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Abstract

Background/Problem: Following the introduction of the IAS in 2005, listed companies have
to establish their consolidated accounts in accordance to the IFRS standards. These means that
the majority of assets will be valued to fair value in accordance to historical costs. One of
these assets is goodwill, which now instead of annual depreciation, each year is tested if there
are indications for impairment. With valuing to fair value follows that some appraisal during a
recession may be unreliable. It is therefore important to ensure that the companies estimate
their budgets and forecasts to reflect a reasonable and acceptable assumption and constitute to
a reliable appraisal of the future economic condition. The financial turbulence that exists
today, originating in the U.S. economy, has characterised the market since August 2007. Most
projections confirm that we will end up in a recession in the near future, which may lead to
big write-downs of goodwill in the companies.

Purpose/Delimitation: The companies have not yet applied the IFRS standards in a
recession, why we wanted to study how companies react at indications on a coming recession.
This was done by looking at three different companies; SKF, Green Cargo and AstraZeneca.
By reviewing their current financial information and by interviewing people in the companies
who have good knowledge of the IFRS standards and in one way or another are involved in
impairment of goodwill.

Method: We have a hermeneutic approach with a qualitative survey. The starting point was
an abductive approach where we assumed existing theories about impairment and goodwill,
which was later tested and formed our own hypotheses. The study is done by gather raw data
in form of interviews as well as secondary data through articles and data collection via
Internet and economic newspapers.

Conclusions: At the moment, the studied companies have not worth mentioning affects of the
indications for a recession from different articles and reports. Valuing to fair value is
complicated and involves uncertainty whereas the management's views may differ between
companies which can result in varying estimates and reliable to some extent. If a recession
will follow a write-down of goodwill will be done in the majority companies.

This essay is further written in Swedish.
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Sammanfattning

Bakgrund/Problemområde: Efter införandet av IAS-förordningen år 2005 skall noterade
företag upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. Dessa regler innebär att flertalet
tillgångar nu skall värderas till verkligt värde mot tidigare historiska anskaffningsvärden. En
av dessa tillgångar är goodwill som nu istället för årliga avskrivningar, varje år skall prövas
om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Med en värdering till verkligt värde följer även
vissa bedömningssvårigheter som under en lågkonjunktur kan vara otillförlitliga. Därför är det
viktigt att se till att företagsledningens uppskattningar i budgetar och prognoser återspeglar
rimliga och godtagbara antaganden och utgör en tillförlitlig uppskattning av framtida
ekonomiska förhållanden inom företagen. Den finansiella oron som råder idag, med ursprung
i den amerikanska ekonomin, har präglat marknaden sedan augusti 2007. Flertalet prognoser
visar dock på att vi kommer att hamna i en lågkonjunktur inom en snar framtid vilket kan
komma att leda till stora nedskrivningar av goodwillposterna.

Syfte/Avgränsning: På grund av att företagen ännu inte tillämpat IFRS i en lågkonjunktur
ville vi studera hur företagen nu ställer sig till de indikationer som visar på en kommande
lågkonjunktur. Detta gjordes genom att vi studerade tre olika företag; SKF, Green Cargo och
AstraZeneca genom att granska aktuell finansiell information och föra intervjuer med
personer på respektive företag som har god kunskap om IFRS och som på ett eller annat sätt
är involverade i nedskrivningsprövningar av goodwill.

Metod: Vi har ett hermeneutiskt synsätt med en kvalitativ undersökning som utförs genom
intervjuer. Utgångspunkten är en abduktiv ansats då vi utgår ifrån redan befintliga teorier
gällande nedskrivningsprövningar och goodwill, som senare testas och egna hypoteser bildas.
Studien utgörs av primärdata i form av intervjuer såväl som sekundärdata genom
datainsamling via artiklar och Internet.

Slutsatser: I dagsläget har inte de studerade företagen nämnvärt påverkats av de indikationer
på en lågkonjunktur som bland annat framkommit genom artiklar och rapporter från Nordea
och Konjunkturinstitutet. Däremot innebär värdering till verkligt värde alltid en viss osäkerhet
då det främst baseras på ledningens framtida budget och prognoser. Hamnar vi i en
lågkonjunktur kommer troligen en nedskrivning av goodwill att ske inom de flesta företag.

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivning, Lågkonjunktur



FÖRORD

Vi har under tio veckor fördjupat oss inom externredovisning gällande problematiken kring
nedskrivning av goodwill och kan nu slutligen presentera denna kandidatuppsats med glädje.

Vi vill främst tacka våra respondenter Leif A Johansson på AstraZeneca, Pia Åkerlund på
Green Cargo och Susan Lewin på SKF som har varit till stor hjälp under uppsatsskrivandet
och delat med sig av sina erfarenheter.

Vi vill även tacka våra handledare Pernilla Lundqvist och Sten-Eric Ingblad samt de
seminariegrupper som har väglett oss genom att komma med goda råd och kommentarer.

Göteborg den 11 juni 2008

Emmelie Hjerpe Ummuhan Dökümcü



BEGREPPSFÖRKLARINGAR

BNP Bruttonationalprodukt är ett mått på produktionen av varor och tjänster i ett land
under ett år.

ECB Europeiska Centralbankens främsta uppgift är att upprätthålla köpkraften och
prisstabiliteten för den gemensamma valutan i Europa, euron.

IAS International Accounting Standards är utgivna standarder av IASC som numera
är antagna av IASB.

IASB International Accounting Standards Board ersatte år 2001 IASC och är en
internationell normgivare som ger ut IFRS standarder. IASB har främst bildats i
syfte att skapa en gemensam standard i Europa.

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee är en internationell
tolkningskommitté som ser över och kommer med uttalanden för nuvarande
IFRS och IASBs föreställningsram.

IFRS International Financial Reporting Standards är internationella standarder som
utarbetas av IASB.

KI Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som har till uppgift att ta fram
prognoser som används som beslutsunderlag för Sveriges ekonomiska politik.

SIC Standing Interpretations Committee är en tidigare tolkningskommitté till IASC.

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554).
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1 INLEDNING

Detta inledande kapitel innefattar en bakgrund till det studerade ämnet som sedan leder till
en problematisering och en frågeställning. Vidare åskådliggörs även uppsatsens syfte,
avgränsning och disposition.

1.1 Bakgrund
En av de i praxis mest splittrade frågorna vid harmonisering inom redovisningsområdet är
koncernmässig goodwill. Diskussionerna skiljer sig åt vad gäller allt från definitionen av vad
goodwill egentligen är till avskrivningar, om goodwill överhuvudtaget skall skrivas av. Enligt
ÅRL (1995:1554) 4:e kapitlet skall goodwill liksom övriga immateriella tillgångar aktiveras
och skrivas av över dess ekonomiska livslängd, dock inte mer än fem år om inte annat kan
påvisas. Som ett alternativ till koncernmässig goodwill fick företagen genom EU-direktiv
möjlighet till direktbortskrivning1. En internationell jämförelse av behandlingen av goodwill
visar på skillnaderna som finns mellan olika länder. Till exempel tillämpade amerikanska
företag en avskrivningstid på upp till 40 år. Detta mötte emellertid motstånd i Sverige av
bland annat Redovisningsrådet som svarade med att sätta en yttersta gräns gällande
avskrivningar på 20 år och accepterade inte heller direktbortskrivning. I övriga Europa
förekom ytterligare behandlingar av koncernmässig goodwill. I exempelvis Storbritannien
fanns tidigare en möjlighet att skriva av goodwill direkt mot eget kapital vilket också var
tillåtet i Tyskland som alternativt även kunde aktivera och skriva av goodwill under en kortare
period. I Frankrike var reglerna däremot mer flexibla gällande vad som får aktiveras liksom
behandlingen av goodwill (Artsberg, 2005).

Den 19 juli 2002 utfärdande Europarlamentet och rådet den så kallade IAS-förordningen.
Detta innebar ett beslut om att noterade företag från och med den 1 januari 2005 skall upprätta
sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna. De
internationella standarderna innefattar IAS respektive IFRS med tillhörande tolkningar från
SIC och IFRIC som utfärdats eller antagits av EG-kommissionen. En av de största
förändringarna efter införandet av IAS-förordningen är att vissa tillgångar nu skall värderas
till verkligt värde istället för historiska anskaffningsvärden (SOU 2003:71).

Goodwill som är upptaget i balansräkningen är en av de poster där kraven ökar på en
värdering som speglar verkligt värde. Införandet av IFRS har emellertid även medfört en
förändring av vad goodwill egentligen är. Tidigare var goodwill en form av slaskpost där hela
skillnaden mellan priset för det förvärvade bolaget och värdet av tillgångarna samlades under
en enda goodwillpost. Nu ställs däremot högre krav på att företagen separerar identifierbara
immateriella tillgångar och redovisar dessa åtskilt från goodwill. Detta har bland annat
medfört förändringar vid värdering av goodwill som nu istället för årliga avskrivningar skall
prövas om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Dessa nedskrivningsprövningar sker varje år
eller oftare om det finns behov (Svensson & Isacson, 2004).

En nedskrivningsprövning sker genom en jämförelse av det redovisade värdet av förvärvad
goodwill med dess återvinningsvärde (IAS 36 p 90). Återvinningsvärdet definieras enligt IAS

1 Kostnadsföring av hela goodwillbeloppet istället för att ta upp beloppet som en tillgång (Carlsson & Nygren,
2004).
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36 p 18 som det högsta av verkligt värde och dess nyttjandevärde. Verkligt värde med avdrag
för försäljningskostnader utgörs av det belopp som beräknas kunna erhållas vid försäljning
alternativt ett beräknat marknadspris (IAS 36 p 6). Nyttjandevärdet beräknas istället genom
uppskattningar av framtida in- och utbetalningar som främst baseras på företagsledningens
senaste prognoser. Det är viktigt att vid bedömningen se till att informationen återspeglar en
tillförlitlig uppskattning av företagets framtida ekonomiska förhållanden (IAS 36 p 31-33). En
eventuell nedskrivning av goodwill skall göras då det redovisade värdet överstiger
återvinningsvärdet och kostnadsförs då direkt i resultaträkningen (IAS 36 p 90).

1.2 Problemdiskussion
De finansiella rapporterna har utvecklats från att visa redan inträffade händelser till att
innehålla värden baserade på prognoser om framtiden, vilket kan medföra en större
fluktuation i företagens resultat och eget kapital. Balansräkningen står i fokus, men det är i
resultaträkningen som förändringarna efter en omräkning till verkligt värde åskådliggörs. Då
det inte finns något aktuellt marknadsvärde för en tillgång vid bedömning till verkligt värde
kan en uppskattning behöva göras utifrån företagsledningens framtidprognoser. Detta kan
innebära att värderingarna blir subjektiva och att mindre förändringar i företagsledningens
antaganden kan få stora effekter av värderingen (Cederberg & Thorell, 2005).

Då goodwillposten skall prövas för nedskrivning varje år innebär det att företagen måste hitta
en lämplig nuvärdesberäkning av de förvärvade enheternas framtida kassaflöde som
motsvarar värdet på goodwillposten. Visar det sig att företaget måste göra en nedskrivning av
goodwillposten påverkas emellertid resultatet vilket innebär att företagen är mer känsliga för
utvecklingen inom de förvärvade bolagen liksom av räntehöjningar. Om räntan stiger faller
således nuvärdet av det framtida kassaflödet. Detta medför att resultaten kommer att bli
mindre förutsägbara med den nya redovisningen och mer känsliga för vilka antaganden som
används vid värdering av goodwill. Företagen kommer alltså att bli mer konjunkturkänsliga
eftersom de kan tvingas genomföra en nedskrivning om kursen vänder nedåt (Svensson &
Isacson, 2004).

Konjunkturen varierar från år till år vilket innebär att en värdering till verkligt värde kan
resultera i svängningar i resultat- och balansräkningen vilket gör det svårare att förstå vad som
egentligen händer i företaget. När konjunkturen vänder nedåt kan en värdering till verkligt
värde leda till stora förluster i resultaträkningen och ett kraftigt minskat kapital. Styrelser och
företagsledningar kan komma att vädja till revisorerna att de inte ska urholka värdet i
företaget, som skulle kunna leda till att marknaden i sin tur ifrågasätter bolagets omdöme
(Precht, 2007).

Den senaste lågkonjunkturen i Sverige var i början av 2000-talet när IT-bubblan sprack, då
Europa trots dess starka konjunktur drogs med i konjunkturnedgången i USA. Detta är vad
som nu befaras upprepa sig ännu en gång. Professor Lars Jonung är en av dem som uttalat sig
gällande den ekonomiska krisen i USA och anser att det kommer att slå hårt mot Europa trots
den starka konjunkturen som råder idag. Jonung förklarar att konjunkturindikatorerna pekar
på en snabb och stark försämring i Europa under 2008 till följd av den ekonomiska nedgången
i USA. Det har redan skett en kraftig nedskrivning av tillväxtsiffrorna och Jonung varnar för
att konjunkturnedgången kan bli kraftigare än tidigare. En anledning till detta är
exportsektorns ökande andel av svensk BNP vilket innebär att konjunkturkänsligheten i den
svenska ekonomin har ökat då vi påverkas allt mer av den internationella ekonomin (Hammar,
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2008). Sveriges finansminister Anders Borg varnade i vårbudgeten som presenterades den 15
april år 2008 för att mörka moln tonar upp sig runt om i världen och risken för överhettning i
ekonomin har istället gått över till en risk för lågkonjunktur (Sveriges Nyheter, 2008).

Den finansiella oron har präglat marknaden sedan augusti 2007 och under hösten försämrades
de internationella konjunkturutsikterna. Även Nordeas senaste konjunkturprognos från april
2008 visar på att Sverige kommer drabbas av en lågkonjunktur nästa år och de svenska
företagen kommer att påverkas av den globala oron som råder i världen. Detta resulterar i en
mer försiktig hållning inom företagen med minskade investeringar. Exportföretagen kommer
att påverkas genom en minskad global efterfrågan liksom en minskad privat konsumtion.
Nordea förutspår att den svenska tillväxten kommer att sjunka från 2,1 procent i år till 1,5
procent under 2009 vilket är den lägsta siffran sedan år 2001. Tillväxten bromsar alltså in och
hamnar klart under den potentiella nivån under 2009 vilket gör att resursutnyttjandet avtar.
Investeringstillväxten väntas bli halverad under 2008 och dämpas ytterligare nästa år
samtidigt som företagens stora lager kommer att avvecklas (Nordea Bank AB, 2008).

