros att varför verkligt värde används är för att få rättvisande bild. Idén angående 

rättvisande bild uppstod i Storbritannien. Under år 1948 ställdes det redan krav på att alla 

offentliga årsredovisningar skulle åstadkomma följande i Storbritannien; följa de detaljerade 

regler som fanns samt ge en rättvisande bild av resultatet och företagets olika ställningar. För 

företag att ge en rättvisande bild var prioriterat över att följa de detaljerade reglerna vilket 

visar på att lagstiftningen ansåg det viktigare att företag visade en rättvisande bild i sin 

redovisning än att alla regler följdes. Det betyder att om företaget inte kan redovisa en 

rättvisande bild ska de avstå från att följa lagen i fråga. Vidare förklarar författarna att detta 
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synsätt har påverkat utformningen av finansiell rapportering i anglosaxisk praxis (Alexander 

& Jermakowicz 2006, ss. 139-140).   

Goodwill är en tillgång som representerar företagets framtida ekonomiska fördelar, som 

uppstår vid rörelseförvärv eller genereras internt (IAS 3 Bilaga A; IAS 38 p. 11; Jennings och 

Thompson 2001, s. 20). Jag tycker att användandet av verkligt värde vid beräkning av 

återvinningsvärdet kan ifrågasättas. Detta eftersom det är det verkliga värdet på framtida 

ekonomiska fördelar som man beräknar, vilket kan vara svårt att veta eftersom det ligger i 

framtiden. Som tidigare nämnt kräver beräkning av återvinningsvärdet av goodwill stor 

kunskap och både företag, revisorer och intressenter måste ta större ansvar (Huges och Hayn 

2006, ss. 223-224; D’Alauro 2013, s. 755). 
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5 Avslutande diskussion och slutsatser 
Under följande kapitel kommer jag undersöka ifall studiens forskningsfrågor blivit besvarade 

och vilket resultat de har genererat. Varje forskningsfråga svaras på var för sig för att på så 

sätt få en så tydlig struktur som möjligt.  

5.1 Efterlevnaden av upplysningskraven för IAS 36 p. 134 för de 
företag som tillämpar nedskrivning 

Studiens första forskningsfråga var följande; I vilken utsträckning/omfattning följs kraven i 

IAS 36 p. 134 av företag som redovisar nedskrivning av goodwill i Kanada, Ryssland samt 

Japan? 

I kapitel 4 besvaras denna fråga med hjälp av flera omfattande empirier följt av analyser där 

land för land analyseras för att sedan jämföras tillsammans. Under kapitel 4.3 - 4.5 undersöks 

de företag som gjort nedskrivning av goodwill. Vad som kan utläsas från resultatet uppfyllde 

de japanska företagen 100 % av paragraferna under IAS 36 p. 134. De kanadensiska företagen 

uppfyllde 93.3 % av underparagraferna medan Ryssland uppfyllde 72 % av kraven. Som kan 

utläsas från figur/bild 4.6.3 existerar skillnader mellan de olika länderna och de företagen som 

undersökts.  

 

Figur 4.6.3 – Företagen som gjort nedskrivning 

Slutstsen blir den att av de företag som skrev ned goodwill var det de japanska företagen som 

bäst efterlevde IAS 36 p. 134. Efter det var det de kanadensiska bolagen och sedan var det 

Ryssland.  

5.2 Skillnaderna mellan de existerande företagen 

Studiens andra forskningsfråga var följande: Vilka skillnader existerar mellan de undersökta 

börsnoterade företagen vid tillämpning av IAS 36 p. 134? 

Vid granskning av resultatet kan jag konstatera att det finns skillnader mellan företagen i de 

olika länderna. I genomsnitt redovisar de kanadensiska företagen mest i enighet med IFRS där 

alla de kanadensiska företagen som ingått i studien uppfyllt 84.7 % av underparagraferna. 

Resultatet för de ryska företagen var 46.8 % och 28 % för de japanska företagen. Det är stora 

skillnaderna mellan de olika länderna. Det dåliga resultatet för de japanska företagen beror till 
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stor del på grund av att ett flertal japanska företag skrev av goodwill istället för att tillämpa 

nedskrivningstest.    

