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Abstract
The study presented is a quantitative study issued at the University of Borås, written in
swedish. The purpose of the study is to determine whether Beneish m-score can be used to
identify manipulation in Swedish limited companies. Almost all companies use some kind of
earnings management. It is troublesome to identify when a company goes from utilizing the
flexibility that exists in laws to move outside the laws. There are a lot of pressure on
companies and the performance expectations are often high, both from internal and external
parties. This study presents and discusses the various incentives that may influence a
company to manipulate its accounting. As a result of the manipulation, an asymmetry of
information is created. Where the issuer of the financial reports does not share the whole
picture with its stakeholders. Decisions are based on incorrect information both internal and
external since the company's actual situation is not reflected.
Beneish m-score is based on eight different variables that captures phenomena
that are assume to drive companies to violate accounting standards. The purpose of the model
is to detect information that previously have been hidden in the company's information flow.
With help from the model, published accounting data can be used to discover manipulation
and reduce asymmetry of information even before the companies have been publicly accused
for manipulation of their accounting.
To enable the study's purpose, 20 Swedish limited companies have been chosen. The sample
is divided in two groups, one group that reflect good accounting practice and one group with
companies that have manipulated their financial accounts. The model has then been tested on
all companies to determine the margin of error on Swedish companies. It is also presented in
the study that certain assumptions have been made to make the model work on all Swedish
limited companies. The study therefore contribute to make Beneish m-score useable as a
possible analysis tool on all Swedish limited companies.
The presented result describe that not all manipulation is detected partly because Beneish mscore is structured in a limited way. The model is based on variables that should detect
manipulation through increased revenue and result. Companies that instead reduce revenue
and result will not be detected as manipulators. The conclusion point out that Beneish model
has limited ability to sufficiently detect all manipulation due to the complexity of the
circumstances.
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Sammanfattning
Studien som presenteras är en kvantitativ studie utförd på Högskolan i Borås. Syftet med
studien är att fastställa om Beneish m-score kan användas för att identifiera manipulation i
svenska aktiebolag. I princip alla bolag använder sig av någon form av earnings management.
Svårigheten ligger i att identifiera när ett bolag går från att utnyttja den flexibilitet som finns i
lagarna till att röra sig utanför lagens gränser. Bolagen pressas hårt internt men framför allt
externt och förväntningarna att prestera är ofta höga. I studien presenteras och diskuteras de
olika incitament som kan påverka att ett bolag väljer att manipulera sin redovisning. Ett
resultat av manipulationen är att det skapas en informationsasymmetri, där utställaren av de
finansiella rapporterna inte delger hela verkligheten varken till sina externa intressenter eller
internt. Beslut baseras då på felaktiga grunder eftersom bolagets verkliga situation inte
speglas.
Beneish m-score är baserad på åtta olika variabler som fångar företeelser vilka anses driva
bolag till att överträda redovisningsstandarder. Modellens syfte är att exponera det som
tidigare legat dolt i bolagets informationsflöde. Med hjälp av modellen skall publicerad
redovisningsdata kunna användas för att upptäcka manipulation och minska
informationsasymmetrin redan innan bolagen offentligt blivit anklagade för att manipulera sin
redovisning.
För att möjliggöra studiens syfte har 20 svenska aktiebolag valts ut. Urvalet är uppdelat i två
urvalsgrupper, en grupp som speglar god redovisningssed samt en grupp där bolagen på olika
sätt har manipulerat sin redovisning. Modellen har därefter testats på samtliga bolags
redovisning för att avgöra hur stort felutfall modellen har på svenska aktiebolag. Det framgår
också i studien hur vissa antaganden har gjorts för att modellen skall fungera på ett praktiskt
sätt på samtliga svenska aktiebolag. Studien bidrar därmed till att göra Beneish m-score
modellen brukbar som ett möjligt analysverktyg på svenska aktiebolag.
Resultatet som presenteras visar på att all manipulation inte upptäcks bland annat på grund av
att Beneish m-score är uppbyggt på ett begränsat sätt. Modellen är baserad på variabler som
skall indikera på manipulation genom förhöjda intäkter och resultat. De bolag som istället
minskar intäkter och resultat kommer inte att upptäckas som manipulatörer. Slutsatsen
påpekar därför på att modellen är för begränsad för att rättvist kunna upptäcka alla de
komplexa situationer där manipulation kanske.

Nyckelord: Beneish m-score, earning managment, manipulation
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1 Inledning
I följande kapitel kommer vi presentera bakgrunden till studien, dessutom kommer vi
diskutera dilemmat med earnings management och manipulation. Vi resonerar också i
kapitlet kring vad som skapar incitament och vad som blir följderna av att redovisningen
manipuleras. Vi berör även de åtgärder som tagits för att avhjälpa problemet. Avslutningsvis
kommer vi kort introducera den modell som studien grundas på och presentera studiens syfte
samt de forskningsfrågor vi ställt oss för att uppnå syftet.