En svag konjunktur, stigande arbetslöshet och en inflation som understiger målet kommer att
medföra att Riksbanken kommer sänka räntan. Även ECB väntas sänka räntan med
sammanlagt 100 punkter under 2009. Trots att hushållen kommer att ha en god ekonomi
kommer den ökade osäkerheten gällande konjunkturen medföra en minskad konsumtion till
följd av att hushållen väljer att spara allt mer. BNP-utvecklingen hålls delvis tillbaka av den
starka euron och en svagare export till USA. Konjunkturinstitutet anser att det kommer ta lång
tid innan den finansiella oron är över. På grund av osäkerheten i den amerikanska ekonomin
är de svenska tillväxtutsikterna mer svårbedömda än vanligt. Avmattningen i USA kan
komma att bli djupare och mer långvarig än vad som förutses i Konjunkturinstitutets prognos,
vilket skulle kunna leda till en mer påtaglig försvagning av tillväxten i Sverige under 2008
och nästföljande år (Konjunkturinstitutet, 2008).

Efter att den stora massan av börsbolag har lämnat in sina kvartalsrapporter gällande första
kvartalet 2008 faller vinsterna för första gången sedan 2003. Detta visar på ett trendbrott och
bland annat Dagens Industri skriver att konjunktursvackan är här på riktigt. Många företag
talar om en framtida osäkerhet till följd av finansoron som enligt Nordnets analyschef Peter
Malmquist kommer att påverka företagen mot slutet av 2008 (TT, 2008).

1.3 Problemformulering
Eftersom Europa befunnit sig i en högkonjunktur sedan början av 2000-talet har företagen
ännu inte tillämpat IFRS under en lågkonjunktur. Då flertalet konjunkturprognoser visar
tendenser på att vi kommer hamna i en lågkonjunktur inom en snar framtid är det därför
intressant att se hur företagen ställer sig till detta och hur det kan påverka
nedskrivningsprövningar av goodwill. Med utgångspunkt i vår problemdiskussion har vi
kommit fram till följande problemformulering:

- Hur påverkas företagens bedömningar vid nedskrivningsprövningar av goodwill vid
indikationer på en lågkonjunktur?
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1.4 Syfte
Genom att undersöka hur nedskrivningsprövningar av goodwill påverkas vid indikationer på
en lågkonjunktur vill vi öka förståelsen för hur detta kan hanteras i företagen och därmed
bidra med kunskapsutveckling gentemot våra läsare.

1.5 Avgränsning
Vi kommer att fokusera på goodwill som uppstår i samband med rörelseförvärv, så kallad
koncernmässig goodwill. För att få en tydlig insyn inom vårt problemområde kommer vi att
se på nedskrivningsprövningar av goodwill utifrån hur det behandlas inom svenska företag
som tillämpar IFRS, då det är företagen som lägger grunden till en bedömning av goodwill.
De studerade företagen utgörs av SKF, AstraZeneca och Green Cargo. Dessa företag valdes
utifrån deras olika branschtillhörigheter för att få en större bredd på undersökningen. Vi
kommer i studien att utgå från dagens konjunkturläge då flertalet analytiker visar på en
kommande lågkonjunktur.

1.6 Disposition
Metod. I nästföljande kapitel, metod, behandlas de metodologiska
ställningstaganden som tillämpats samt den vetenskapliga
ansatsen. Därefter tar vi även upp hur vi insamlat vår data för att
slutligen beskriva hur studien genomförts.

Teoretisk referensram. I det tredje kapitlet behandlas den
teoretiska referensramen där vi tar upp relevant teori kopplat till
vårt problemområde. Med hjälp av rapporter, regelverk, artiklar
och litteratur har vi beskrivit begreppet goodwill och
problematiken kring nedskrivningsprövningar.

Empiri. Det fjärde kapitlet, empiri, presenterar resultaten av de
intervjuer som gjorts med våra respondenter. Här beskrivs även
företagens redovisning av goodwill och en redogörelse utifrån
relevanta delar av årsredovisningen samt för vissa artiklar som
berör företagets nuvarande situation.

Analys. I uppsatsens femte kapitel, analys, har vi analyserat det
insamlade materialet. En tolkning av det empiriska materialet har
skett med utgångspunkt i den teoretiska referensramen samt vår
problemdiskussion.

Slutsatser. I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser och
egna reflektioner utifrån studien. Diskussionen fördes med
anknytning till problemformulering och syfte.

Figur 1. Uppsatsens disposition (egen utformning)
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2 METOD

Metodkapitlet redogör för de metodval vi gjort i uppsatsen. Vårt vetenskapliga
förhållningssätt, vetenskaplig ansats, metod för datainsamling samt giltighetsanspråk.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Inom natur- och samhällsvetenskapen finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt;
positivism respektive hermeneutik. Positivismen utgår från naturvetenskapen där all det fakta
som observeras leder till kunskap om universala orsakssamband. Genom att bryta ned
helheten i ett problem till delar studeras varje del var för sig. Positivisten formulerar hypoteser
och teorier i form av matematiska formler som vid en analys utgörs av kvantitativa statistiska
hårddatametoder (Patel & Davidsson, 2003).

Hermeneutiken är istället ett tolkande förhållningssätt som innebär att man studerar, tolkar
och försöker förstå grunderna till skillnad från positivisten som förklarar olika företeelser.
Hermeneutikern närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse, vilket
kännetecknas av kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. Avsikten är sällan att få fram en
ny teori utan försöker istället se det unika i varje tolkning, varför det är viktigt att argumentera
varför respektive tolkning är den bästa. Målet är att uppnå full förståelse genom att försöka se
helheten och sätta denna i relation till delarna och sedan pendla mellan dessa. Den
hermeneutiska spiralen innefattar text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och
ny förståelse där alla är delar i en helhet som ständigt utvecklas (ibid).

Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi tolkar det insamlade materialet med
utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Utifrån vår förförståelse om goodwill,
nedskrivningar och konjunkturen har vi format olika forskningsfrågor och en passande
teoretisk referensram för att sedan analysera empirin utifrån den teoretiska referensramen. Vi
växlar alltså mellan del och helhet samt förståelse och förförståelse för att slutligen öka vår
förståelse av hur nedskrivningsprövningar av goodwill ser ut både teoretiskt och praktikiskt.

2.2 Vetenskaplig ansats
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är målet i empiriska undersökningar att
integrera teori och empiri. Empiriska studier utan förankring i teorin kan lätt bli isolerade
beskrivningar av enskilda fenomen och en teori som inte är empiriskt underbygd kan lätt
resultera i spekulationer (Johannessen & Tufte, 2003). Relationen mellan teori och empiri
samt hur slutsatser härleds kan ske genom tre olika metoder; deduktion, induktion och
abduktion som alla anger olika sätt hur forskaren kan arbeta (Patel & Davidsson, 2003).

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att slutsatser dras utifrån redan befintliga teorier om
enskilda händelser och syftar till att förklara en verklighet. Utgångspunkten i en befintlig
teori, härleds genom egna hypoteser för att sedan prövas empiriskt genom kausala hypoteser
och modeller. Detta kallas för hypotetiskt-deduktivt arbetssätt, vilket förstärker objektiviteten
i forskningen. Vid användning av detta arbetssätt kan det dock uppstå problem då det inte är
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lika lätt att upptäcka nya metoder på grund av att det redan finns en befintlig teori som
utgångspunkt (ibid).

Induktivt arbetssätt syftar till att utveckla eller bygga upp en befintlig teori. Vid närmande av
den empiriska verkligheten styrs man av den kunskap och förståelse som utvecklas efter hand.
Ett arbetssätt enligt denna metod innebär att forskaren går från verklighet till teori och
slutligen landar i det som kallas språkutveckling, begreppsutveckling och teoriutveckling
(Johannessen & Tufte, 2003).

Abduktion kan definieras som en typ av logisk slutsats, vilket innebär en kombination av
induktivt och deduktivt arbetssätt som är starkt förknippat med det hermeneutiska synsättet.
Ett abduktivt arbetssätt innebär till en början ett induktivt arbetssätt där utgångspunkten sker
ifrån ett enskilt fall för att formulera en hypotes som sedan används som modell för fallet. I
nästa steg prövas följande hypotes eller teori på ett nytt fall vilket visar på ett deduktivt
arbetssätt. Nackdelen med att arbeta abduktivt är att det är lätt att påverkas av tidigare
erfarenheter och tidigare forskning. Fördelen med abduktivt arbetssätt är däremot att man inte
låses in eftersom arbetet är så pass fritt men det gäller samtidigt att vara opartisk (Patel &
Davidsson, 2003).

Vårt förhållningssätt är abduktivt då vi pendlar mellan teori och empiri. Detta eftersom vi är
ute efter att erhålla en djupare förståelse för hur företagen värderar och bedömer goodwill och
eventuella nedskrivningar samt påverkan vid indikationer på en lågkonjunktur. Genom att
utgå från vår förförståelse skapade vi en preliminär teoretisk referensram som sedan testades
empiriskt genom de intervjuer vi gjort med våra respondenter. Slutligen kom vi att utveckla
vår teoretiska referensram ytterligare. Det tillvägagångssätt som tillämpas visar på
kombinationen av det deduktiva och induktiva arbetssättet genom samspelet mellan teori och
empiri.

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod
Val av generering, bearbetning och analysering av den information som samlats in kan delas
in i kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning beroende på vilken typ av information som
undersöks, ord eller siffror samt hur det används (Patel & Davidsson, 2003).

Kvantitativa metoder innefattar mätningar av fenomen vid insamling av data genom statistiska
bearbetnings- och analysmodeller. De metoder som resulterar i numeriska observationer eller
kan omvandlas till sådana är till exempel experiment, enkäter och frågeformulär (Johannessen
& Tufte, 2003).

Kvalitativa metoder å andra sidan kännetecknas av att de inte använder sig av siffror och tal
utan baseras främst på fallstudier, observationer eller textstudier (Backman, 1999). Dess syfte
är förståelse, där metoden inte skall resultera i slutsatser utan istället ge en djupare förståelse
för problemet som studeras. En kvalitativ undersökning kännetecknas av integrering mellan
datainsamling och analys där tolkning förekommer redan vid insamling av data (Johannessen
& Tufte, 2003).

Vi vill erhålla en djupare förståelse för nedskrivningsprövningar av goodwill och de
bedömningar som görs vid indikationer på en lågkonjunktur. Vi använder oss därför av den
kvalitativa metoden då vi använder oss av litterär fakta samt intervjuer och alltså inte av
statistiska undersökningar som kännetecknar den kvantitativa metoden. Utifrån den
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kvalitativa metoden tänker vi lägga tyngdpunkten på formuleringen genom att skriva på ett
sätt som är tillämpligt, pålitligt, noggrant och överensstämmer med fakta.

2.4 Insamling av data
Två olika typer av information kan användas vid insamling av data; sekundärdata respektive
primärdata. Sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig och har samlats in av
andra forskare medan primärdata är ny data som forskaren samlar in på egen hand (Bjerke &
Arbnor, 1994). Vid insamling av data är det dock inte möjligt att göra en översikt av all
information gällande ett fenomen. Av denna anledning väljs det viktigaste i uppsatsämnet ut
medan den del av informationen som inte är relevant förbises. Detta tydliggörs till exempel
vid intervjuer där frågorna redan i förväg bestämmer vilken information de erhållna svaren
skall återspegla. Därmed konstrueras frågorna på ett sådant sätt att de passar det berörda
problemområdet och ”silar” bort det som är ointressant (Johannessen & Tufte, 2003).

2.4.1 Sekundärdata

Användning av sekundärdata sker genom analysering och utnyttjande av redan insamlat
material. Enligt Bjerke och Arbnor (1994) är det av stor vikt att ta del av vad tidigare forskare
har kommit fram till på området för att sedan kunna bygga vidare på detta. För att sätta oss in
på vårt problemområde har vi främst använt oss av sekundärdata i form av berörda regelverk
så som ÅRL och IFRS samt artiklar och rapporter. Dessa har erhållits genom att vi sökt på
Internet och i diverse elektroniska ekonomiska tidskrifter med sökorden; goodwill, IFRS 3,
nedskrivning/impairment, nedskrivningsprövning/impairment test, lågkonjunktur/recession,
och verkligt värde/fair value. De data som ansågs vara relevant för uppsatsen valdes sedan ut.
Vi har även använt oss av relevant litteratur som behandlar goodwill, nedskrivningar och
problematiken inom detta område. En stor del av våra sekundärdata utgörs av de studerande
företagens hemsidor som använts för att finna allmän information om företagen samt deras
årsredovisningar som visat hur företagen redovisat sina goodwillposter.

2.4.2 Primärdata

Primärdata innebär att data samlats in för ett specifikt ändamål vilket generellt kan ske på tre
olika sätt; genom direkt observation, intervju och experiment (Bjerke & Arbnor, 1994).
Insamling av empirisk data har skett genom intervjuer med respondenter på företagen SKF,
AstraZeneca och Green Cargo. De personer som vi har haft kontakt med har en ekonomisk
befattning på respektive företag och är alla involverade i bedömningar och värderingar av
goodwill på ett eller annat sätt. Våra primärkällor består av de mail- och telefonintervjuer vi
genomfört med våra respondenter.

2.4.2.1 Urval av respondenter
Vid urvalet av våra respondenter gjorde vi ett strategiskt val som enligt Johannesson och
Tufte (2003) är det vanligaste urvalssättet inom den kvalitativa metoden som innebär ett
medvetet val av vem som skall intervjuas utifrån dess lämplighet. Vi valde att använda oss av
tre företag för att studien inte skulle bli allt för omfattande. Av denna anledning kunde vi gå
mer på djupet och studera de utvalda företagen mer ingående. Vi ville att studien skulle
innefatta olika typer av företag som skilde sig åt vad gäller bransch, storlek och marknad, men
de skulle alla upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS.
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Vi kom i kontakt med tre respondenter som ställde upp på en intervju och som delade med sig
av sina erfarenheter inom det berörda problemområdet. De respondenter som intervjuades
arbetar alla med någon form av ekonomi på SKF, AstraZeneca och Green Cargo. Vårt val av
respondenter skedde utifrån deras position, arbetsuppgifter och kompetens på det berörda
problemområdet. Personerna vi har valt att intervjua arbetar kontinuerligt med IFRS och är
medvetna om de val och prognoser som ligger till grund för nedskrivning av goodwill.