 

 

Figur 4.6.1 – Alla företag som ingår i studien 

När enbart de företag som redovisat goodwill undersökts blir det ett bättre resultat, men det 

existerar fortfarande skillnader mellan de olika länderna (Figur 4.6.2). De kanadensiska 

företagen följer i genomsnitt 90.7 % av underparagraferna, siffran är 68.8 % för de ryska 

företagen och 36.5 % för de Japanska företagen. Resultaten blir bättre för de tre länderna när 

enbart de företag som redovisar goodwill tas med. Avståndet mellan de olika länderna 

krymper också vid den nya beräkningen. 

 

Figur 4.6.2 – Alla företag som redovisar goodwill 

Studiens första forskningsfråga, som undersöker figur 4.6.3, visar att det även existerar 

skillnader mellan länderna när det kommer till vilken utsträckning som underparagraferna 

följs vid nedskrivning av goodwill. Dessa skillnader är dock inte lika påtagliga som för figur 

4.6.1 och figur 4.6.2.  
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Figur 4.6.3 visualiserar de företag som tillämpat nedskrivning av goodwill och samtliga 

länder i den beräkningen redovisade ett bättre resultat, än det resultatet under både figur 4.6.1 

samt 4.6.2.  

Slutsats som kan dras är att det existerar skillnader mellan de tre länderna, som är olika stora 

beroende på om enbart de företag som redovisar goodwill tas med eller ej. 

5.3 Redovisningstraditioners påverkan på efterlevnaden av IAS 36 
p. 134 

Studiens tredje forskningsfråga var följande; Påverkar ländernas redovisningstraditioner i 

vilken grad IAS 36 p. 134 följs? 

Behandling av goodwill i finansiella rapporter beror på länders inställning gentemot 

regelbaserad redovisning, kontra principbaserad redovisning. Gällande nedskrivning har både 

principbaserad redovisning och anglosaxiska redovisningstraditionen försmak för 

nedskrivning. 

De tre länderna har alla sin egen redovisningstradition, vilka är kontinental, anglosaxisk och 

Ryssland som inte tillhör någon av de två nämnda. Kanada använder sig främst av 

regelbaserad redovisning. Kanada har som tidigare nämnt, relativt nyligen antagit IFRS och 

företagen använder då uppdaterade standarder. Den regelbaserade redovisningen är mycket 

mer reglerad än principbaserad redovisning och ges ofta kritik för det. Den regelbaserade 

redovisningen anger å andra sidan mer exakt vad företagen ska redovisa i varje enskilt fall 

genom en mer på detaljerade reglering. Detta har i min mening påverkat Kanadas goda 

resultat.  

Japan tillhör den kontinentala redovisningstraditionen och styrs av lagstadgad redovisning.  

Kontinentala länder har en tradition där finansiella rapporter främst används av långivare och 

statliga myndigheter. Det finns en tydlig koppling mellan beskattning och redovisning. Jag 

förutsatte därför att Japan skulle redovisa ett bättre resultat. Det dåliga resultatet beror dock på 

att ett flertal japanska företag skriver av goodwill istället för att tillämpa nedskrivning. Av de 

företag som tillämpade nedskrivning uppfyllde dock företagen 100 % av paragraferna under 

IAS 36 p. 134. 

Rysslands egen organisation som arbetar med utveckling och utgivning av 

redovisningsstandarder är Russian Accounting Standards (RAS). IASBs standarder är 

principbaserade. RAS skiljer sig från IFRS bland annat genom att det bygger mer på 

instruktiva regler istället för principer. RAS går på så vis in och detaljstyr redovisningen för 

ryska företag. De använder sig av form over substance istället för substance over form vilket 

betyder att det inte spelar någon roll om varor är levererade eller betalade, det viktiga är om 

alla dokument finns tillgängliga. Revisorer vill oftast ha lagstadgad redovisning och alla 

rapporter så nära skattemyndigheten som möjligt. Ryssland borde då redovisat ett bättre 

resultat.  

Det har gjorts stora framsteg i harmoniseringsprocessen de senaste åren. Arbetet för att 

konvergera redovisningsstandarder har ’’dock en bit kvar’’, vilket kan styrkas av denna studie 

då resultatet inte är som önskat.  

Slutsatsen som kan dras är att ett lands redovisningstradition påverkar till vilken grad IAS 36 

p. 134 efterlevs. Företag i Japan använder kontinental redovisning och styrs därmed av 

lagstadgad redovisning. Detta betyder att de tydligt följer redovisningsstandarder. Detta kan 



 

 - 44 - 

styrkas i min studie då de japanska företagen som skrev ned goodwill uppfyllde 

underparagraferna till 100 %.  Sedan redovisade de japanska bolagen överlag ett mindre bra 

resultat eftersom ett flertal företag använde sig utav avskrivning av goodwill.  