1.1 Bakgrund
Bedrägerier påverkar inte bara bolagen och dess närmaste parter utan även marknaden och
omvärlden i viss mån (Cressey 1953 se Abdullahi, Mansor & Nuhu 2015). Ekonomiska
situationer där inflytelserika ofta verksamma inom bolaget tagit tillfället i akt att gynna såväl
den egna som närståendes gunst. Detta möjliggörs genom kryphål i generellt accepterade
standarder eller genom att röra sig helt utanför lagrummet. Earnings management uppstår när
företagsledare gör subjektiva val i den finansiella rapporteringen och därmed förändrar
innehållet för egen vinning (Healy & Whalen 1999). Manipulering av intäkter och
redovisningsrapporter behöver inte nödvändigtvis vara något som är dåligt eller oriktigt.
Ibland handlar det om en informationsasymmetri som utjämnas från företagsledarens sida.
Genom manipulering av företagets finansiella information finns också möjligheten att utnyttja
rapporteringen för egen vinning.
De finansiella rapporternas syfte är att presentera bolagets prestation samt ge en möjlighet till
bedömning av ledningens prestation. Mottagarna av de finansiella rapporterna är bolagets alla
intressenter såsom aktieägare, investerare, anställda, myndigheter och andra intressenter.
Samtliga har i sin tur olika anledningar till sitt engagemang i hur bolaget och dess ledning
presterar och därmed studerar de olika delar av de finansiella rapporterna. Det som
intressenterna har gemensamt är att de förväntar sig att redovisningen uppvisar en rättvisande
bild av bolaget. Det förekommer dock ofta att rapporterna uppvisar en avvikande bild även i
de fall där det finns standarder och praxis för hur redovisningen skall ske. Detta då det finns
ett stort utrymme för egna bedömningar och redovisningsval. Redovisningens kvalitet
påverkas bland annat av allt för rigida redovisningsregler, periodiseringar, felaktiga prognoser
och systematiska fel. Detta som följd av chefers redovisningsval utifrån att de önskar nå
specifika mål. De specifika mål som bolagets ledning kan vilja uppnå kan exempelvis vara att
uppfylla villkor i låneavtal, uppnå mål för sin egen bonusbaserade lön eller av skattemässiga
skäl (Palepu, Healy & Peek 2016). Det finns många fördelar för bolag att visa upp en så
positiv bild som möjligt och därmed många olika anledningar till att rapporterna inte uppvisar
en riktig bild. Att avsiktligt manipulera de redovisade siffrorna i ett bolag benämns som
earnings management. Denna manipulation behöver inte vara olaglig men anses ofta oetisk då
den förvanskar bilden av bolaget för dess intressenter.
I Sverige har det under de senaste årtiondena förekommit flertalet omdiskuterade fall där
bolagens redovisningar har manipulerats, till exempel fallen med Trustor, Eniro och Skandia.
I alla dessa fall har bolagen innan avslöjanden framstått som framgångsrika bolag utifrån
redovisningarna och marknadens bedömningar. I Sverige har det liksom i andra delar av
världen pågått en samhällsdebatt kring trovärdigheten i bolags redovisning under de senaste
årtiondena. Med jämna mellanrum har denna debatt fått nytt bränsle från olika
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bolagsskandaler. Skandaler där oetiska beteende uppvisas av personer i ledande positioner för
att personligen tjäna mer pengar.
När en manipulerad rapport används som ett beslutsunderlag skapas en
informationsasymmetri där utställaren av rapporten inte delger hela verkligheten till
intressenten. Informationen som presenteras styr aktivt olika aktörers ställningstagande och
kommer leda till handlingar som i verkligheten inte är optimala utifrån den verkliga
situationen bolaget befinner sig i. Det är inte bara externa intressenter och olika aktörer på
marknaden som påverkas av den missvisande informationen utan det påverkar även bolagets
interna beslut (Mcnichols och Stubbens 2008).
Tänk om manipulerade bolag med hjälp av en relativt enkel modell skulle kunna upptäckas
redan innan engagemang skapats. Även effektiviteten på marknaden skulle öka om det på ett
enkelt sätt går att skaffa sig en mer korrekt bild om bolagets verkliga prestation. En
lättillgänglig och användarvänlig modell skulle kunna bidra till en minskad
informationsasymmetri mellan bolag och investerare. Av dessa anledningar tycker vi att det
vore intressant att se om Beneish m-score, som är en redan erkänd modell, är användbar även
i Sverige.