2.4.2.2 Intervjukonstruktion
En intervju inleds vanligen med neutrala frågor som ger information om respondenten.
Intervjun avslutas även med neutrala frågor då respondenten ges möjlighet att kommentera de
ställda frågorna och lämna ytterligare kommentarer om området som inte togs upp under
intervjun. Mellan inledning och avslutning ställs sedan de frågor som är av vikt för
undersökningen (Patel & Davidsson, 2003). Kvalitativa intervjuer kan utformas genom tre
olika typer av frågor; beskrivande frågor vilka knyts till konkreta händelser, tolkande frågor
som beror på respondenternas uppfattningar om händelser och handlingar eller teoretiska
frågor vilka avslöjar orsaker med handlingarna (Johannessen & Tufte, 2003).

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vanligt att kvalitativa intervjuer har en låg grad av
standardisering och strukturering. Standardisering innebär i vilken grad frågorna ger utrymme
för respondenten att svara med egna ord och grad av strukturering innebär att frågorna ställs i
den ordning som lämpar sig bäst i det specifika fallet (ibid).

Våra intervjuer inleds med neutrala frågor för att ge information om respondenten gällande
dess befattning, samt på vilket sätt de är involverade i frågor som berör nedskrivning av
goodwill. De ställda intervjufrågorna utformades utifrån syfte, frågeställning och den
teoretiska referensramen. Vi strävade efter att i möjligaste mån få fram respondenternas egna
tankar och reflektioner om det berörda problemområdet genom att utgå från en låg grad av
standardisering och en relativ hög grad av strukturering. Frågorna under telefonintervjun
ställdes utifrån en bestämd ordning men beroende på de svar vi erhöll förändrades ordningen
beroende på de svar som erhölls. Se Bilaga 1. Intervjufrågor, för de frågor som ställdes till
respondenterna.

Intervjuerna genomfördes utifrån respondenternas önskemål. Därav gjordes intervjuer via
mail med respondenterna på SKF och Green Cargo medan intervjun med respondenten på
AstraZeneca genomfördes genom en telefonintervju. Anledningen till att vi inte kunde
genomföra någon personlig intervju var främst på grund av respondenternas tidsbrist, men
även då två av våra respondenters arbetsplatser är belägna för långt bort. Telefonintervjun
som genomfördes spelades även in för att undvika bortfall av relevant information.

2.4.2.3 Bearbetning av empiriskt material
Vid bearbetning av det empiriska materialet är det enligt Patel och Davidsson (2003) viktigt
att ha god översikt av det som avses att undersöka på grund av att fältet hela tiden förändras
vilket kräver en ständig reflektion. Likaså är en analys av kvalitativa ansatser mer integrerad i
datainsamlingen och inbjuder forskaren till att kontinuerligt tolka informationen samt forma
och ändrar hypoteser och teorier under datainsamlingens gång (Johannesson & Tufte, 2003).
Då vi har ett kvalitativt synsätt är detta något vi har förhållit oss till under uppsatsskrivandets
gång. Vi har kontinuerligt arbetat med att hela tiden anpassa den teoretiska referensramen och
vår empiri till det problem vi avser att undersöka.



9

I analysen har vi sedan kopplat teori och empiri till varandra för att erhålla en djupare
förståelse för hur företagens bedömningar av goodwill vid indikationer på en lågkonjunktur
sker. Eftersom vi har en abduktiv ansats kommer slutsatser att dras utifrån det empiriska
materialet. För att slutledningar skall kunna dras var vi tvungna att sätta oss in i det insamlade
empiriska materialet med en kontinuerlig tolkning som sker utifrån den teoretiska
referensramen som har baseras på den förkunskap vi besitter. Detta kommer slutligen att leda
till en ökad förståelse för det empiriska materialet inom det berörda problemområdet vi
studerat.

2.5 Giltighetsanspråk
Inom metodlitteraturen talas det ofta om en studies validitet och reliabilitet. Begreppens
innebörd varierar dock beroende på om forskaren använt sig av en kvalitativ eller kvantitativ
undersökningsmetod (Patel & Davidson, 2003).

2.5.1 Validitet

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) avbildar ett giltigt resultat verkligheten. Validiteten innebär
hur bra och relevant de data är som representerar det fenomen som undersöks (Johannesson &
Tufte, 2003). Validitet innebär en överensstämmelse mellan det som undersöks och det som
avser att undersökas. Inom den kvalitativa forskningen genomsyrar validiteten hela
forskningsprocessen och strävar även efter att upptäcka företeelser, tolka och förstå
innebörden av livsvärden, beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel & Davidsson, 2003).

För att uppnå god validitet har vi fokuserat på att tydligt beskriva forskningsprocessen och
visa på de val vi gjort gällande hur forskningsproblemet uppkommit, hur vi valt ut de företag
som studien omfattar, hur analysen har genomförts samt hur resultatet presenterats. Enligt
Patel och Davidsson (2003) stärks en rapports validitet då den upprättas med detta i åtanke.

2.5.2 Reliabilitet

Reliabilitet ger en säkerhet för att det som undersöks görs på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten
rör undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten samt hur de bearbetas
(Johannesson och Tufte, 2003). Inom kvalitativa studier innebär en god reliabilitet att frågan
lyckas fånga det unika i situationen. Detta även om det innebär variationer i svaret till skillnad
mot den kvantitativa metoden där samma svar alltid erhålls (Patel & Davidsson, 2003).

För att skapa god reliabilitet och hög tillförlitlighet har vi valt att använda oss av flera olika
källor, både sekundära och primära för att skapa en överblick av ämnet och den unika
situationen i sig. För att erhålla en hög reliabilitet vid de intervjuer som genomfördes använde
oss av samma intervjufrågor till alla tre respondenter.

2.6 Källdiskussion
För att det skall vara möjligt att ta ställning till om de fakta som en källa presenterar är
sannolika eller inte är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt (Patel & Davidsson,
2003). Då vi kritiskt granskat all den information som insamlats anser vi att det som
undersökt har gjorts på ett tillförlitligt sätt. Vi har eftersträvat att använda oss av flera olika
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författare och källor inom det berörda problemområdet för att öka pålitligheten i uppsatsen.
Den teoretiska referensramen består till störst del av standarder och regelverk vilket vi anser
ger en hög tillförlitlighet. Även om de artiklar som använts i uppsatsen inte är vetenskapliga
anser vi att dessa är relevanta eftersom att det berör vårt problemområde samt att de flesta
artiklar visar på samma resultat. De flesta artiklar och rapporter som använts har skrivits av
sakkunniga inom området och därav anses dessa trovärdiga. Samtidigt har vi förståelse för att
dessa dock kan vara vinklade utifrån författarens åsikter men anses ändå relevanta för studien.

Det empiriska materialet insamlades genom företagens årsredovisningar och genom intervjuer
med respondenter på de studerade företagen. För att få tag i lämpliga respondenter tog vi
kontakt med ekonomiansvarig i respektive företag via mail och telefon för att hitta den person
som är mest lämpad för vårt problemområde. Respondenterna arbetar alla med IFRS och har
insikt i hur nedskrivningsprövningar går till, vilket vi anser ökar tillförlitligheten i
intervjuerna. För att vara säkra på att vi fått med allt som sades i telefonintervjun som
genomfördes med Leif A Johannsson spelades denna in för att vi senare skulle kunna lyssna
på det inspelade materialet. Dock kan de intervjuer som genomfördes via mail ses som en
fördel då respondenterna fick en större möjlighet att tänka över sina svar och svara det de tror
är mest lämpligt. Samtidigt kan mailintervjuer enligt Arbnor och Bjerke (1994) medföra en
risk för exempelvis felbedömningar liksom att respondenterna tar för lång tid på sig att tänka
över sina svar och därmed kan man gå miste om det unika i situationen. För att undvika dessa
risker har vi vid tveksamheter efter intervjutillfället kontaktat respondenterna för ett
förtydligande. Däremot tror vi att ett genomförande av personliga intervjuer bidrar med mer
information förda diskussioner samt att tillfälle ges att klargöra för de frågor som verkar
otydligt formulerade.
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3 TEORETISK REFERENSRAM

I den teoretiska referensramen kommer vi att behandla goodwill som uppstår vid
rörelseförvärv, så kallad koncernmässig goodwill. Till att börja med kommer vi ge en kort
beskrivning av goodwill för att sedan behandla begreppet nedskrivningar och problematiken
kring nedskrivningsprövningar. För att förstå hur goodwill uppstår skall vi beskriva hur ett
rörelseförvärv kan gå till samt beskriva hur konjunkturen förändras.

3.1 Rörelseförvärv
Ett rörelseförvärv innebär ett samgående av separata företag eller verksamheter till en
gemensam rapporterande enhet som vanligen medför att ett företag får bestämmande
inflytande över en eller flera förvärvade verksamheter (IFRS 3 p 4). Ett samgående mellan
företag kan antingen ske genom en fullständig sammanslagning av företag, så kallad fusion
eller genom koncernbildning. Juridiskt sätt kan dessa två beskrivas som att fusion medför ett
övertagande av röstandelsmajoriteten i ett annat företag medan en koncernbildning innebär ett
övertagande av substansen, tillgångar och skulder i ett annat företag (Eriksson, 1995).

3.1.1 Koncernbildning

En koncern består av ett moderbolag samt ett eller flera dotterbolag och definieras som en
koncern då moderbolaget har ett bestämmande inflytande i dotterbolaget. Vanligtvis utgörs
det bestämmande inflytandet av att moderbolaget innehar hälften av rösterna för samtliga
aktier eller andelar i den juridiska personen. En koncernbildning sker vanligast genom förvärv
av aktier eller andelar i ett existerande bolag, men kan även ske genom nybildning av ett
dotterbolag eller samgående av flera företag som bildar en grupp som förenas genom ägande.
Syftet med att bilda en koncern är oftast för att moderbolaget vill expandera sin verksamhet
och därmed uppnå ekonomiska fördelar, så kallade synergieffekter av goodwillkaraktär
(Kedner & Svedberg, 1998).

Vid förvärv av ett dotterbolag uppstår ibland en differens mellan nettotillgångarnas bokförda
värde och anskaffningsvärdet för andelarna i dotterbolaget. Dessa differenser kan sedan visa
på om företaget gjort en bra respektive dålig affär (Eriksson, 1995).

3.1.2 Förvärvsmetoden

Enligt IFRS 3, Rörelseförvärv, skall koncernen redovisa alla rörelseförvärv genom
tillämpning av förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att dotterbolagets tillgångar,
skulder och ansvarsförbindelser vid förvärvstillfället skall värderas till verkligt värde ur
förvärvarens synvinkel (IFRS 3 p 1, 18). Krav ställs på att företagen separerar identifierbara
immateriella tillgångar och redovisar dessa åtskilt från goodwill. Goodwill som förvärvas i ett
rörelseförvärv ses alltså som en betalning för förväntade framtida ekonomiska fördelar som
inte går att enskilt identifiera och redovisa separat (IFRS 3 p 36, bilaga A). Exempel på
immateriella tillgångar som bör kunna avskiljas från goodwill är bland annat varumärken,
internetdomännamn, kundregister, upphovsrätter, leasingavtal, databaser, dataprogram,
franchiseavtal etc. (Ernst & Young, 2007).
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Den förvärvade enhetens intäkter och kostnader skall tas upp i koncernredovisningen från och
med förvärvstidpunkten. Vid eventuella stegvisa förvärv skall varje enskilt förvärv redovisas
separat för att fastställa de verkliga värdena på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder
och eventuell goodwill. Medan verkligt värde för goodwillbeloppen fastställs vid respektive
förvärv skall de förvärvade tillgångarna och skulderna värderas till verkligt värde först då
företaget erhåller kontrollen över de andra företaget (ibid).

Förvärvsmetoden innefattar totalt tre steg; identifiering av förvärvare, beräkning av
anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet samt att vid förvärvstidpunkten fördela
anskaffningsvärdet på förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Förvärvaren är
det företag som erhåller ett bestämmande inflytande över de andra verksamheterna som var
inblandade i förvärvet. Till exempel erhålls ett bestämmande inflytande genom innehav av
mer än hälften av rösterna i det förvärvade företaget genom avtal med övriga ägare, rätten att
utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i det förvärvade bolagets styrelse eller rätten
till över hälften av rösterna i det förvärvade företagets styrelse (IFRS 3 p 16-19).

Anskaffningsvärdet av ett rörelseförvärv beräknas som summan av verkliga värden för
förvärvade tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder, egetkapitalinstrument som
emitterats av förvärvaren i utbyte mot ett bestämmande inflytande över den förvärvade
verksamheten samt alla kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet (IFRS 3 p 24).
Därefter fördelas anskaffningsvärdet genom att redovisa alla identifierbara tillgångar, skulder
och ansvarsförbindelser som uppfyller villkoren för att redovisas separat till dess verkliga
värden. Den skillnad som uppkommer mellan rörelseförvärvets anskaffningsvärde och
verkliga värde av de identifierbara tillgångarna skall redovisas som goodwill (IFRS 3 p 36).