De kanadensiska företagen som ingick i studien hade i genomsnitt det bästa resultatet om 

studiens alla företag räknas med. Kanada som tillhör den anglosaxiska samt principbaserade 

redovisningstraditionen redovisar enligt en reglering som anger exakt vad som ska redovisas i 

varje enskilt fall. Detta anser jag har påverkat att de företag som ingår i min studie har 

redovisat det bästa resultatet av de tre länderna.  

Ryssland, som varken tillhör den kontinentala eller anglosaxiska redovisningstraditionen 

tillämpar istället substance over form. Med detta i åtanke trodde jag att de ryska företagen 

skulle redovisa ett bättre resultat. Detta då det i rysk redovisning inte spelar någon roll om t.ex 

ett företag har levererat eller fått betalt för sina varor, det viktigaste är om alla dokument finns 

tillgängliga. 

I min studie fann jag även bevis för att de kanadensiska företagen hade koppling till 

optimism, på grund av att företagen kan undvika nedskrivning av goodwill genom 

optimistiska beräkningar av återvinningsvärdet. För de ryska företagen fann jag bevis för att 

de tillämpar sekretess och konservatism vid redovisning och för de japanska företagen fann 

jag stöd för att de har tendenser mot kollektivism. De olika ländernas kulturella påverkan på 

redovisningen syns i studiens resultat i det att företagen redovisar enligt IAS 36 p. 134 i olika 

utsträckning.  
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6  Reflektion över studien 
Denna studie syftade till att undersöka om det fanns skillnader mellan Kanada, Ryssland och 

Japan i vilken omfattning företagen i dessa länder följde IAS 36 p. 134 och dess 

underparagrafer. I tillägg till detta undersöktes också ifall ländernas redovisningsstandarder 

hade påverkan på hur företagen redovisade. Som tredje utgångspunkt i studien var även att 

undersöka i vilken omfattning de företag som skrev ned goodwill följde upplysningskraven i 

IAS 36 p. 134. 

Kanada och Ryssland har ett försprång gentemot Japan då de två länderna har antagit IFRS 

standarder och Japanska företag kan fortfarande välja att redovisa enligt Japan GAAP. Jag 

fann dock i studien att de japanska företag som redovisade enligt IFRS hade en hög 

procentsats av uppfyllda underparagrafer.  

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Efter att ha färdigställt min studie har jag funnit ett antal förslag på ämnen för vidare 

forskning. Med kapitel 1, 3 och 4 som underlag anser jag att det är behövligt med fortsatt 

forskning kring IAS 36 p. 134 och dess upplysningskrav.  

Det hade varit intressant att genomföra en studie som använder resultatet från denna studie 

och jämför med finansiella rapporter från tidigare räkenskapsår för att se ifall det finns någon 

skillnad över flera år.  

Det hade också varit intressant att ha fler länder för att med större säkerhet dra slutsatser 

angående ifall redovisningstraditioner påverkar hur företag väljer att redovisa samt följa IAS 

36 p. 134. Även kultur hade varit ett bra ämne för vidare forskning.  

Gällande att alla företag inte följer alla paragrafer under IAS 36 p. 134 hade det varit 

intressant undersöka varför upplysningskraven inte följs fullt ut av företagen. För att ha kvar 

studiens reabilitet samt validitet hade jag föreskrivit en population i likande storlek som i 

denna studie. 

När det kommer till Ryssland är det ett väldigt intressant studieobjekt då landet tidigare var en 

del av sovjetunionen och använder sig utav form over substance. En studie hade kunnat 

innefatta finansiella rapporter från företag när Ryssland var en del av sovjetunionen, 

finansiella rapporter vid upplösningen av sovjetunionen och finansiella rapporter från nutiden. 

Detta för att se vilka skillnader som finns innan, under och efter upplösningen av 

sovjetunionen.  

Kanada hade också varit ett intressant studieobjekt då landet nyligen antog IFRS. Som 

forskare hade de då kunnat använda sig av finansiella rapporter från innan IFRS antog och 

finansiella rapporter från efter landet antagit finansiella rapporter.  

Japan, som i denna studie hade flera företag som redovisade avskrivning av goodwill, hade 

varit intressant att undersöka vidare. Framtida studier hade kunnat undersöka ifall antalet 

japanska företag som redovisar enligt IFRS ökar samt i vilken utsträckning de efterlever 

upplysningskraven under IAS 36 p. 134. 