1.2 Problemdiskussion
I vilken utsträckning bolag manipulerar sina intäkter har länge varit ett aktuellt ämne för
analytiker, forskare och andra professionella i investeringskretsar (Beneish 1999). Det finns
en mängd olika anledningar till manipulation av redovisningsmaterial. En tydlig koppling som
har observerats är att i bolag med aktiebaserade bonusar är risken för manipulation av
räkenskaper större. En styrelse med aktiebaserad bonus har en högre benägenhet att vilja
påverka resultatet i bolaget i en positiv riktning. Man menar att det är av största vikt att
styrelsen och aktieägarna har i åtanke att aktiebaserade bonusar leder till både positiva och
negativa konsekvenser för bolaget i fråga. Med rätt ledning kan de driva bolag till en högre
prestationsnivå men i fel situation kan de även resultera i ökade incitament för att manipulera
bolagets räkenskaper för egen vinning (Cheng & Warfield 2005).
Alla bolag har en skyldighet att ta offentligt ansvar och pressas hårt av de externa
förväntningarna att prestera höga resultat på kort sikt. Manipulation skiljs åt i två olika delar,
dels resultatmanipulering genom utnyttjande av den flexibilitet som finns i lagar och
redovisningspraxis och dels den form av manipulering som sker utanför lagens gränser.
Nästan alla bolag använder sig av någon slags earnings management, men i vilken
utsträckning manipulationen kan anses följa generella riktlinjer eller inte kan vara svårare att
bedöma. Att ett bolags redovisning är manipulerade behöver inte betyda att den är felaktiga då
redovisningsregler och standarder lämnar utrymme för valmöjligheter. Att den inte är
manipulerade behöver i sin tur inte heller betyda att redovisningen ger en rättvisande bild av
bolaget i fråga. Tolkningsutrymmet i de standarder som är generellt accepterade leder till
olika utslag för bolagen beroende på såväl chef, ledningsstil som bransch och
branschspecifika egenskaper.
De stora uppdagade skandalerna både nationellt och internationellt kring falska och
vilseledande finansiella rapporter skapar en viss tro i att det finns en sann eller korrekt version
av en rapport. Att identifiera något som falskt är inte möjligt om inte något som anses korrekt
existerar. I skapandet av ett bolags finansiella rapporter finns alltid ett tolkningsutrymme
skapat av de värderingar som bolagsledningen tvingas ställas inför. Med tiden har olika
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standardsättare enats om att ett strävade efter en sann rapportering inte existerar utan att den
ultimata rapportens mål är att den enbart skall fungera som ett beslutsunderlag. Det är en
hårfin gräns mellan vad som anses vara korrekt eller sant och vad som är etiskt korrekt. För
att kunna handla etiskt måste en medvetenhet om sin befintliga situation finnas. Att veta var
bolaget befinner sig, vad som händer och vad som behöver hända är en nödvändighet för att
kunna formulera ett beslut med konkreta åtgärder och handlingsplaner (Bayou, Reinstein &
Williams 2011).
Kreativ redovisning beskrivs som en redovisningspraktik som avviker från vad de principer
och standarder som används syftar till att åstadkomma, för att istället uppnå en önskad bild.
Det innebär en transformation av den information som faktiskt är, till något den önskas vara
genom kryphål i existerande regler, alternativt genom att helt ignorera dem. Rapporteringen
behöver inte vara olaglig, utan snarare etiskt tvivelaktig när det kommer till att presentera en
rättvisande bild. Ändringar i redovisningsstandarder för att minska uppkomsten av dessa
manipulationer, gör inte sällan att det uppstår nya sätt och möjligheter till manipulation. Även
i de fall som bolagen följer generella redovisningsstandarder, finns det fortfarande kryphål
som gör det möjligt att förbättra exempelvis nyckeltal. Den finansiella informationen
representerar det som bolaget utåt och är det sätt som bolaget kommunicerar sin framgång till
externa och interna intressenter. Dessa i sin tur tar sedan beslut baserad på den information
som bolaget lämnat, vilket gör att det är av största vikt att den information som lämnas
faktiskt är representativ för bolaget. Tendensen att manipulera sina räkenskaper för en mer
tilltalande bild skadar inte bara det offentliga förtroendet för aktie- och kapitalmarknad utan
även för kvaliteten och trovärdigheten i publicerad redovisningsinformation (Remanarić,
Kenfelja, Mijoč 2018).
Earnings management i de externa rapporterna ger effekter även på interna beslut. Interna
investeringsbeslut baseras bland annat på förväntan av fördelarna från investeringen. Denna
förväntan genereras i sin tur av en förhoppning på framtida tillväxt och efterfrågan som
baseras på information om bolagets intäkter och resultat. Konsekvenserna av earnings
management påverkar därmed beslut gjorda av såväl investerare, chefer, direktörer och
bolagsledare. Missvisande finansiella resultat kan genom sin existens maskera underliggande
trender i resultat och intäkter, vilket leder till en vilseledd förväntan på tillväxt. Manipulation
av räkenskaper påverkar alltså inte bara de investerare som litar på bolagens finansiella
rapporter. McNichols och Stubben (2008) visar tydliga exempel på att bolag i de perioder när
resultaten överdrivs även investerar över dess förmåga i anläggningstillgångar såsom fast
egendom, land och utrustning. Slutsatsen blir därmed att bolag som avviker väsentligt från de
generellt accepterade redovisningsramarna, påverkar inte bara investerares förväntningar på
bolaget. De förändrar också hela bolagets fundament.
Det finns flertalet modeller framtagna för att identifiera earnings management i bolag; Jones
model, Modified Jones model, Beneish M-score, Dechow et al.’s F-score för att nämna några.
1999 publicerade Messod Beneish en statistisk modell som designats för att upptäcka
manipulation och tecken på oegentligheter i bolags räkenskaper. Modellen “Beneish m-score”
särskiljer mellan manipulerade och icke manipulerade bolag och ger därmed ett verktyg för
intressenten att synliggöra information som tidigare legat dold i bolagets publicerade
informationsflöde (Beneish 1999). Variablerna i modellen är konstruerade på ett sätt som
skall fånga effekter av och tecken på manipulation. Resultaten av Beneish studie föreslår även
en relation mellan sannolikheten för manipulation och vissa finansiella variabler. Vidare visar
också Beneish att manipulation generellt består av en konstgjord ökning av intäkter,
alternativt en minskning av kostnader. Detta innebär att publicerad redovisningsdata
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framgångsrikt kan användas för att upptäcka manipulation och utröna tillförlitlighet i
publicerade finansiella rapporter (Beneish 1999). Vilket betyder att den publicerade datan
motsvarar användbar data, samt att denna information kan användas för att bedöma den
faktiska tillförlitligheten till rapporteringen. Slutsatsen är att det på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt går att presentera den dolda informationen i publicerat finansiellt
material, vilket ger en mer rättvisande bild av bolaget. Genom att använda sig av Beneish
modell skulle alltså även bolag som ännu inte offentligt anklagats för manipulation kunna
identifieras (Arshad, Iqbal, & Omar 2015). I Sverige har Beneish m-score sällan setts
användas i mer omfattande studier, istället har andra modeller valts. Eftersom Beneish mscore modellen analyserar en omfattande del av redovisningen och den förefaller ha använts i
mycket större omfattning i studier utanför Sverige ser vi det som intressant att studera just
denna modell (Beneish 1999).
Vi kommer använda samma definition av manipulation i vår uppsats som Beneish använde i
sin studie 1999, därför kommer manipulation genomgående definieras som de fall där
generellt accepterade redovisningsprinciper överträds för att presentera företagets finansiella
resultat mer fördelaktigt.

1.3 Syfte
Utifrån problemdiskussionen kan vi se att det finns många orsaker till att manipulering fortgår
trots uppkomsten av flertalet verktyg som kan användas för att upptäcka förekomsten av
manipulering. Vi avser i denna studie att utvärdera potentialen hos Beneish m-score som en
generellt accepterad modell, där användning sker i syfte att identifiera manipulation av
redovisning i svenska bolag. Detta för att bidra till en ökad transparens kring earnings
management hos svenska bolag.