Törning (2006) sammanfattar förvärvsanalysen enligt IFRS 3 med följande poster:

Verkligt värde för de erlagda tillgångarna vid förvärvstidpunkten
+ Verkligt värde på uppkomna eller övertagna skulder på förvärvstidpunkten
+ Verkligt värde på de egetkapitalinstrument som förvärvaren emitterat i utbyte mot det

bestämmande inflytandet
Beräknad tilläggsköpeskilling

+ Alla kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet
Koncernens anskaffningsvärde på andelar i dotterföretaget

– Förvärvad andel av dotterföretagets egna kapital
– Justering av identifierbara tillgångar och övertagna identifierbara skulder i dotterföretaget

till verkligt värde
– Justering för immateriella tillgångar och ansvarsförbindelser som inte tagits upp i

dotterföretagets balansräkning
– Övriga tillgångar och skulder
Beloppsskillnad = Goodwill

En justering av förvärvsanalysen kan ibland behöva göras vid de tillfällen då endast
preliminära beräkningar av verkligt värde har gjorts. Beräkning av verkligt värde skall då
göras med utgångspunkt från de förutsättningar som gällde på förvärvstidpunkten, med
undantag från förändringar i uppskattningar och bedömningar som inte skall påverka
förvärvsanalysen. Dock måste ändringar göras inom ett år från förvärvstidpunkten och
redovisas i den aktuella periodens nettoresultat (Ernst & Young, 2007).
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3.1.3 Verkligt värde

Verkligt värde definieras enligt IFRS 3 som det värde till vilket en tillgång skulle kunna
överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har
ett intresse av att transaktionen genomförs. IASB använder emellertid ofta begreppet
marknadsvärde synonymt med verkligt värde (Cederberg & Thorell, 2005).

Flertalet standarder, till exempel IAS 16, 18 samt IAS 38-41, kräver eller ger möjlighet att
välja värderingsgrund, om värdering skall ske till verkligt värde eller anskaffningsvärde. Detta
möjliggör även för ett val mellan omräkning till verkligt värde mot resultatet alternativt mot
eget kapital. Denna valmöjlighet återspeglas även i samband med nedskrivning av tillgångar
som efter nedskrivningen redovisas till ett nedskrivet verkligt värde (ibid).

Om det finns ett tillgängligt marknadsvärde skall detta tillämpas vid värdering av verkligt
värde. Finns sådan information inte tillgänglig skall marknadsvärden för liknande tillgångar
och skulder användas. Om inte heller detta finns skall en annan värderingsteknik användas
som innebär att en uppskattning av verkligt värde måste göras utifrån företagsledningens
framtidsprognoser som baseras på olika teoretiska värderingsmodeller (ibid).

I tillämpningsbilagan till IFRS 3 p B16 anges följande parametrar återspegla ett verkligt värde
i förvärvsanalysen:

 Finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad skall värderas till aktuella
marknadsvärden. Övriga finansiella instrument skall däremot värderas genom
uppskattade värden med hänsyn till P/E-tal, utdelning och förväntad tillväxt för
jämförbara finansiella instrument i andra företag.

 Kortfristiga fordringar värderas till de belopp som förväntas erhållas medan
långfristiga fordringar värderas till diskonterade nuvärden.

 Vad gäller varulagret skall färdigvarulager och handelsvaror värderas till
försäljningspriset med avdrag för försäljningskostnader och beräknad vinst vid
försäljning. Produkter i arbete skall värderas till försäljningspris för den färdiga
produkten med avdrag för utgifter för färdigställandet, försäljning och beräknad
normal vinst. Råvarulagret å andra sidan skall värderas till återanskaffningsvärdet.

 Byggnader och mark värderas till marknadsvärden liksom fabriker och maskiner.
 Immateriella tillgångar ska värderas till verkligt värde genom att beakta priset på en

aktiv marknad. Finns ingen aktiv marknad baseras beloppet på det beräknade pris som
skulle kunna erhållas vid försäljning av tillgången mellan kunniga parter med intresse
av att transaktionen genomförs.

 Skatterna fastställs utifrån skatteeffekten efter omräkning av aktuella värden för de
identifierbara tillgångarna, skulderna och ansvarsförbindelserna utan diskontering.

 Skulder skall nuvärdesberäknas, men de korta skulderna behöver dock inte diskonteras
om skillnaden mellan nominella värdet och nuvärdet är oväsentligt.

 Verkligt värde för ansvarsförbindelser skall värderas genom vad en tredje part skulle
kräva i betalning för att ta över ansvaret för dessa.

3.2 Goodwill
“Framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera

och inte heller redovisa separat”
– Definition av Goodwill (IFRS 3, Bilaga A Definitioner)
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Koncernmässig goodwill uppstår i samband med rörelseförvärv då ett företag betalar mer för
ett annat företag än dess nettovärde, det vill säga dess egna kapital. Goodwill utgör då det
överstigande beloppet. Orsaken till att ett företag betalar mer än värdet av nettotillgångarna
kan vara att företagets alla tillgångar inte redovisas i balansräkningen; till exempel ett starkt
varumärke, en effektiv organisation eller en bra position på marknaden men även för att
uttrycka säljarens förhandlingsstyrka eller att köparen helt enkelt gjort en dålig affär och
betalat ett för högt pris. För att långsiktigt kunna motivera goodwillens värde krävs det att
posten ger en så pass hög avkastning att den tillfredsställer ägarnas avkastningskrav (Ekberg
& Lorentzon, 2007). Enligt IAS 38 som behandlar immateriella tillgångar skall IFRS 3,
Rörelseförvärv, följas vid redovisning av goodwill som uppkommer i samband med
rörelseförvärv.

3.2.1 Redovisning och värdering av goodwill

Goodwill som uppkommer genom rörelseförvärv skall redovisas som en tillgång och värderas
till anskaffningsvärdet vid förvärvstidpunkten. Den del av anskaffningsvärdet som återstår
efter det att den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och
ansvarsförbindelser2 redovisats utgör goodwill då det vid rörelseförvärv inte enskilt kan
separeras och identifieras (IFRS 3 p 51-53).

Innan införandet av IAS-förordningen gjorde företagen avskrivningar på goodwill som
redovisades som en kostnad och därmed påverkade företagets resultat. För att minska de
årliga kostnaderna och för att kunna redovisa ett högre resultat tillämpades ofta en längre
avskrivningstid. Ännu ett sätt att undvika avskrivningar var att undvika goodwill helt och
hållet. Detta genom att redovisa rörelseförvärv som samgåenden genom att använda den så
kallade poolningsmetoden3, vilken har som fördel att goodwill inte uppstår. Nu har det
däremot beslutats att metoden endast får användas i vissa särskilda fall för att undvika ett
missbruk av metoden (Lorentzon & Ekberg, 2007).

Goodwill skall inte längre skrivas av utan efter första redovisningstillfället skall det istället
varje år, eller oftare om det ges indikationer på detta, prövas om det föreligger ett
nedskrivningsbehov (IFRS 3 p 55). Om det föreligger ett nedskrivningsbehov skall detta
kostnadsföras i företagets resultaträkning (IAS 36 p 60). Oavsett om en nedskrivning
genomförts eller inte skall information och upplysningar lämnas i koncernredovisningen om
de antaganden som gjorts vid bedömningarna. Detta för att ge användaren av de finansiella
rapporterna en uppfattning om goodwillen är övervärderad eller inte. Upplysningar skall även
lämnas i enlighet med IAS 36 (IFRS 3 p 74-76).

3.3 Nedskrivningar
Enligt IAS 36, Nedskrivningar, skall en nedskrivning ske då en tillgång eller
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde (IAS 36 p 6).
Oavsett om det föreligger indikationer på en värdeminskning eller inte skall företagen för
varje bokslutstillfälle bedöma om en nedskrivning skall göras genom att beräkna tillgångens
återvinningsvärde. Exempelvis kan en nedskrivning komma att bli aktuell då utgifterna för ett

2 Benämns i standarden som eventualförpliktelser.
3 En konsolideringsmetod som enligt 7 kap 23§ ÅRL innebär att moderbolagets andelar i ett dotterbolag vid
förvärvstillfället elimineras i koncernens balansräkning genom en avräkning mot dotterföretagets eget kapital.
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inköp eller underhåll av tillgången blivit högre än vad som budgeterats, tillgångens faktiska
kassaflöden har visat sig bli betydligt lägre, tillgången genererar ett negativt kassaflöde eller
en försämring av rörelseresultatet kan hänföras till tillgången (IAS 36 p 9-14).

Återvinningsvärdet definieras enligt IAS 36 p 18 som det högsta av verkligt värde med avdrag
för försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Verkligt värde med avdrag för
försäljningskostnader utgörs av det belopp som beräknas kunna erhållas vid försäljning
alternativt som ett beräknat marknadspris (IAS 36 p 6). Nyttjandevärdet beräknas istället
genom en uppskattning av de framtida in- och utbetalningar som tillgången väntas ge upphov
till i den löpande verksamheten och i samband med en eventuell avyttring samt genom en
diskontering av dessa framtida betalningar (IAS 36 p 31). Visar det sig däremot att något av
dessa värden överstiger det redovisade värdet är det inte nödvändigt att beräkna det andra
värdet (IAS 36 p 19).

Vid uppskattning av framtida kassaflöden baseras dessa främst på företagsledningens senaste
budgetar och prognoser som vanligtvis omfattar en tidsperiod på fem år, då det sällan
förekommer budgetar och prognoser för en längre tid. Stor vikt skall vid bedömningen läggas
på att överväga om informationen återspeglar rimliga, godtagbara antaganden som utgör en
tillförlitlig uppskattning av framtida ekonomiska förhållanden (IAS 36 p 33). De
uppskattningar som görs av kassaflödena skall innefatta bland annat prognostiserade in- och
utbetalningar som en tillgång ger upphov till samt vara förenliga med de antaganden som
gjorts av inflationen (IAS 36 p 39-40). Diskonteringsfaktorn anges före skatt och skall
återspegla de marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde samt de risker som är
hänförliga till de tillgångar som ej justerats med en uppskattning av framtida kassaflöden
(IAS 36 p 55).

En tillgång skall alltså skrivas ned till dess återvinningsvärde då återvinningsvärdet är lägre än
det redovisade värdet, och skall då kostnadsföras direkt i resultaträkningen om inte tillgången
redovisats till ett omvärderat värde. Mellanskillnaden mellan det redovisade värdet och
återvinningsvärdet utgör således det nedskrivningsbara beloppet (IAS 36 p 59-60).

Finns indikationer på att en tidigare nedskrivning av en tillgång inte längre är motiverad kan
det bli aktuellt med en återföring av nedskrivningsbeloppet och en beräkning till
återvinningsvärdet bör då göras (IAS 36 p 110). Har det skett en förändring i de antaganden
som låg till grund för nedskrivningen skall det redovisade värdet ökas till dess
återvinningsvärde och en återföring av nedskrivningen görs med det belopp som motsvarar
denna ökning (IAS 36 p 114). Liksom vid en nedskrivning kommer detta att påverka
företagets resultat, men en återföring får däremot inte värderas till ett högre belopp än om inte
nedskrivningen hade ägt rum. Även en nedskrivning av kassagenererande enheter skall
återföras om återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet av de tillgångar som ingår i
enheten. Återföring av en nedskrivning av goodwill är dock inte tillåtet och därför fördelas
återföringen av den kassagenererade enheten i proportion till övriga tillgångars redovisade
värden (Smith, 2006).

Upplysningar skall lämnas i de finansiella rapporterna för respektive tillgång, bland annat
gällande de belopp som visar periodens nedskrivningar, återförda nedskrivningar och
omvärderade tillgångar som påverkar resultatet (IAS 36 p 126). För de nedskrivningar och
återföringar som gjorts under perioden skall upplysningar även lämnas om de händelser som
lett till en nedskrivning eller återföring, nedskrivet eller återfört belopp, en beskrivning av
berörda tillgångar eller kassagenererande enheter samt huruvida tillgången eller enheten
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återspeglar ett verkligt värde. Då återvinningsvärdet värderas till verkligt värde skall grunden
som använts för att fastställa värdet anges och vid värdering till nyttjandevärdet skall det även
anges vilken diskonteringsfaktor som använts (IAS 36 p 130).

3.3.1 Kassagenererande enheter

Vid bestämning av nyttjandevärdet kan det många gånger vara svårt att göra prognoser för de
framtida kassaflöden som en tillgång kommer att generera. Eftersom flertalet olika tillgångar
oftast samspelar i produktionsprocessen kan det vara en omöjlighet att fördela framtida
kassaflöden på enskilda tillgångar (Smith, 2006). Om återvinningsvärdet inte kan fastställas
för den enskilda tillgången måste företaget avgöra vilken kassagenererande enhet som
tillgången är hänförlig till. Återvinningsvärdet beräknas då istället för den kassagenererande
enheten (IAS 36 p 66). Enligt IAS 36 p 6 definieras en kassagenererande enhet som den
minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till
inbetalningar, som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

I vissa fall kan dock inte alla tillgångar hänföras till en enda enhet på ett tillförlitligt sätt, även
om de bidrar till enhetens framtida inbetalningar. En av dessa tillgångar är goodwill som vid
ett förvärv istället skall fördelas på samtliga kassagenererande enheter (IAS 36 p 77, 80).
Inbetalningar för goodwill behöver alltså inte vara oberoende av andra tillgångar och speglar
alltså till viss del de framtida fördelar som goodwillposten väntas ge upphov till. Även det
redovisade värdet bör därför innefatta en skälig del av goodwillvärdet då detta senare skall
jämföras med återvinningsvärdet. En fördelning av goodwill för de kassagenererande
enheterna görs därför oftast redan i samband med förvärvet för att underlätta senare
prövningar av ett eventuellt nedskrivningsbehov (Smith, 2006).

Om ett nedskrivningsbehov konstaterats fördelas detta belopp mellan de enskilda tillgångarna
i enheten, till exempel goodwill, maskiner och inventarier eller fastigheter. Eftersom
tillgångarna inom de kassagenererande enheterna samverkar för att skapa kassaflöden, är det
dock inte lämpligt med en objektiv fördelning, utan istället används en schablonmässig
fördelning av nedskrivningsbeloppet. Det är dock viktigt att observera att en tillgång inte skall
skrivas ned till ett lägre belopp än det verkliga värdet (ibid).

3.3.2 Nedskrivning av goodwill

Vid förvärv av goodwill och immateriella tillgångar genom rörelseförvärv skall nedskrivning
ske i enlighet med IAS 36. Den goodwill som uppstår genom rörelseförvärv ses som
betalningar för tillgångar som ger upphov till framtida ekonomiska fördelar och som inte går
att redovisa separat då de oftast bidrar till kassaflöden för flera kassagenererande enheter.
Därav fördelas goodwillen oftast på grupper av kassagenererande enheter. Vid prövning av
nedskrivningsbehov skall goodwill som förvärvats vid ett rörelseförvärv fördelas på samtliga
av förvärvarens kassagenererande enheter som väntas bli gynnade av synergierna i förvärvet
(IAS 36 p 80-81).