Som sista förslag till fortsatt forskning är att intervjua revisorer för att komplettera likande 

studie som jag gjort. Detta för att exempelvis undersöka hur revisorer tolkar nedskrivning av 
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goodwill och vad deras tankar är. Även ta reda på vad de anser är problematiskt att granska i 

ett företags redovisning samt vid granskning när företag tillämpar nedskrivning av goodwill.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Företag som ingår i studien 

Kanada 

Royal Bank of Canada 

TD Bank Group 

Bank of Nova Scotia 

Bank of Montreal 

Manulife Financial 

Brookfield Asset Management 

Sun Life Financial 

Kraft Heinz Company 

Power Corp of Canada 

BCE 

Canadian National Railway 

Magna International 

Couche Tard 

Enbridge 

Suncor Energy 

Rogers Communication 

National Bank of Canada 

Fairfax Financial 

TELUS 

George Weston 

Agrium 

Canadian Natural Resources 

Potash Corp 

TransCanada 

Canadian Pacific Railway 

 

 

Ryssland 

Gazprom 

Rosneft 

Sberbank 

Lukoil 

Surgutneftegas 

Transneft 

VTB Bank 

Norilsk Nickel 

Novatek 

Magnit 

Tatneft 

IDGC Holding (Rossetti) 

Novolipetsk Steel 

Bashneft 

Severstal 

UC Rusal 
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 Cenovus Energy 

Sistema 

RusHydro 

Megafon 

Inter Rao 

Moscow Exchange 

Nomos Bank 

Alrosa 

X5 Retail Group  

Phosagro 

 Valeant Pharmaceuticals 

 Husky Energy 

 Barrick Gold 

 CGI Group 

 

Japan 

Toyota Motor 

Japan Post Holding 

Mitsubishi UFJ Financial 

Nippon Telegraph & Tel 

Softbank 

Sumitomo Mitsui Financial 

Honda Motor  

Nissan Motor  

Mizuho Financial 

Fuji Heavy Industries 

KDDI  

Hitachi  

Tokio Marine Holdings 

Sony GW 

Itochu  

Denso  

Japan Tobacco 

Dai-ichi Life Insurance 

Mitsui 

East Japan Railway 

Seven & I Holdings 

Panasonic  

Nippon Steel & Sumitomo Metal    

Canon    

Orix 

Bridgestone 

Central Japan Railway  

Tokyo Electric Power  

Mitsubishi Electric   

MS&AD Insurance 
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Bilaga 2 – IAS 36 p. 134 

Ett företag ska 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 obestämbara 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 obestämbar ekonomisk livslängd: 

A. Det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter).  

B. Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder 

som fördelas på enheten (gruppen av enheter).  

C. Den grund på vilken enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde har fastställts 

(det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för kostnader för 

försäljning/avyttring).  

D. Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde skall 

i. Varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina 

kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda 

budgetarna/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 

överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, 

hur och varför de skiljer sig från 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 de senast gjorda budgetarna/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 diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna. 

E. Om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde efter 

avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering, den värderingsteknik som används 

för värdering till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering). 

Ett företag är inte skyldigt att lämna de upplysningar som krävs enligt IFRS 13. Om 

verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering inte värderas med 
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hjälp av ett noterat pris för en identisk enhet (grupp av enheter) ska ett företag lämna 

följande upplysningar: 

i. Varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt 

fastställande av verkligt värde efter avdrag för kostnader vid 

försäljning/utrangering. 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 dessa värden 

återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse 

med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de 

skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa informationskällor. 

ii. a. Den nivå i hierarkin för verkligt värde (se IFRS 13) som värderingen till 

verkligt värde hänförs till i sin helhet (utan hänsyn till observerbarheten hos 

”kostnader vid försäljning/utrangering”). 

ii. b. Om värderingstekniken har förändrats, förändringen och skälet eller skälen 

till denna förändring. 

iii. Den period för vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflödet. 

iv. Den tillväxttakt som har använts för att extrapolera kassaflödesprognoserna. 

v. Den eller de diskonteringsfaktorer som har använts för 

kassaflödesprognoserna. 

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 Då företaget redovisat en nedskrivning skall följande tre punkter 

uppfyllas: 

i. Det belopp med vilket enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde 

överstiger dess redovisade värde.  

ii. Det värde som är tilldelat det viktiga antagandet. 

iii. Det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktiga antagandet måste 

ändras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler 

som använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten 

(gruppen av enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda 

redovisade värde. 
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