1.4 Forskningsfrågor
1. Vilket utfall ger Benish m-score på svenska bolag som avslöjats med att manipulera
sin redovisning?
2. I de fall Beneish m-score lyckas identifiera manipulation i bolaget, vad beror det på?
3. Om Beneish m-score misslyckas att identifiera bolag som manipulerat sin redovisning,
vad beror det på?
4. Vad kan dras för slutsatser om Beneish m-score modellen på bolag som inte
manipulerat sina räkenskaper?
5. Hur praktiskt är det att beräkna Beneish m-score utifrån ett svenskt bolags bokslut?
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2 Referensram
I kapitlet kommer vi presentera de teorier som ligger till grund för den empiriska studie som
genomförts. Kapitlet behandlar inledningsvis earnings management och var det är som gör
earnings management till ett komplext ämne. Denna del förklara även de problem som
uppstår i form av informationsasymmetri och påverkan på kapitalmarknaden samt införandet
av en globalt gemensam redovisningsstandard. Vidare innehåller kapitlet tre sektioner som
presenterar förklaringar till varför redovisningar manipuleras samt de implikationer som blir
resultatet av manipulationer, detta görs i form av Principal-Agent teorin, Intressentteorin och
Fraud Triangle Theory. Avslutningsvis redogör vi bakgrunden och sammansättningen av
Beneish M-score modellen, som är den modell som används i studien.