Goodwill skall årligen eller oftare om det finns indikationer på en värdeminskning, prövas om
det föreligger ett nedskrivningsbehov. Nedskrivningsbehovet testas genom en jämförelse av
det redovisade värdet av den förvärvade goodwillen med dess återvinningsvärde (IAS 36 p
90). Om det redovisade värdet överstiger enhetens återvinningsvärde sker en nedskrivning
genom en fördelning av nedskrivningsbeloppet. Detta genom att först minska det redovisade
värdet för den goodwill som kan hänföras till den kassagenererande enheten. Därefter minskas
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redovisat värde för den goodwill som hänförts till övriga tillgångar i enheten, proportionellt
baserat på det redovisade värdet för varje tillgång i enheten (IAS 36 p 104).

Finns det indikationer på en värdeminskning av en tillgång i en kassagenererande enhet skall
företaget i så fall pröva den enskilda tillgångens nedskrivningsbehov och redovisa detta innan
nedskrivningsbehovet för den kassagenererande enheten med goodwill prövas (IAS 36 p 98).

Vid en nedskrivning av goodwill skall detta samma år redovisas som en tillgångsminskning
och en kostnad i resultaträkningen, en nedskrivning som enbart finns i koncernens
resultaträkning. Denna minskning av koncernens årsvinst kommer inte att ge några direkta
effekter på de enskilda bolagens egna kapital, men måste varje år upprepas i
koncernredovisningen (Lönnqvist, 2006). Återföring av en nedskrivning av goodwill är dock
inte tillåtet på grund av att en ökning av återvinningsvärdet ses som internt upparbetad
goodwill vilken inte får tas upp i balansräkningen (IAS 36 p 124-125).

Upplysningar för de kassagenererande enheter med goodwill skall lämnas i form av de
uppskattningar som används för att beräkna återvinningsvärdet. Dessa upplysningar innefattar
det redovisade värdet för goodwill och immateriella tillgångar som fördelas på enheten liksom
på vilken grund enheternas återvinningsvärde har fastställts. Har återvinningsvärdet baserats
på nyttjandevärdet skall en beskrivning ges av de antaganden som företagsledningen baserat
sina prognoser på samt en beskrivning av de metoder som använts. Det skall även anges
vilken period som prognoserna återspeglar, de tillväxtfaktorer som använts och den
diskonteringsfaktor som tillämpats på kassaflödesprognoserna. Baseras återvinningsvärdet
istället på verkliga värden minus försäljningskostnader skall det, om de inte baseras på
aktuella marknadsvärden, anges viktiga antaganden som företagsledningens baserat
fastställandet av verkligt värde på och vilken metod som använts (IAS 36 p 134-135).

3.4 Konjunkturcykeln
En konjunkturcykel är variationer av upp- och nedgångar i olika ekonomiska aktiviteter som
mäts av förändringar i makroekonomiska variabler så som den reala produktionen.
Svängningarna i konjunkturcykeln består av fyra faser; högkonjunktur, lågkonjunktur,
konjunkturnedgång och konjunkturuppgång (Dobson & Palfreman, 2002).

Konjunkturcykler beräknas ha en livslängd på tre till åtta år, där den senaste konjunkturtoppen
i Sverige kan relateras till tredje kvartalet år 2000. Under fjärde kvartalet år 2001 vände
produktionsgapet tillfälligt uppåt och mot slutet av år 2003 ökade BNP snabbare än den
potentiella. År 2005 var tillväxten låg och påverkade i sin tur produktionsgapet som kom att
bli mer negativ vilket är en av anledningarna till att sysselsättningen utvecklats svagt
(Konjunkturinstitutet, 2005).

Under en högkonjunktur är produktionen hög och nivåerna ligger ofta över de potentiella. Till
en början ökar företagen produktionen med redan existerande produktionsfaktorer som leder
till positiva framtida vinstutsikter. Efterfrågan stiger och företagen börjar investera, vanligtvis
genom lån vilket innebär högre räntekostnader för företagen. Arbetslösheten sjunker i takt
med den ökade efterfrågan på grund av att företagen måste nyanställa för att kunna
tillfredsställa marknadens efterfrågan. Kostnaderna kommer då att öka eftersom efterfrågan
och arbetsmarknaden stärks liksom att den allmänna prisnivån pressas upp vilket resulterar i
inflation. Detta kan dock inte pågå under en längre tid utan högkonjunkturen faller tillbaka på
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grund av överhettning och motstånd som ett resultat av den uppdrivna produktionsnivån
(Eklund, 2007).

En lågkonjunktur innebär istället en produktionsnivå som ligger under den potentiella nivån.
Under denna period är företagens kapacitetsutnyttjande lågt då det finns gott om lediga
resurser. En negativ tillväxt under en kort period benämns recession medan en ännu mer
negativ tillväxt kallas depression. Vid nedgångar råder en ökad försiktighet med färre
investeringar. Efterfrågan minskar vilket leder till att företagen får överkapacitet och de drar
ned sina kostnader och avskedar personal vilket därmed ökar arbetslösheten. Börskurserna
faller till följd av försämrade vinster, prisnivån och räntan sjunker och därmed faller även
inflationen. Så småningom börjar företagen återigen att investera och efterfrågan återkommer
och en ny konjunkturuppgång påbörjas. Konjunkturcykeln är dock sällan regelbunden utan i
verkligheten skiljer sig de olika cyklerna åt och rörelserna kan utlösas av ett flertal faktorer
liksom att dess styrka och längd varierar. Konjunkturtopparna respektive nedgångarna kan
variera avsevärt (ibid).

3.4.1 Konjunkturprognoser

Konjunkturprognoser utgår vanligen från olika ledande indikatorer som påverkar
försörjningsbalansen och BNP. Dessa indikatorer är till exempel hushållens framtidstro,
industrins orderingång, företagens investeringar och dess lagerutveckling, utvecklingen på
arbetsmarknaden, börskurser, räntor och valutor samt förväntade ekonomisk-politiska beslut
så som skatter och budget. Ett litet land som Sverige påverkas även mycket av hur den
internationella ekonomin utvecklas. Hur konjunkturen utvecklas är emellertid av intresse för
flertalet aktörer på marknaden idag, som exempelvis Centralbanken, Finansdepartementet,
olika arbetsmarknadsmyndigheter, enskilda företag, banker och olika branschorganisationer. I
Sverige är det statliga Konjunkturinstitutet störst vad gäller konjunkturprognoser som bland
annat lägger basen för finansdepartementets prognoser. Flera organisationer har dock egna
ekonomer som analyserar utvecklingen av konjunkturen liksom de flesta storbanker också har
(Eklund, 2007).

Prognoser från år 2008 visar på att vi gått in i en mild recession jämfört med föregående år,
vilket har sitt ursprung i den amerikanska ekonomin genom fallande konsumtion och
investeringar. Den svaga utvecklingen kommer att fortsätta framöver vilket innebär att
produktionsresurserna kommer att undernyttjas. Detta leder oftast till en dämpande effekt av
löner och priser vilket leder till att det uppstår ett så kallat produktionsgap. Produktionsgapet
sammanfattar resursutnyttjandet i ekonomin och kan beräknas som skillnaden mellan faktisk
och potentiell BNP, i procent av potentiell BNP. Bedömningar av produktionsgapet
sammanställs genom uppskattningar av resursutnyttjandet, vilka baserar sig på olika
indikatorer. Viktiga indikationer är brist på arbetskraft, industrins kapacitetsutnyttjande,
löneutvecklingen, antalet varsel och lediga personer. Det är dock svårt att beräkna
resursutnyttjandet eftersom statistiken för bland annat inflation, BNP och sysselsättning
påverkas av tillfälligheter. Dock påverkar en avvikande sysselsättning och arbetsproduktivitet,
produktionsnivån. Konjunkturen påverkas även genom variationer gällande arbetskraften på
grund av antalet studerande, förtidspensionerade och sjuka (Konjunkturinstitutet, 2008).
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4 EMPIRI

I empirikapitlet ger vi först en kort introduktion av de företag vi valt att studera tillsammans
med en kort redogörelse för de delar ur deras årsredovisning som är relevant för vår studie.
Slutligen innefattar kapitlet en sammanfattning av de intervjuer som gjorts med
respondenterna på respektive företag.

4.1 SKF
SKF, Svenska kullagerfabriken, grundades i Göteborg 1907 och levererar produkter liksom
kundanpassade lösningar och tjänster inom områden så som rullningslager, tätningar,
mekatronik, service och smörjsystem. SKF-koncernens verksamhet är indelad i de tre
divisionerna; Industrial Division och Service Division som servar industriella OEM-kunder4

respektive den industriella eftermarknaden, samt Automotive Division som servar OEM- och
eftermarknadskunder inom fordonsindustrin. SKF finns totalt i över 150 länder med
tillverkning på mer än 80 platser (SKF, 2008).

SKF satsar stort på forskning och teknisk utveckling vilket har resulterat i flertalet nya
standarder, produkter och lösningar inom lagervärlden. År 2005 hade SKF 176 stycken
ansökningar om förstagångspatent, vilket visar på deras stora satsningar (ibid).

4.1.1 Granskning av finansiell information

SKF-koncernen rapporterar och tillämpar idag enligt IFRS inklusive uttalanden från IFRIC.
Koncernen följer även RFR 1.1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt
uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp, URA. På grund av att SKF:s B-aktie är
registrerad hos US Securities and Exchange Commission upprättar de även koncernbokslutet
enligt amerikanska redovisningsprinciper så som US GAAP (SKF:s årsredovisning 2007).

Under år 2007 gjordes rörelseförvärv med 1 209 miljoner kronor för att stärka deras position
på marknaden. Dessa rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden där tillgångar, skulder
och ansvarsförbindelser värderades till verkligt värde. När ledningen har granskat och
godkänt förvärvsanalysen fördelas goodwill till olika kassagenererande enheter. Under
räkenskapsåret 2007 fördelades SKF:s goodwill på följande kassagenererande enheter, som
alla innefattar immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder:

Goodwill, 2007 (Mkr)
S2M-koncernen (förvärvad 2007) 239
ABBA-koncernen (förvärvad 2007) 264
SNFA-koncernen (förvärvad 2006) 376
SKF Sealing Solutions NA (förvärvad 1990) 240
Andra individuella kassagenererande enheter 1 115
Total goodwill 2 234

Figur 2. Fördelning av goodwill, SKF 2007 (egen utformning)

4 Original Equipment Manufacturer är företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas på
marknaden.
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Enligt SKF:s årsredovisning hade de år 2007 goodwill till ett redovisat värde av 2 234
miljoner kronor, en ökning från 1 572 miljoner år 2006. Nedan följer en sammanställning av
de senaste förändringarna av goodwillbeloppet inom SKF:

Goodwill (Mkr) 2007 2006 2005
IB Goodwill 1 572 1 057 683
Förvärvade verksamheter 674 755 301
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -233 -227 -138
Nedskrivningar
Omräkningseffekter -12 -127 98
Övrigt -24 6
Redovisat värde av goodwill 2 234 1 572 1 057

Figur 3. Goodwill, SKF (egen utformning)

Som vi även nämnde i den teoretiska referensramen skall goodwill enligt SKF:s
årsredovisning, på grund av dess obegränsade nyttjandeperiod, göra årliga
nedskrivningsprövningar. Vid en nedskrivningsprövning beräknas återvinningsvärdet som det
högsta av uppskattat verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde.
Beräkning av nyttjandevärdet sker genom en diskontering av prognoser av framtida
kassaflöden som innefattar uppskattningar av intäktsvolymer, produktionskostnader, behov av
sysselsatt kapital med antaganden om tillväxt och diskonteringsränta. Prognoserna av
framtida kassaflöden baseras bland annat på budgetar och strategiska planer för en
treårsperiod med hänsyn till marknadsförhållanden, branschutveckling och prognoser samt en
tillväxtfaktor som motsvarar förväntad inflation. Ytterligare en budget görs för de kommande
sju åren som innehåller tillväxtfaktorer som bestäms utifrån de individuella kassagenererande
enheterna vad gäller produkt-, bransch- och landspecifika tillväxtfaktorer (ibid).

Beräkning av diskonteringsräntan görs av SKF-koncernen utifrån dess marginella
upplåningsränta, justerat med landets aktuella riskpremie och risken i den kassagenererande
enheten. Denna risk baserar sig på inneboende risker i den aktuella affären jämfört med
liknande företag i branschen. Dessa uppskattningar och antaganden är dock förenade med en
viss osäkerhet om framtida händelser och marknadsförhållanden. Trots att ledningen har
granskat antaganden utifrån interna prognoser kan det verkliga utfallet avvika avsevärt (ibid).

Goodwill som är relaterat till S2M- och ABBA-koncernen har endast preliminärt fastställts
och kommer att vara föremål för en nedskrivningsprövning först år 2008. Vad gäller SNFA-
koncernen och SKF Sealing Solutions NA har återvinningsvärdena för dessa
kassagenererande enheter fastställts genom nyttjandevärden som har beräknats med en
diskonterad kassaflödesmodell liksom antaganden om tillväxttakt och diskonteringsränta.
Tillväxttakten för intäkterna var 5 procent för SNFA och för SKF Sealing Solutions 4 procent.
För att beräkna slutvärdet för de båda kassagenererande enheterna används en tillväxt på 2,5
procent. Motsvarande diskonteringsränta var 13 procent respektive 14 procent. Även
bedömningar av känsligheten i återvinningsvärdena har gjorts med hänsyn till eventuella
ogynnsamma förändringar som kan uppkomma. SKF-koncernen bedömde dock att det inte
fanns några tecken på ett nedskrivningsbehov av goodwill år 2007 (ibid).

I en artikel i bland annat Dagens Industri skrivs det att för första gången sedan 2003 faller
vinsterna för den stora massan av börsföretagen, men SKF är en av de få börsnoterade bolag
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som går emot strömmen. Totalt sett sjunker vinsterna som helhet men medelvärdet dras upp
av de stora exportberoende industrijättarna ABB, Atlas Copco, SSAB, Alfa Laval och SKF
(TT, 2008).