2.1 Earnings management
Earnings management uppstår när företagsledare gör subjektiva val i den finansiella
rapporteringen och därmed förändrar strukturen av denna. Detta i syfte att antingen missleda
intressenter angående underliggande ekonomisk prestation eller för att influera olika
ekonomiska kontrakt som är beroende av den rapporterade finansiella ställningen. Eftersom
de finansiella rapporterna är ett sätt för företagsledare att formulera sitt bolags prestationer,
måste det därmed finnas gränser för företagsledarnas utrymme att genom bedömningar
påverka den finansiella rapporteringen. Det finns möjligheter för företagsledare att genom sin
information om företaget välja metoder, uppskattningar och bokslut som matchar företagets
ekonomi. Men det finns också en risk för att möjligheten och kravet på egen bedömning leder
till att metoder och uppskattningar väljs som inte till fullo speglar företagets underliggande
ekonomiska ställning. Bedömningar krävs för att göra flertalet framtida ekonomiska
estimeringar, som bland annat uppskattad livslängd, uppskjutna skatteskulder eller
nedskrivningar på tillgångar. Egna bedömningar krävs även i val av avskrivningsmetod eller
lagervärdering för att nämna ett fåtal (Healy & Whalen 1999).
Motiven för earnings management är en sida av problemet med manipulation av intäkter.
Motivationen att möta intäktsmål härrör från att bygga trovärdighet på kapitalmarknaden,
behålla eller öka aktiepris, förbättra ryktet för företagsledning eller för att förmedla framtida
tillväxt. Företagsledare är mer benägna att ta ekonomiska beslut med negativa långsiktiga
konsekvenser än ta ekonomiska beslut inom godkända redovisningspraxis för att förändra
bilden av bolagets intäkter (Graham, Harvey & Rajgopal 2005). Ansträngningar för att
överträffa uppsatta intäktsmål uppvisar särskilt spår av earnings management (Degeorge,
Patel & Zeckhauser 1999). Sådana intäkter som faller under uppsatta mål, kommer med stor
sannolikhet att justeras uppåt. Intäkter som istället är långt från målet, både kraftigt över och
under satt målnivå kommer att bli justerade för att skapa utrymme för större möjligheter att nå
målen i framtiden. Det är framförallt tre typer av mål som tenderar att driva detta, dessa är
rapportering av positiv avkastning, bibehållande av tidigare prestation samt förmågan att möta
analytikernas förväntan på bolaget (Degeorge, Patel & Zeckhauser 1999). Det betyder att
företagsledares sätt att manipulera intäkter till viss del är förutsägbar, och bör därmed gå att
förutspå.
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En av de större konsekvenserna vid manipulation av räkenskaper uppstår då
intäktsrapportering används som ett beslutsgrundande investeringsunderlag (Degeorge, Patel
& Zeckhauser 1999). Earnings management har en förmåga att inte endast påverka den
aktuella perioden, utan missvisande finansiella resultat kan dölja underliggande trender i
resultat och intäkter, vilket leder till en felaktig förväntan på tillväxt. Earnings management
leder även till felaktiga investeringsbeslut hos intressenten, men tillika hos bolaget i sig.
Företag som väsentligt avviker från generellt accepterade redovisningsstandarder påverkar
även företagets fundament, bland annat genom att överinvesteringar tenderar att öka under
perioder där resultatet överdrivs i förhållande till företag som inte överskattar resultatet
(Mcnichols & Stubben 2008).
2.1.1 Informationsasymmetri
Informationsasymmetri uppstår när den information som finns tillgänglig inte speglar
verkligheten. Information utelämnas mellan bolag och intressenter vilket gör att en felaktig
bild ligger till grunden för beslut och handlingar. Manipulering av intäkter uppstår som en del
i informationsasymmetri (Degeorge, Patel & Zeckhauser 1999). Earnings management skapar
en lägre kvalitet på den redovisade information som bolagen lämnar från sig vilket i sin tur
leder till att informationsasymmetri uppstår. Som en effekt av detta uppstår bristande
förtroende och minskad trovärdighet vilket leder till en försämrad likviditet. En försämrad
likviditet gör det svårare för de drabbade bolagen att öka tillgängligt kapital till förmånliga
villkor, ett fenomen som orsakas av både ökade transaktionskostnader samt en tidsfördröjning
mellan parterna (Aymen & Aymen 2017). Det innebär att valfriheten i den finansiella
rapporteringen har både för och nackdelar. Nackdelar i form av kostnader för den mer
ofördelaktiga allokeringen av resurser och fördelar bestående av förbättrade
kommunikationsmöjligheterna för företagsledaren gällande privat information till externa
intressenter. Den fördjupade informationen skulle i sin tur leda till förbättrad
resursallokeringen (Healy & Whalen 1999). Därmed uppstår en fin gräns för när earnings
management uppsåtligen skadar intressenten.
2.1.2 International Financial Reporting Standards
Införandet av International Financial Reporting Standards, IFRS, är ett försök att hantera
informationsasymmetri. Genom gemensamma standarder har det gjorts ett försök att
harmonisera den finansiella informationen som finns allmänt tillgänglig. Detta för att skapa
en mer enhetlig uppsättning av standarder och praxis inom redovisningen (Doupnik & Perera
2015). Utgångspunkten är att IFRS skall minska incitamenten för earnings management och
på detta vis leda till minskad informationsasymmetri på marknaden (Aymen & Aymen 2017).
En ökad kvalité på den lämnade informationen på marknaden möjliggör bättre grund för
investerare att ta investeringsbeslut på.
Globalt mer enhetliga redovisningsstandarder anses behövas för att understödja
globaliseringen av kapitalmarknaderna genom att förbättra jämförbarheten hos finansiella
bokslut. Syftet var att investerare enklare skulle kunna jämföra investeringar i olika länder.
Dessutom skulle mer enhetliga standarder förenkla för bolag som vill ta över utländska
företag och därmed behöver utvärdera och förstå dessa företagsekonomiska situation. Det
finns dock ett antal argument mot att driva igenom en enhetlig internationell
redovisningsstandard. De politiska kostnaderna skulle vara stora framförallt beroende på
nationalism. Dessutom anses det från flera parter att det inte finns ett behov av en gemensam
standard. Ytterligare några motargument är att olika redovisning kan behövas på grund av
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faktorer i omgivningen, faktorer såsom exempelvis nivå i ekonomiska utveckling och
finansieringskällor. Sedan 2005 skall alla noterade bolag inom EU följa IFRS för att ta fram
konsoliderade finansiella rapporter (Doupnik & Perera 2015).
Ett argument som använts för att stödja införandet av IFRS är att dessa standarder borde
minska risken för intäkts manipuleringen då IFRS rättar till ofullständigheter som funnits i
vissa länders befintliga standarder. Dessutom borde IFRS minska informationsasymmetrin då
det nu krävs mer information än tidigare. Inom EU ger IFRS i många fall större flexibilitet än
de landspecifika standarderna vilket dock kan möjliggöra ett ökat opportunistiskt beteende
och manipulering av redovisningen (Callao & Jarne 2010).
Det har sedan införandet skett en minskning av intäktsmanipulering i och med att bolagen
tvingades att anpassa redovisningen till IFRS krav. Sambandet är starkast för bolag med väl
fungerande bolagsstyrning och som är aktiva på utländska finansiella marknader (Zéghal,
Chtourou & Sellami 2011). I de fall där det istället har påvisats en ökning av manipuleringen
sedan IFRS infördes, kan denna ökning förklaras genom ett större utrymme av
redovisningsval som nu finns via IFRS jämfört med de lokala standarderna (Callao & Jarne
2010).
2.1.3 Den effektiva kapitalmarknads hypotesen
Den effektiva kapitalmarknadshypotesen bygger på att marknaden anses vara effektiv och att
prissättning sker utifrån den tillgängliga information som är allmänt känd. I och med detta
anses det inte finns några vinster att göra på aktiemarknaden då den tillgängliga informationen
är lika för samtliga intressenter (Deegan & Unerman 2011). Det finns en allmän uppfattning
om att ny information sprids tillräckligt snabbt för att direkt bli en del av den aktuella
prissättningen. Enligt hypotesen är den enda möjligheten till vinst på en effektiv marknaden
genom insiderinformation (Malkiel 2003).
Den effektiva kapitalmarknadshypotesen har med tiden blivit allt mera ifrågasatt då många
hävdar att beslut inte alltid fattas rationellt utifrån all tillgänglig information. Utifrån detta är
det rimligt att tänka sig att det finns ett gap mellan den verkliga bilden av bolagen och dess
lednings prestation och den bild som marknaden speglar. Malkiel (2003) hävdar att så länge
aktiemarknaden existerar kommer det aldrig gå att undgå att den allmänna bedömningen från
investerarna ibland är felaktig. Detta grundar sig i att vissa marknadsaktörer inte är rationella i
sina handlingar. Något som leder till oregelbundenhet i prissättning och förutsägbara mönster
på avkastning kan uppstå (Malkiel 2003).
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2.2 Principal Agent Teorin
Teorin bygger på delegering av ansvar och beslutsfattande från en individ (principalen) till en
annan individ (agenten) för att principalen skall utföra någon form av tjänst åt agenten. Denna
relation uppstår i alla situationer där det sker en åtskillnad mellan ägandeskap och kontroll
(Jensen & Meckling 2008). I och med delegering sker automatiskt en förlust i effektivitet
vilket resulterar i att det finns en kostnad kopplad till delegeringen. Denna förlust i effektivitet
förklaras bland annat med hjälp av antagandet om att alla individer handlar utifrån sina egna
intressen, något som innebär att alla individer kommer agera för att utöka sig egna välfärd.
Principalen kommer försöka likrikta agentens intresse med sitt egna intresse. Agenterna har
fördelen av att inneha ett informationsövertag över principalen. Detta övertag uppstår då
principalen har delegerat ansvar till agenten och därmed inte längre har samma insyn som
agenten (Deegan & Unerman 2011). Principal-Agent teorin innehåller därmed två problem,
dels att målbilden för agenten och principalen inte är densamma samt att principalen har svårt
att kontrollera vad agenten gör. Utöver detta kan agenten och principalen vara olika
riskbenägna beroende på vem som drabbas av risken (Eisenhardt 1989). För att lösa detta
problemet gäller det att skapa incitament för agenten att agera i linje med principalens intresse
(Jensen & Meckling 2008).
Utifrån antagandet att individer agerar utifrån sitt egna intresse och att det råder
informationsasymmetri förutspår Principal-Agent teorin att agentens och principalens
intressen kommer försöka likriktas med olika former av verktyg, såsom exempelvis
bonussystem (Deegan & Unerman 2011). Mekanismerna som sätts för att till största möjliga
mån ge agenterna samma målsättning som principalerna bygger på data bolaget använder och
som är tillåtna. Den finansiella redovisningen anses vara en viktig beståndsdel som möjliggör
avtalen och uppföljningen (Avelé 2014). Manipulering av intäkterna kan därför ses som ett
gensvar på både underförstådda och uttalade belöningar eller kompensationer till
företagsledningen för att uppnå vissa intäktsmål (Degeorge, Patel & Zeckhauser 1999).
Zimmerman och Watts identifierade tre olika hypoteser som förutspår och förklarar vilka
redovisningsmetoder ett företag kommer använda (Zimmerman & Watts 1990).
Den första hypotesen är bonusplanhypotesen. Denna hypotes förutspår att chefer med en
bonusplan som är kopplad till företagets resultat sannolikt väljer redovisningsmetoder som
ökar redovisat resultat (Zimmerman & Watts 1990). Resultatbaserade bonusprogram är ett
välkänt och välanvänt sätt att belöna högt uppsatta ledare (Healy 1985). Ledare som belönas
genom bonusprogram har en högre benägenhet till earnings management (Cheng & Warfield
2005; Healy 1985; Zimmerman & Watts 1990). Ledaren kommer att välja
redovisningsprinciper och standarder som gynnar utgången av bonusprogrammet. Detta för att
maximera ersättningen från bonusprogrammet för egen vinning. Det har kunnat konstateras
att bonusprogram är ett effektivt sätt att påverka beslutsfattandet och skapa incitament för
ökat resultat hos de aktiva i programmet. Ett starkt samband har kunnat iakttas mellan
periodiseringar och hantering av intäktsredovisningen. Förändringar av tillvägagångssätt i
redovisningen har även kunnat kopplas ihop med anpassningar till förändrade bonusprogram.
Det populära konceptet med bonusprogram ser olika ut i de verkade bolagen och detta gör att
också utfallet av bonusprogrammen speglas olika i bolagen. Bolag med en övre gräns på
bonusavtalen har i större utsträckning mer konstant kassaflöde och lägre periodiseringar
jämfört med bolag utan övre gräns (Healy 1985).
Den andra hypotesen som Zimmerman och Watts (1990) identifierade var
skuldkvotshypotesen. Företag med hög skuldsättningsgrad kommer mer sannolikt välja
redovisningsmetoder som ökar redovisat resultat. Detta för att dölja att företaget kan komma
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att få problem att betala sina skulder. Dessutom vill företagen undvika att visa att den
nuvarande skuldsättningsgraden bryter mot uppsatta lånevillkor och därmed kringgå att
behöva betala högre avgifter (Zimmerman & Watts 1990).
Den sista hypotesen är den politiska kostnadshypotesen vilken säger att företaget inte vill visa
upp hur bra resultat de egentligen har. Anledningen till detta är att de riskerar att blotta en
monopolställning eller annan för företaget fördelaktig position. I dessa fall kommer dessa
företag sannolikt välja en redovisningsmetod som minimerar redovisat resultat. Denna
hypotes uppvisas främst i större företag eftersom de är mer sannolika att hamna i
myndigheters och olika organisationers blickfång (Zimmerman & Watts 1990).

2.3 Intressentteorin
Kring alla organisationer finns det medagerande, intressenter, som påverkar bolaget på olika
sätt och i olika riktningar. Detta utgör grunden för intressentteorin och är en av flera orsaker
till att incitament för earnings management skapas. Redovisningsinformation som finns
allmänt tillgänglig används flitigt av både investerare och finansanalytiker för att påverka
värdet på aktier. Detta skapar ökade incitament för manipulation av informationen för att
påverka den kortsiktiga aktiekursen (Healy & Wahlen 1999). Utifrån intressentteorin är det ett
försök till att legitimera den verksamhet som bedrivs utifrån de externa krav och
förväntningar som ställs på bolaget. Varje intressent måste erhålla en ersättning som kan
anses motsvarar det prestation som intressenten bidrar med till bolaget. Detta för att
intressentrelationerna skall kunna fortsätta på ett meningsfullt sätt för både bolaget och den
externa parten (Westholm 1982).
Greenwood & Buren (2010) presenterar tillit som en grundläggande aspekt i relationen mellan
bolagen och dess intressenter medan trovärdighet och förtroende anses som en skapad
karaktär av organisationen i sig. Tillit speglas olika på olika marknader utifrån de
konkurrensförhållanden som finns. Ett bolag med stora skalfördelar kommer i större
utsträckning behöva upparbeta tillit för att mildra hård granskning och reglering. Den
trovärdighet en organisation skapar är i stor utsträckning en produkt av företagskultur,
institutionellt minne, ledningens sätt att styra och värderingsgrunder. Intressentteorin är inte
särskilt informativ kring den påverkan makt har på relationen mellan bolag och dess
intressenter. Skillnaden i makt som existerar mellan bolagen och dess olika intressenter
speglar intressenternas olika möjligheter att påverka ett bolag i dess handlingar (Greenwood
& Buren 2010).
Den redovisade information som finns tillgänglig är en form av kontroll- och
regleringsfunktion i relationen mellan bolagen och dess intressenter. Ofta skapas även olika
kontrakt såsom förvaltnings- eller lånekontrakt mellan ledningen och externa intressenter.
Dessa relationer skapar incitament för styrelse att belöna bland annat relationen mellan
utkomst av bolagets intäkter och företagsledningens prestation. Val av tillvägagångssätt för att
hantera resultatet sker därmed både för egen vinning men även för att möta externa krav
(Healy & Wahlen 1999).
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2.4 Fraud Triangle Theory
Fraud Triangle Theory förklarar hur betrodda personer under vissa samverkande
omständigheter kan bryta det förtroende de fått och begå bedrägerier. Cressey (1953 se
Abdullahi, Mansor, & Nuhu 2015) fastställde att det fanns tre nyckelfaktorer; upplevd
påtryckning, möjlighet och rationalisering, som medverkar och ökar sannolikheten till att
bedrägeri begås.
Press eller ett uppfattat finansiellt behov är ett incitament som kan påverka en individ till att
agera mot sin trovärdighet (Kamal, Salleh, & Ahmad 2016). Påtryckning kan komma från
externa parter som vill att bolaget skall uppnå ett visst resultat eller andra finansiella mål.
Pressen kan också komma från individen själv som vill ha råd att upprätthålla en viss livsstil
eller uppnå vissa resultat som är grunden i personens bonusavtal (Lister 2007). När individer
upplever att risken att bli upptäckt är liten ökar risken för bedrägeri (Cressey 1953 se
Abdullahi, Mansor, & Nuhu 2015). Möjligheten består av två delar, dels företagets förmåga
att upptäcka manipulation men även situationer inom företaget som gör bedrägeri
genomförbara. Ledningens otillräckliga kunskaper om brister inom verksamheten och den
interna kontrollens bristfälliga effektivitet skapar också ökade möjligheter att genomföra
bedrägeri (Hooper & Pornelli 2010). Rationalisering som är den tredje faktorn innebär att den
betrodda individens individuella etiska koder är förenliga med de bedrägeri dem begått. Det
som händer är att individen hittar ett sätt att för sig själv rättfärdiga handlingen och ser det
därmed inte som en kriminell handling (Kamal, Salleh, & Ahmad 2016).
En vidareutveckling av Fraud Triangle Theory har inneburit att en fjärde faktor har adderats
till teorin. Denna senare tillagda faktorn är kapabilitet och den utvecklade varianten av teorin
kallas Fraud Diamond Theory. Bedrägeri inte kan begås endast om de tre faktorerna
identifierade av Cressey är närvarande utan den som begår bedrägeriet måste dessutom vara
kapabel att utföra handlingen. Denna faktor definieras som personliga egenskaper och
förmåga. Förmågan att begå bedrägeri att kopplat till vilken position eller funktion en person
har (Wolfe & Hermanson 2004). Enligt Wolfe och Hermanson (2004) är VD´n inblandad i
70% av alla bedrägerier som är kopplade till redovisningen i publikt bolag.