År 2007 var ett starkt år för SKF-koncernen som kunde visa upp deras hittills bästa resultat på
totalt 7 539 miljoner kronor, vilket var en ökning på över 12 procent jämfört med år 2006.
Även försäljningen steg med 10,3 procent (SKF:s årsredovisning 2007). SKF:s rapport för
första kvartalet år 2008 visar en rekordvinst och försäljning som båda har ökat med mer än
åtta procent. Dock hade valutakursförändringen en negativ effekt på SKF:s rörelseresultat
med ca 80 miljoner kronor, en siffra som väntas stiga under året till totat 500 miljoner kronor.
Marknadsutsikterna visar även på en fortsatt god volymtillväxt för det andra kvartalet 2008.
Goodwillposten har dock sjunkit till ett lägre värde sedan december 2007 och ligger nu på
2 209 miljoner kronor (SKF:s kvartalsrapport 2008).

SKF är verksamma inom industri- och fordonsområden och finns belägna i olika delar av
världen, vilket innebär att de inom de olika verksamhetsdelarna har olika konjunkturcykler.
SKF:s VD, Torn Johnstone, anser att företagets framtidsutsikter är positiva trots den negativa
valutautvecklingen liksom de ökade kostnaderna vad gäller anskaffning av råmaterial och
komponenter. En risk anses också vara att efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och
tjänster kan minska på grund av en nedgång i ekonomin på global nivå eller i någon av de
världsledande ekonomierna (SKF:s årsredovisning 2007).

4.1.2 Intervju med Susan Lewin

Susan Lewin arbetar som Group Technical Accounting Manager i gruppen GCA, Group
Controlling and Accounting. Lewin ansvarar för redovisningspolicyn inom SKF samt
redovisning av större transaktioner för GCA som inkluderar övervakning och verifiering av
redovisning som hänför sig till IFRS samt de svenska reglerna. Vid nedskrivningsprövningar
fungerar hon som ett bollplank för de som utför nedskrivningstestet och är även involverad
vid redogörelser av rörelseförvärv och upprättande av de ingående balanserna, därmed även
goodwill, för att kontrollera så det överensstämmer med IFRS.

Vid nedskrivningsprövningar av goodwill fördelas nedskrivningsprocessen ned i företagets
olika divisioner där kalkyleringen utförs. Varje division är sedan i sin tur indelad i mindre
affärsenheter som till exempel järnväg, lastbilar och bilar. Lewin beskriver de personer som
arbetar med dessa affärsområden genom att de har stor erfarenhet inom deras respektive
område då de kan allt från konjunkturen till landsspecifik information. Gentemot övriga
anställda utger de ett förtroende för att de är bäst lämpade att göra dessa bedömningar och
antaganden.

SKF:s nedskrivningsprövningar genomgår en process som börjar med en ackumulering av
rapporterade balanser av goodwill där de upprättar information om de kassagenererande
enheterna och de beräknade räntorna. Därefter skickas all information ut till de olika
divisionerna; Automotive, Industrial och Servicedivisionerna, som sedan är ansvariga för
hanteringen av goodwill. För att ackumulera informationen för beräknig av verksamhetens
värde används en särskild modell som är utvecklad av SKF som kallas DCF-modellen. De
olika divisionerna har också ansvaret för att förse GCA med narrativ information som de har
använt vid beräkningarna. Vid nedskrivningsprövningar använder de en kassaflödesmodell
som även används vid beräkning av rörelseförvärv på grund av att de anser att dessa två delar
hör ihop.
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Det som är mest problematiskt vid nedskrivningsprövningar anser Lewin vara bedömningarna
och beräkningarna av ränta och tillväxt. De faktorer som främst påverkar
nedskrivningsprövningarna är de antaganden som ledningen har uttalat liksom den kanske
viktigaste faktorn som är verkligheten med förändringar i den ekonomiska miljön inom ett
land eller inom en industri, materialpriser, löner etc. Vad gäller ledningens prognoser förlitar
sig Lewin och hennes kollegor på deras omdöme eftersom de själva inte har mer information
än ledningen. Dock görs återigen en granskning av den information ledningen förser dem med
och frågor ställs för att försäkra sig om att alla tankegångar och ställningstaganden har tagits
med i beräkningarna. Enligt Lewin är nedskrivningsprövningar endast tillförlitliga till en viss
grad på grund av att kalkyleringen är gjord genom ledningens ögon, vars åsikter kan skilja sig
åt mellan olika företagsledningar.

Storleken på en nedskrivning är resultatet av en jämförelse av redovisat värde och
återvinningsvärde. Beslutet att genomföra en nedskrivning följer ofta vid olika kalkyleringar
och det är då upp till respektive företag att göra de mest korrekta antagandena medan
revisorerna inte anses ha en så stor del i dessa bedömningar. Givetvis har divisionschefen och
gruppchefen tidigare diskuterat beslutet beträffande nedskrivningen. De flesta nedskrivningar
kommer dock inte som en överraskning då det snarare är de enheter som sällan utvecklas som
planerat som medför en nedskrivning.

Det har diskuterats i flertalet artiklar ibland annat Dagens Industri och Aktiespararna om oron
över att företagen kan utnyttja de nya reglerna med nedskrivning av goodwill för att styra
resultatet i önskad riktning. Lewin bekräftar detta genom att säga att om företagsledningen
inte har integritet och vill dölja företagets negativa sidor kan det kortsiktigt finnas en
möjlighet att dölja en nedskrivning. Om underliggande angelägenheter inte förbättras är det
dock svårt att undvika en nedskrivning på lång sikt.

4.2 AstraZeneca
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag och är verksamma bland annat i
Sverige, Storbritannien, Japan, Kina, USA, Frankrike och Indien. AstraZeneca bedriver
forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa
hälsovårdstjänster. Forskning bedrivs inom de medicinska områdena cancer, hjärta/kärl,
mage/tarm, infektion, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation. Inom
forskningsområdet arbetar ca 12 000 personer, men totalt har AstraZeneca närmare 66 000
medarbetare (AstraZeneca Sweden, 2008).

AstraZeneca bildades genom en fusion år 1999 mellan det svenska läkemedelsföretaget Astra
AB och det brittiska biovetenskapliga företaget Zeneca Group PLC. Ett samgående som
väntades skapa långsiktig tillväxt och aktievärde genom global styrka, förstärkt
forskningsplattform och större finansiella resurser. Företagens produkt- och
marknadsorganisationer kompletterade varandra och det nya företaget ansågs ge en ledande
ställning inom viktiga sjukdomsområden (ibid).

Efter samgåendet skedde ett stort arbete för att koncentrera verksamheten till dess
kärnverksamhet med receptbelagda läkemedel. Därefter har det sedan skett ett flertal
rörelseförvärv så som KuDOS Pharmaceuticals, Cambridge Antibody Technology (CAT) och
nu senast förvärvades MedImmune, Inc. Detta ses som ett steg i anpassningen av sin
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verksamhet samt för att bevara en hållbar tillväxt i hopp om att ytterligare stärka sin position
på världsmarknaden och vara ett av de ledande läkemedelsföretagen (ibid).

4.2.1 Granskning av finansiell information

AstraZenecas koncernredovisning upprättas i enlighet med Companies Act 1985 och IFRS så
som de antagits av EU. Lämpliga redovisningsprinciper skall tillämpas och styrelsen skall
göra rimliga och försiktiga bedömningar och uppskattningar (AstraZenecas årsredovisning
2007).

Vid rörelseförvärv allokeras verksamhetens verkliga värden till identifierbara tillgångar,
skulder och ansvarsförbindelser, men om det verkliga värdet inte är tillförlitligt innefattas det
istället i goodwillposten. Goodwill som uppkommer i samband med rörelseförvärv aktiveras
och granskas sedan varje år om det föreligger ett nedskrivningsbehov (ibid).

Enligt AstraZenecas årsredovisning hade de år 2006 goodwill till ett värde av 1 430 miljoner
US dollar som sedan kom att öka till 10 225 miljoner US dollar, främst på grund av förvärvet
av Medlmmune. Vid förvärvet av Medlmmune uppgick goodwillvärdet till sammanlagt 8 757
miljoner US dollar som kom att öka redovisad goodwill till 9 884 miljoner US dollar.
AstraZenecas goodwill kan sammanfattas enligt följande tabell:

Goodwill (MUSD) 2007 2006 2005
IB Goodwill 1 430 1 280 1 325
Förvärvade verksamheter 8 757 116
Omräkningseffekter 38 84 45
Totalt anskaffningsvärde 10 225 1 430 1 280

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -341 -333 -327
Nedskrivningar
Redovisat värde av goodwill 9 884 1 097 953

Figur 4. Goodwill, AstraZeneca (egen utformning)

Goodwill som uppstod vid förvärvet av MedImmune innefattar främst värdet av dess
befintliga verksamhet. MedImmune är väl positionerad på den innovationsintensiva och
snabbt växande marknaden för bioläkemedel, med en medarbetarstab som besitter hög
kompetens och ett gott rykte. Andra viktiga komponenter är specifika synergier för en
eventuell utvidgning av indikationerna för befintliga produkter samt bolagets tekniska
kompetens och kunskapsbas. I övrigt består den befintliga totala goodwillposten av tillgångar
som inte kan redovisas separat och mätas på ett tillförlitligt sätt från tidigare förvärv och
innefattar även bland annat projekt i tidigt utvecklingsskede och kompetent medarbetarstab
(ibid).

Om det finns tecken på att återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet skall en
nedskrivningsprövning göras där värdet analyseras med avseende på en värdeminskning. Vid
nedskrivningsprövning av goodwill ses hela AstraZeneca-koncernen som en enda
kassagenererande enhet. Vid en nedskrivningsprövning baseras återvinningsvärdet för den
kassagenererande enheten på nyttjandevärdet som i sin tur beräknas genom en prognos över
koncernens resultat. En prognos som sträcker sig över en tioårsperiod på grund av att det
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speglar företagets aktuella patentskydd. Prognoserna innefattar även antaganden om
produktlanseringar, konkurrens, prispolicy, möjligheter att få ut produkter på marknaden samt
interna budgetar och prognoser. Diskonteringsräntan som tillämpas på prognoserna var under
2007 på 12 procent vilken då även var riskjusterad. På vissa geografiskt bestämda nivåer görs
liknande prövningar med hjälp av en proportionell fördelning av tillgångar som avser flera
funktioner (ibid).

Eftersom AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag är de ständigt utsatta för olika risker.
De främsta riskerna är dock förknippade med branschfaktorer så som att ett patent kan
upphöra i förtid liksom en ensamrätt till marknadsföring. Detta eftersom de genererar
västentligt mycket mer pengar än de som saknar patentskydd. De omfattas även av risker som
att konkurrenterna kommer med nya läkemedel, förändringar i lagstiftningen och likande.
AstraZenecas största marknad är i dagsläget USA och den största delen av försäljningen sker i
US dollar vilket innebär att valutakursförändringar kan ha en betydande påverkan på
rörelseresultatet som i framtiden kan leda till en väsentligt negativ påverkan på företaget
(ibid).

Under år 2008 räknar företaget med att uppnå en normal försäljningstillväxt genom ökade
intäkter samt fortsatta vinster från omstrukturering och synergier. Detta kommer att göra det
möjligt för företaget att fortsätta satsa på forskning med en förväntad hög tillväxt i kostnader
inom forskning och utveckling (ibid). I AstraZenecas delårsrapport för första kvartalet 2008
kan vi se att företagets goodwillpost har ökat från 9 884 miljoner US dollar till 9 906 miljoner
dollar mellan december och mars.

4.2.2 Intervju med Leif A Johansson

Leif A Johansson har varit anställd inom företaget sedan 1973 och arbetade då till en början
som koncernredovisningschef på Astra AB innan fusionen med Zeneca Group PLC 1999. I
dagsläget är Johansson Technical Accounting Director på AtsraZeneca Corporate Finance i
Södertälje, Sverige och arbetar med redovisningsfrågor och ser till att företaget följer de
regler som krävs och upprättas i enlighet med de internationella standarderna. Johansson
arbetar dock inom det svenska dotterbolaget medan själva nedskrivningsprövningarna av
goodwill utförs i England där hanteringen av koncernredovisningen sker.

AstraZeneca har tillämpat IAS-regelverket sedan 1994 och det har sedan dess inte skett
särskilt stora nedskrivningar. Skälen till detta är främst lyckade försök med att förvärva
verksamheter med pågående forskning då dessa endast förväntas resultera i positiva effekter.
Enligt Johansson kan en nedskrivning av goodwill bli aktuellt om ett förvärv visar sig vara
helt värdelöst. Om vi antar att AstraZeneca köper in en substans som påstås bota cancer skulle
detta innebära ett stort kostsamt förvärv. Skulle det senare visa sig vara verkningslöst
resulterar det i enorma nedskrivningar av bland annat goodwill.

En nedskrivningsprövning sker till en början genom en uppdelning av de kassagenererande
enheterna som organiseras funktionellt, till exempel med produktionen och marknadsföringen
var för sig. Det finns dock inte flera kassagenererande enheter i dagsläget utan hela företaget
ses som en enda kassagenererande enhet. Vid nedskrivningsprövningar använder AstraZeneca
sig utav olika standardmodeller vid beräkningar av återvinningsvärdet och det finns därmed
inga företagsspecifika modeller. Goodwill bedöms i första hand till ett mätbart
marknadsvärde, men finns det inte något aktuellt marknadsvärde tillgängligt görs en
bedömning till återvinningsvärdet utifrån olika uppskattningar. Vid beräkning av



25

återvinningsvärdet baseras detta på en vetenskaplig bild om företagets framtid där en
värdering sker enligt en rekonstruerad användning. Vid nuvärdesberäkningar förlitar sig de
iblandade starkt på företagsledningens bedömningar med hänvisning till att kontroller sker i
företagets alla segment från början upp genom hela processen. Processen med att få fram ett
läkemedel inom företaget innebär en lång utvecklingsfas som oftast kan ta upp till 20 år.
AstraZeneca ligger alltså ute med långa strategiska marknadsprognoser för att se om man kan
fortsätta satsa på en dyr investering med höga årliga kostnader eller hur man skall gå tillväga
om en konkurrent ligger före och så vidare. Att ta fram ett läkemedel är mycket kostsamt och
endast tre procent av de forskningsarbeten som pågår kommer ut på marknaden som ett
färdigt läkemedel. Däremot resulterar en produkt som väl kommer ut på marknaden i enorma
summor vilket visar på hur viktigt det är med dessa prognoser men det visar samtidigt på hur
svårbedömda de är.