2.5 Modellen - Beneish M-score
Modellen är baserad på variabler som avses fånga företeelser som kan driva bolag att
överträda redovisningsstandarder. Det finns framförallt sju områden som fångar ökad risk för
att överträda generellt accepterade redovisningsstandarder, något som resulterat i att modellen
byggs upp på det sätt som det gör (Beneish 1997).
•

•

•

Kapitalstrukturen. Risken för manipulation tenderar att öka om företagsledare
försöker hitta mindre kostsam tillgång till kapital alternativt undvika att överträda
skuldavtal (Beneish 1997).
Tidigare resultat på aktiemarknaden. Risken för manipulation ökar med nedåtgående
aktiepriser. Vid ett temporärt problem som göms genom manipulation upptäcks
företaget troligen inte men vid ett kvarstående problem är upptäckt mer troligt, risken
för att bolaget manipulera redovisningen kvarstår oavsett (Beneish 1997).
Ägarstruktur. Ju fler andelar som innehas av företagsledningen, desto högre
benägenhet för manipulation. Detta då det finns ett antagande om att
företagsledningens välstånd är tätt knutet till företagets prestationer och aktiepriser
(Beneish 1997).
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•

•

•

•

Tid på aktiemarknaden. Många undersökningar gällande företag som manipulerar sin
redovisning görs i samband med eller strax efter bolagets inträde på aktiemarknaden
(Beneish 1997). Yngre bolag tenderar bli mer noggrant granskade, något som stödjer
tesen att yngre bolag har högre finansiell press (Dopuch, Holthausen & Leftwich
1986).
Försäljningstillväxt. Om aktiepriset sjunker på grund av vikande försäljningstillväxt
tenderar företagsledare för tillväxtföretag vara mer benägna att överträda generellt
accepterade redovisningsstandarder. Föreställningen att företagets tillväxt är
nedåtgående anses vara för kostsam för ett företag (Fridson 1991).
Tidigare upplupna kostnader eller periodiseringar. När tidigare intäktsökande
periodiseringar har gjorts så ökar risken att räkenskaperna manipuleras, antingen i
syfte att undvika återföring av de tidigare periodiseringar eller för att alla andra sätt att
öka intäkterna utan manipulation redan är uttömda (Beneish 1997).
Kvaliteten på oberoende granskning. Att granskningar av räkenskaperna fungerar
effektivt är ytterligare en faktor. Om det finns en möjlighet undvika att
manipulationen av räkenskaperna upptäcks så kommer vilja till manipulation öka
(Beneish 1997).

Utöver dessa områden medför det dubbla systemet i redovisningens grund att bolagen inte
kan blåsa upp intäkter eller gömma undan kostnader utan att påverka ett tillgångskonto
(Beneish 1997).
De mått som används i Beneish (1999) modell är också de mått vi kommer att använda i vår
insamling av data:
Days Sales in Receivables Index (DSRI)
Gross Margin Index (GMI)
Asset Quality Index (AQI)
Sales Growth Index (SGI)
Depreciation Index (DEPI)
Sales General and Administrative Expenses Index (SGAI)
Leverage Index (LVGI)
Total Accruals to Total Assets (TATA)
Formeln för m-score:
•
•
•
•
•
•
•
•