De faktorer som främst påverkar bedömningarna vid en nedskrivningsprövning är de
prognoser som baseras på hur företaget lyckas med att få ut ett läkemedel på marknaden. Det
gäller att i god tid upptäcka de läkemedel som inte kommer att lyckas innan företaget lagt ned
allt för mycket pengar på produkten. Av denna anledning sker det hela tiden mätningar av
lyckandegraden av produkterna. Då det visar på indikationer att det inte kommer att lyckas så
stoppas produktionen. Finns det redan tillräckligt många preparat etablerade på marknaden får
en registrering av en produkt inte heller ske. Detta är alltså faktorer som enligt Johansson kan
påverka företagets bedömningar vid nedskrivningsprövningar. Det slutliga avgörandet om att
göra en nedskrivning är dock ett kombinerat beslut mellan ekonomi och verksamhetsansvarig.

AstraZeneca anser sig inte ha påverkats nämnvärt av den finansiella oron som råder idag. En
stor del av koncernens försäljningar görs däremot i dollar medan kostnaderna för det svenska
bolaget sker i svenska kronor. Av denna anledning kan företaget dock påverkas av
förändringar i valutakurserna men de påverkas inte negativt i övrigt av konjunkturen. Enligt
Johansson är AstraZeneca ett kontracykliskt företag som snarare gör tvärtemot vad andra
företag gör. De påverkas snarare positivt av en konjunkturnedgång på grund av att det är då
människor mår dåligt och läkemedel efterfrågas. Likaså är det i en lågkonjunktur som
företaget gör de största investeringarna för att bygga upp verksamheten. De drar nytta av en
lågkonjunktur genom att öka investeringarna då det är billigare att konsumera material och
liknande. Johansson ger ett exempel från tidigare år då AstraZeneca stod för nästan hela
byggindustrins inkomster i Stockholmsområdet då inga andra bolag förutom AstraZeneca
byggde, vilket alltså var på grund av den rådande lågkonjunkturen.

Läkemedelsbranschen är idag statligt subventionerat. Det första läkemedlet som kommer ut
på marknaden kan gå bra medan efterkommande läkemedel inte alltid får någon registrering
och genererar därmed inte så mycket pengar. Skulle förändringar ske i registreringsverk och
liknande skulle detta påverka AstraZeneca mer än konjunkturen.

I och med införandet av IAS-regelverket har det resultatmässigt hittills enbart varit sämre för
AstraZeneca än innan införandet. Detta på grund av de ökade kraven på identifiering av
immateriella tillgångar som har inneburit allt mindre goodwillposter då det mesta allokeras till
forskningen och goodwill blir bara den sista lilla ”slatten”. Inom läkemedelsbranschen
resulterar även de flesta företagsförvärv i att bolaget köper immateriella rättigheter. Johansson
anser att bedömningar till verkligt värde är svårdefinierat men han anser samtidigt att
nedskrivningsprövningar är tillförlitliga.
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Johansson gav oss slutligen sin bild av nedskrivningsprövningar av goodwill vilket han
personligen inte har något förtroende för. Han föredrog snarare de gamla reglerna med
avskrivning som tillämpades under Astra-tiden då de hade korta avskrivningar på fem till max
tio år. Att nu istället göra nedskrivningsprövningar innebär att det är mer svårbedömt på grund
av att goodwill tillämpas en obestämd nyttjandeperiod då det kan ske så mycket förändringar i
verksamheten. Att det blir mer svårbedömt med nedskrivningsprövningar tycker Johansson
även visar på att de gamla reglerna var mer tillförlitliga.

4.3 Green Cargo
Green Cargo är ett transport- och logistikföretag som ägs till hundra procent av staten och
som förvaltas av Näringsdepartementet. Inom verksamheten bedrivs en tredjepartslogisktik
som innefattar lagring, hantering och distribution. Dess huvudverksamhet är
järnvägstransporter men det är även vanligt med biltransporter i verksamheten. Green Cargo
är uppdelat i tre områden; Rail, Road och Logistics. Rail utgör huvudverksamheten och har
fyra divisioner: Business, Marketing & Sales, Customer Service samt Production. Road och
Logistics är däremot egna divisioner (Green Cargo, 2008).

Koncernen innefattar de fyra dotterföretagen: Nordisk Transport Rail (NTR), TGOJ Trafik
AB, Green Cargo Road & Logistics A/S och Hallsbergs Terminal samt de två
intresseföretagen CargoNet AS och SeaRail EEIG. Deras huvudverksamhet bedrivs framför
allt i Norden men företagets satsningar ökar allt mer i Europa genom att de erbjuder ”gröna
logistiklösningar” (ibid).

4.3.1 Granskning av finansiell informattion

Green Cargos koncernredovisning upprättas i enlighet med IFRS och tolkningsuttalanden från
IFRIC samt RFR 1.1, Kompletterande redovisning för koncerner. Vissa undantag i
rekommendationen samt tillägg görs, vilket bland annat beror på lagbestämmelser, främst i
ÅRL men även på sambandet mellan redovisning och beskattning. Green Cargo tillämpar i
regel även koncernens redovisningsprinciper i moderbolaget om inget annat anges (Green
Cargos årsredovisning 2007).

Goodwillvärdet uppgick år 2007 till totalt åtta miljoner kronor. På grund av förvärvet av
Logistics verksamhet i Helsingborg har denna post ökat med tre miljoner sedan föregående år.
Green Cargos goodwill kan sammanfattas enligt följande tabell:

Goodwill (Mkr) 2007 2006 2005
IB Goodwill 31 31 31
Förvärvade verksamheter 3
Omräkningseffekter
Totalt anskaffningsvärde 34 31 31

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -26 -26 -15
Nedskrivningar -11
Redovisat värde av goodwill 8 5 5

Figur 5. Goodwill, Green Cargo (egen utformning)
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Goodwill som uppkommer i samband med rörelseförvärv aktiveras enligt Green Cargos
årsredovisning och granskas därefter varje år om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Vid
en nedskrivningsprövning skall goodwill bedömas om det finns en värdeminskning eller inte.
Till att börja med sker en bedömning av nedskrivningsbehov genom att goodwill fördelas på
de kassagenererande enheterna, alltså de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden. En nedskrivning skall göras med det belopp som dess redovisade värde
överstiger dess återvinningsvärde. Green Cargo visar ett positivt resultat år 2007 vilket också
speglar de framtida prognoserna. Av denna anledning anses det inte heller föreligga något
nedskrivningsbehov för företagets goodwill (ibid).

I sin årsredovisning skriver Green Cargo om den nuvarande högkonjunkturen som företaget
befinner sig i vilken nådde sin topp under år 2007. Konjunkturen börjar dock vända nedåt och
BNP-tillväxten i Sverige väntas halveras under 2008. Den generella konjunkturen påverkar
naturligtvis alla företag och inom Green Cargo har detta visat sig genom att exporten har
börjat bromsa in och investeringarna dämpas efter hand. Även den privata
konsumtionsboomen har avmattats vilket har resulterat i att importvolymerna har minskat.
Efterfrågan på logistiktjänster väntas vara goda även under 2008 men dock kommer de att
avmattas något. De kraftigt ökade bränslekostnaderna påverkar logistikbranschen i stort i
negativ riktning men kan ses som en fördel för de järnvägsbaserade logistiklösningarna där
bränslekostnaderna bara ökar med 10 procent mot de övriga kostnadsökningarna på 25
procent (ibid).

År 2007 låg intäkterna för Green Cargo på 6 157 miljoner kronor liksom att resultatet efter
finansnetto ökade till 246 miljoner kronor. Detta kommer att göra det möjligt för Green Cargo
att satsa mer på kundorientering, personal och säkerhet inom den närmsta tiden (ibid).

4.3.2 Intervju med Pia Åkerlund

Pia Åkerlund arbetar som redovisningsekonom på Green Cargo Finance Accounting. En
grupp bestående av sex personer som arbetar med månads-, kvartals- och helårsbokslut
inklusive delårsrapporter och årsredovisning. Hennes arbete innefattar moms och skatt,
diverse redovisningsfrågor inom IFRS samt intern kontroll enligt Svensk kod för
bolagsstyrning och andra projekt som är redovisningsrelaterade.

Åkerlund bekräftar det som även årsredovisningen anger genom att sammanfatta deras
goodwillpost med att Green Cargo per den 31 december 2007 hade redovisad goodwill med
åtta miljoner svenska kronor. Goodwill uppgående till fem miljoner svenska kronor avser
divisionen Logistics verksamhet i Helsingborg. Vid årets nedskrivningsprövningar har hänsyn
tagits till historiska resultat samt prognoser och affärsplaner för verksamheten och resultatet
blev att avkastningen mer än väl motsvarar ett goodwillvärde på fem miljoner svenska kronor.
Resterande goodwill på tre miljoner svenska kronor är hänförlig till divisionen Roads
åkeriverksamhet i Stockholm. Nya nedskrivningsprövningar kommer närmast att ske under år
2008. Vid nedskrivningsprövningar utgör ledningens prognoser en stor del av bedömningen
vid nedskrivningsprövningar men även andra kriterier tas hänsyn till.

Åkerlund beskriver nedskrivningsprocessen i Green Cargo genom att till en början ta upp de
mest grundläggande delarna. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en
tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåerna där det finns
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separata identifierbara kassaflöden, så kallade kassagenererande enheter. Eftersom Green
Cargo inte har några stora goodwillposter är nedskrivningsprövningarna inte så oerhört
komplicerade som de kan vara i många andra företag. Av denna anledning är det främst
redovisningsansvarig och ledningen som gör dessa bedömningar och där en granskning senare
sker av revisorer. Däremot är det dock styrelsen som har det slutiga ansvaret för om en
nedskrivning skall ske eller inte.

Green Cargos resultat påverkas inte väsentligt av en nedskrivning på grund av att beloppen
inte är så stora. Däremot nämner Åkerlund att hon tror att det förkommer i andra bolag med
större goodwillposter att de påverkar resultatet i önskad riktning.

Enligt Åkerlund påverkas inte Green Cargo av den finansiella oron som råder idag. Det
påverkar endast Green Cargo i begränsad omfattning och då främst vid bedömning av löpande
omvärdering av obligationsinnehav. Dock tar Green Cargo inte hänsyn till några andra
specifika konjunkturprognoser som publiceras.
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5 ANALYS

I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet med utgångspunkt i vår
teoretiska referensram, som bygger på den problemdiskussion som förts genom uppsatsen.

Införandet av IAS-förordningen den 1 januari 2005 medförde en förändring vid värdering av
vissa tillgångar som nu skall ske till verkligt värde istället för historiska anskaffningsvärden.
Goodwill är en av de tillgångar som det nu ställs högre krav på vad gäller värdering till
verkligt värde. Avskrivningar av goodwill skall inte göras enligt IFRS utan istället skall det
varje år prövas om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Om detta är en positiv förändring
eller inte råder det dock delade meningar om och våra respondenter var alla överens om att
redovisning till verkligt värde har medfört ökade svårigheter vid bedömning av goodwill.
Dessa svårigheter hänför sig främst till att värdering enligt verkligt värde kan vara
otillförlitligt under en konjunkturnedgång. Enligt Svensson och Isacson blir redovisning till
verkligt värde mindre förutsägbar och företagen allt mer känsliga för de antaganden som görs
vid värdering av goodwill.

I och med att de svenska företagen har befunnit sig i en högkonjunktur sedan slutet av år 2000
har företagen ännu inte tillämpat IFRS under en lågkonjunktur. Den lågkonjunktur som
drabbade Sverige och Europa då hade sitt ursprung i den amerikanska ekonomin och drabbade
oss trots att Europa hade en stark konjunktur. Detta scenario befarar nu analytiker som bland
annat professor Lars Jonung kommer att återupprepa sig då förhållandena ser likadana ut då
som nu. Europa befinner sig för tillfället i en stark konjunktur men den amerikanska krisen
gör sig allt mer påmind. Den finansiella oron har präglat marknaden sedan augusti 2007 och
under hösten försämrades de internationella konjunkturutsikterna.

Enligt Konjunkturinstitutet kännetecknas en lågkonjunktur av arbetslöshet, minskad
konsumtion och minskade vinster. Flertalet konjunkturprognoser visar nu på att vi närmar oss
en lågkonjunktur som kommer att drabba de svenska företagen mot slutet av år 2008 eller i
början av 2009. Detta är dock inget som något av de studerade företagen nämnvärt märkt av
ännu och de uppvisar fortfarande positiva rörelseresultat. AstraZeneca arbetar enligt Leif A
Johansson däremot tvärtemot andra företag och påverkas snarare positivt av en lågkonjunktur.
Produktionsresurserna blir billigare och de tar då tillfället i akt och investerar desto mer
liksom att människorna då mår dåligt och efterfrågar mer läkemedel. Däremot innebar
förändringar i valutakursen negativa förändringar för AstraZeneca då en stor del av deras
försäljning sker i dollar. Även SKF har påverkats negativt av förändringarna i valutakurserna.

De studerade företagens goodwillposter har minskat till följd av att det ställts högre krav på
identifieringen av immateriella tillgångar. Tidigare var goodwill en form av slaskpost där hela
skillnaden mellan priset för det förvärvade bolaget och värdet av tillgångarna samlades under
en enda goodwillpost. Enligt IFRS ställs det nu däremot högre krav på att företagen separerar
identifierbara immateriella tillgångar och redovisar dessa åtskilt från goodwill vilket istället
leder till ökade avskrivningar för de immateriella tillgångarna.

Förvärvad goodwill skall idag tas upp som en tillgång i balansräkningen medan förändringar
av goodwill så som nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Vi har valt att studera tre
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olika företag som skiljer sig åt vad gäller både bransch och storlek. Av denna anledning
varierar även företagens storlek på goodwill liksom hur bedömningar av posten sker. Green
Cargo är i förhållande till AstraZeneca och SKF ett litet bolag med små goodwillposter som
är fördelade på dess kassagenererande enheter. Även SKF:s goodwill är fördelade på
kassagenererande enheter som består av olika förvärvade koncerner. AstraZenecas goodwill
har främst uppstått genom rörelseförvärv där posten innefattar bolagens innovationsintensiva
marknadsfördelar, tekniska med en bred kompetens inom fleratlet områden. Vid
nedskrivningsprövningar ses dock hela AstraZeneca-koncernen som en enda
kassagenererande enhet.

Goodwill skall varje år prövas för att se om det föreligger ett nedskrivningsbehov så att
tillgångarna inte övervärderas. En nedskrivningsprövning sker genom en jämförelse av det
redovisade värdet av den förvärvade goodwillen med dess återvinningsvärde vilket framgår
både i den teoretiska referensramen liksom i företagens årsredovisningar. Om det redovisade
värdet skulle överstiga återvinningsvärdet skall emellertid en nedskrivning ske till
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av verkligt värde och dess
nyttjandevärde. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det belopp som
beräknas kunna erhållas vid försäljning alternativt ett beräknat marknadspris. Nyttjandevärdet
beräknas istället genom en uppskattning av framtida in- och utbetalningar som tillgången
väntas ge upphov till i den löpande verksamheten och i samband med att den avyttras samt
genom en diskontering av dessa framtida betalningar. Dessa uppskattningar baseras främst på
företagsledningens senaste budgetar och prognoser, vilket tydliggörs i den teoretiska
referensramen.

Våra respondenter var alla överrens om att de största svårigheterna vid
nedskrivningsprövningar är just värderingen till verkligt värde och då främst beräkning av
ränta och tillväxt. Eftersom de studerade företagens verksamheter och storlek skiljer sig åt
varierar även svårigheterna vid en nedskrivningsprövning. Green Cargo som har ett mindre
redovisat goodwillbelopp än de övriga studerade företagen anser själva att deras prövningar
inte är så avancerade som i de större bolagen. Detta är något vi kan se om vi jämför med SKF
och AstraZenecas tillvägagångssätt vid nedskrivningsprövningar som beskrivs mer ingående
och ger ett mer komplicerat intryck. SKF går ytterligare ett steg längre och har utvecklat en
egen företagsspecifik modell som innebär att de inte använder standardmodeller. Modellen
används vid värdering av goodwill och nedskrivningsprövningar men används också vid
beräkning av rörelseförvärv då de anser att dessa två går hand i hand.

Uppskattningar av verkligt värde baseras främst på företagsledningens budgetar och
prognoser. Det är uttalat att företagsledningen skall lägga stor vikt på att se till att
informationen i deras prognoser återspeglar rimliga och godtagbara antaganden och utgör en
tillförlitlig uppskattning av framtida ekonomiska förhållanden. De bedömningar som görs av
företagsledningen används emellertid oftast utan ifrågasättande av de personer som utför
nedskrivningsprövningar. Dessa personer som är inblandade i frågor gällande
nedskrivningsprövningar gör ibland ytterligare en granskning av de beslut som ledningen
kommit fram till, men i stort sett förlitar de alltid sig på ledningens omdöme. Lewin anser att
detta främst beror på att de själva inte har mer information än ledningen. Dock är ledningens
uppskattningar subjektiva och varierar från person till person vilket även Lewin bekräftar.
Hon anser vidare att en nedskrivningsprövning är tillförlitlig till en viss grad på grund av att
kalkyleringen är gjord genom ledningens ögon. Med tanke på att åsikter kan skilja sig åt
mellan olika företagsledningar bidrar detta till den minskade tillförlitligheten. AstraZeneca
följer upp dessa prognoser i många steg. Men på grund av att deras prognoser sträcker sig så
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pass långt fram i tiden som 20 år är det svårt att avgöra hur tillförlitliga dessa är då det kan
inträffa så mycket oväntade händelser under denna tid. Eftersom det ständigt sker kontroller
genom hela processen av en nedskrivningsprövning anses de relativt tillförlitliga i företagen
enligt Johansson, dock får hänsyn tas till att värdering till verkligt värde alltid innebär en viss
osäkerhet under en lågkonjunktur.

I enlighet med IAS 36, Nedskrivningar, skall en eventuell nedskrivning göras då det bokförda
värdet överstiger dess återvinningsvärde. Det nedskrivningsbara beloppet utgör
mellanskillnaden mellan det redovisade värdet och återvinningsvärdet och skall redovisas
direkt i resultaträkningen, vilket innebär att det även påverkar företagets rörelseresultat. Det
har därav spekulerats mycket i olika tidsskrifter om huruvida företagen kan utnyttja
nedskrivningar i syfte att påverka resultatet i önskad riktning. Inget företag skulle dock
erkänna att detta skedde men bland annat Pia Åkerlund nämner att hon tror att strategiska
nedskrivningar av goodwill förkommer i företag med större goodwillposter för att påverka
resultatet i önskad riktning. Även Susan Lewin nämner att det är möjligt att vinkla resultaten i
önskad riktning. Däremot tillägger hon att detta endast sker om man saknar integritet och
omdöme men det är fullt möjligt att göra detta. I ett längre perspektiv kan det dock vara svårt
att dölja ett nedskrivningsbehov.

Utifrån de studerade företagen sker det slutliga avgörandet för om en nedskrivning skall ske
eller inte normalt av styrelsen tillsammans med en ekonomiansvarig. Revisorerna granskar
alltid en nedskrivningsprövning men enligt våra respondenter har de inte mycket att säga till
om utan skall enbart ge sitt godkännande.

I de företag vi studerat har det dock inte skett några väsentliga nedskrivningar av goodwill
under de år som de tillämpat IFRS, på grund av att det endast varit en högkonjunktur och
företagen hittills har visat positiva resultat.

Alla företag påverkas emellertid av den generella konjunkturen på ett eller annat sätt, bland
annat beroende på typ av bransch, verksamhetsområde och storlek. När konjunkturen vänder
nedåt kan en värdering till verkligt värde leda till stora förluster i resultaträkningen och ett
kraftigt minskat kapital. Än så länge har det inte varit någon lågkonjunktur under
tillämpningen av nedskrivningsprövningar av goodwill vilket är en av anledningarna till att
företagen inte har behövt skriva ned deras goodwillposter. Det finns dock endast indikationer
på en kommande lågkonjunktur men skulle vi hamna i en lågkonjunktur skulle det innebära
problem för företagen. Tillförlitligheten och jämförbarheten påverkas emellertid då man
värderar sina tillgångar till verkligt värde liksom vid värdering av goodwill under en
lågkonjunktur.
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser utifrån vår frågeställning. Egna
reflektioner kommer att lämnas där vi kommer att ge våra kommentarer och åsikter om det
berörda problemområdet. Vi skall även avsluta detta kapitel med att ge förslag till fortsatt
forskning.

- Hur påverkas företagens bedömningar vid nedskrivningsprövningar av goodwill vid
indikationer på en lågkonjunktur?

Problematiken gällande nedskrivningsprövningar av goodwill visade sig vara mer aktuell än
vad vi hade förväntat oss när vi började skriva. På grund av att IFRS ännu inte tillämpats
under en lågkonjunktur har det debatterats mycket i olika tidskrifter så som Balans och
Dagens Industri gällande huruvida en eventuell nedskrivningsprövning av goodwill i en
lågkonjunktur skulle påverka företagen. För tillfället befinner vi oss i en högkonjunktur men
flertalet konjunkturprognoser visar på att vi går mot en konjunkturnedgång inom en snar
framtid. Detta kan leda till bedömnings- och värderingssvårigheter kring bedömningar av
goodwill som skall värderas till verkliga värden. Än så länge har inte de studerade företagen
enligt våra respondenter påverkats nämnvärt av den finansiella oron som råder i världen idag
eller de indikationer som visar på en kommande lågkonjunktur. De har dock påverkats till viss
del av förändringar i valutakurser. Däremot visar flertalet konjunkturprognoser på att en
lågkonjunktur väntas komma först mot slutet av år 2008 eller i början av 2009 och det kan
vara först då som företagen stöter på eventuella problem och nedskrivningsbehov.

Förändringar i konjunkturen med varierande uppgångar och nedgångar kan resultera i stora
svängningar i företagens resultat. Med fokus på nedskrivning av goodwill har vi dock inte
kunnat se detta i de studerade företagen eftersom de inte haft några nämnvärda nedskrivningar
sedan införandet av IAS-förordningen. Företagens senaste nedskrivningsprövningar som
gjordes för räkenskapsåret 2007 visade inte heller på att det skulle vara aktuellt med en
nedskrivning i dagsläget. Finansminister Anders Borg varnade i vårbudgeten som
presenterades i april 2008 att den ekonomiska överhettningen nu istället kan gå över till en
lågkonjunktur. Den slutsats vi kan dra utifrån de studerade företagens senaste resultat och de
prognoser som presenterats om en kommande lågkonjunktur är att de idag är på toppen av den
högkonjunktur som nu råder.

De finansiella rapporterna har utvecklats mot att använda mer verkliga värden istället för
anskaffningsvärden och bedömningar sker allt mer utifrån olika prognoser. Dessa prognoser
som baseras på företagsledningens uppskattningar och antaganden kan dock endast anses vara
tillförlitliga till en viss del. Ett fastställande av verkligt värde är svårbedömt och innebär alltid
en viss osäkerhet. Företagsledningens åsikter kan skilja sig åt mellan olika företag vilket kan
resultera i varierande uppskattningar. De övriga involverade personerna i en
nedskrivningsprövning måste därav ställa mycket frågor kring hur deras bedömningar
fastställts och vilka faktorer de utgått ifrån för att försäkra sig om att ingen faktor har
förbisetts.
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Då samtliga konjunkturprognoser vi läst visar på indikationer om en kommande
lågkonjunktur utgår vi från att vi kommer hamna i en lågkonjunktur inom en snar framtid.
Detta mycket beroende på att förhållandena nu påminner om de som var i början av 2000-talet
då IT-bubblan sprack, med en stark europeisk konjunktur och en amerikansk ekonomisk kris.
Hur företagen berörs av detta varierar naturligtvis men vi tror att de stora globala bolagen
påverkas mindre av en lågkonjunktur beroende på att deras risker är fördelade på ett större
område medan ett mindre företag som Green Cargo kan påverkas desto mer. Vi anser därför
att det är viktigt att företagen har en välutbildad medarbetarstab med goda kunskaper som kan
beräkna framtida prognoser på ett tillförlitligt sätt så att företagen kan vara förberedda på
kommande nedgångar i ekonomin.

SKF skriver i sin årsredovisning 2007 att deras produktion kan komma att påverkas av en
eventuell nedgång i ekonomin på global nivå eller i någon av de världsledande ekonomierna.
Vad gäller deras goodwillpost har denna minskats något sedan december år 2007 vilket
troligen mest beror på olika omvärderingseffekter då det var främst valutakursförändringar
som påverkade företaget. Samtidigt kan detta också vara ett tecken på att en lågkonjunktur
börjar ta form. AstraZeneca redovisar däremot en viss ökning av deras goodwillpost sedan
december 2007. Detta tycker vi bekräftar att SKF kommer drabbas mer av en
konjunkturnedgång än AstraZeneca som istället intygar på att de följer deras egen teori om att
de är ett kontracykliskt företag som påverkas positivt av en lågkonjunktur. Kommer Europa
att drabbas av en konjunkturnedgång drar vi slutsatsen att en nedskrivning av goodwill
kommer att bli ofrånkomlig. Detta kommer i så fall att påverka företagens resultat negativt
och företagsledningen sätts därmed i en svår situation. Beroende på hur kraftig denna
konjunkturnedgång kommer att bli finns det möjlighet att anta att företagen kan vilja påverka
resultatet i önskad riktning i den mån det finns möjlighet.

Vi kan kort sammanfatta de slutsatser vi har kommit fram till enligt följande:
 Tillgångar värderade till verkligt värde innebär en viss osäkerhet och kan medföra

bedömnings- och värderingssvårigheter.

 För tillfället finns endast indikationer på en lågkonjunktur vilket innebär att om det
sker en konjunkturnedgång kommer företagen att vara tvungna att skriva ned sina
tillgångar vilket kommer att påverka företagens resultat.

Förslag till fortsatt forskning

 Det hade varit intressant att studera nedskrivningsprövningar av goodwill när
företagen väl hamnat i en lågkonjunktur.

 Istället för att som vi, studera nedskrivningsprövningar ur ett företagsperspektiv, även
studera hur revisorerna ställer sig till olika bedömningar vid nedskrivningsprövningar
vid indikationer på en lågkonjunktur.

 Samma frågeställning skulle kunna användas, men att fokus istället ligger på de
prognoser som ledningen och styrelser lägger fram.
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR

Inledande frågor
 Berätta kort om dina arbetsuppgifter i dagsläget.
 På vilket sätt är du involverad i frågor kring goodwill och nedskrivningsprövningar?

Nedskrivning av goodwill
 Hur går ni tillväga vid en nedskrivningsprövning av goodwill?
 Har ni företagsspecifika modeller och principer ni följer vid nedskrivningsprövningar?
 Vilka är de största bedömningssvårigheterna vid nedskrivningsprövningar?
 Till hur stor del förlitar ni er till ledningens olika prognoser?
 Vilken roll spelar till exempel ekonomisansvarig, ledningen och revisorer vid dessa

bedömningar och antaganden?
 Vem har det slutliga ansvaret för om en nedskrivning skall ske och i så fall hur stort

detta belopp skall vara?
 Hur tillförlitlig är egentligen en nedskrivningsprövning?
 Vad finns det för faktorer som kan påverka nedskrivningsprövningarna i olika

riktningar?
 Finns det någon möjlighet att genom nedskrivningar påverka resultatet i önskad

riktning?

Konjunkturen
 Har företaget påverkats av den pågående finansiella oron i världen?
 Hur påverkas ni av olika konjunkturprognoser som publiceras?
 Vad kan ni se för konsekvenser vid nedskrivningsprövningar av goodwill i en

lågkonjunktur?

Avslutande kommentarer
 Har du något att tillägga som berör vårt problemområde?
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