M-Score = −4.84 + 0.92 × DSRI + 0.528 × GMI + 0.404 × AQI + 0.892 × SGI + 0.115 ×
DEPI −0.172 × SGAI + 4.679 × TATA − 0.327 × LVGI
DSRI, antal dagars försäljning i fordringar beräknas som kvoten av förhållandet mellan
fordringar och försäljning det första året (år t) som manipulationen har upptäckts och
motsvarande mätning i år t-1. Det innebär en beräkning av balansen mellan fordringar och
intäkter. DSRI måttet visar att i de fall ökningen är kraftigt så föreligger det stor sannolikhet
att intäkterna är överdrivna (Beneish 1999).
GMI, bruttomarginalindex är kvoten av bruttomarginalen år t-1 och bruttomarginalen år t. När
måttet har ett värde som överstiger ett, innebär detta att bruttomarginalen blivit sämre. Bolag
med försämrad bruttomarginal har sämre framtidsutsikter och det är mer troligt att dessa har
manipulerat intäkterna. GMI förväntas vara positivt korrelerad med manipulation av
intäkterna (Beneish 1999). Indexet är inkluderad i modellen för dess förmåga att bedöma
kvaliteten hos intäkterna (Lev & Thiagarajan 1993).
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AQI, tillgångskvalitétsindex. Kvaliteten hos tillgångar ett givet år är förhållandet mellan
anläggningstillgångar förutom materiella anläggningstillgångar mot totala tillgångar (Beneish
1999). Det mäter förändringen i proportionen av totala tillgångarna där framtida nyttan är mer
osäker och är ett samlat mått för förändringen av realisations risken hos tillgångarna (Siegel
1991). AQI är kvoten av tillgångskvalité år t mot tillgångskvalité år t-1. Detta innebär att om
måttet överstiger ett är sannolikheten högre att bolaget har en ökad uppskjutning av kostnader.
Det antas finnas en positiv relation mellan AQI och manipulation av intäkterna (Beneish
1999).
SGI, försäljningstillväxtindexet är kvoten av försäljning år t mot försäljning år t-1 . Tillväxt
behöver nödvändigtvis inte betyda manipulation, men det är mer vanligt att tillväxtbolag än
andra bolag begår finansiellt bedrägeri (Beneish 1999).
DEPI, avskrivningsindex beskriver avskrivningstakten mellan år t-1 till avskrivningstakten år
t och indikerar hur avskrivningstakten ändras. Ett värde som överstiger 1 indikerar att bolagen
gjort nya bedömningar där bolagets användbara livstid på tillgångar har förlängts alternativt
bolaget har ändrat avskrivningsmetod helt vilket leder till en intäktsökning (Beneish 1999).
Beneish (1999) antar en positiv korrelation mellan värdet på DEPI och sannolikheten för
manipulation.
SGAI, index för försäljnings och administrativa kostnader mäter kvoten mellan försäljnings-,
administrations- och andra allmänna kostnader och försäljningsintäkter år t i förhållande till
motsvarande kvot år t-1 (Beneish 1999). Även detta index är inkluderade i modellen för att
bedöma kvaliteten hos intäkterna (Lev & Thiagarajan 1993). En oproportionerlig ökning av
försäljningen i förhållande till kostnaderna är enligt analytiker en signal om bolagets
framtidsutsikter är negativa (Beneish 1999).
LVGI, skuldsättningsgrad är kvoten av de totala skulderna i förhållande till de totala
tillgångarna år t relativt motsvarande kvot år t-1. Ett värde större än ett indikerar i en ökning
av skuldsättningsgrad. Denna variabel är inkluderad för att fånga motiv till manipulering av
intäkter på grund av skuldavtal (Beneish 1999).
TATA, totala upplupna kostnader i förhållande till totala tillgångar. Denna kvot finns för att
mäta i vilken utsträckning kassan understiger rapporterade intäkter (Beneish 1999).
Beräkningen av detta mått är i studien förenklat. Förenklingen innebär att periodiseringarna
fås fram genom att från årets resultat subtrahera kassaflödet från den löpande verksamheten
(Beneish, Lee, & Nichols 2013). Ju högre positiva upplupna kostnader desto mer troligt är det
att det sker manipulation av intäkterna. Totala upplupna kostnader och intäkter mot totala
tillgångar används för att fånga hur mycket av redovisade intäkter är baserade på kassan
(Beneish 1997).
Sju av av åtta index är uppställda på sådant sätt att ett värde som överstiger ett indikerar på
ökad risk för manipulation. Där data saknas och variabler ej kan beräknas används värdet ett
på variabeln, för alla variabler bortsett från TATA. Variablerna LVGI, DEPI och SGAI har
visat sig sakna avgörande betydelse för att påvisa manipulation. Detta då dessa värden
troligtvis inte betyder större risk för manipulation av redovisningen utanför lagens ramar, utan
mer indikerar användande av flexibiliteten av redovisningen inom lagens ramar (Beneish,
1999).
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3 Metod
I kapitlet kommer vi inledningsvis diskutera forskningsansatsen och de metodval som vi har
gjort för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare resonerar vi kring hur urval
och datainsamling gått till samt de etiska överväganden som studien krävt. Vi ägnar dessutom
en del av kapitlet åt att resonera kring studiens kvalitet. Avslutningsvis reflekterar vi kring
den metod vi valt och diskuterar de begränsningar och möjligheter metoden medför.

3.1 Forskningsansats
För en utvärdering av modellens trovärdighet och användbarhet i svenska bolag krävs en
studie där vi använder oss av offentligt anklagade bolag som utgångspunkt. Detta för att
kunna analysera tidigare års årsredovisningar och på detta sätt bedöma modellens effektivitet i
att förutspå manipulation.
För att kunna uppnå syftet med studien har vi valt att göra en kvantitativ studie (Bryman &
Bell 2017). Detta då vi strävar efter att finna en så rättvisande bild som möjligt, där vi genom
Beneish M-score modellen vill kunna mäta och kvantifiera för att skapa ett bredare
informationsflöde kring earnings management. Det kvantitativa tillvägagångssättet lämpade
sig bäst i enlighet med problemformuleringen och skapade förutsättningar att uppnå syftet
med studien (Eliasson 2013). Studien bygger på en deduktiv forskningsansats (Bryman &
Bell 2017) där Beneish teori ligger som utgångspunkt för våra observationer. Genom Beneish
modell med m-score kan graden av manipulation i det observerade bolaget kvantifieras och
därigenom skapas ett underlag där slutsatser kring modellens effektivitet kan dras. Studien är
formad som en fallstudie då detta tillvägagångssätt kan ge goda resultat vid testandet av en
teori (Denscombe 2014). Teorin som modellen är byggd på har testats i en ny miljö för att se
hur praktiken stämmer överens med det modellen står för. I studien har vi utgått från
observerade bolags årsredovisningar och därav består vårt empiriska material av
förkategoriserade och mätbara begrepp vilket karaktäriserar en kvantitativ metod (Avdic
2011).

3.2 Urval
Bolagen i studien har handplockats för att passat in i fallstudiens syfte och miljö.
Undersökningen innefattar två kontrollgrupper. Urvalsgrupp 1 består av bolag som har
manipulerat sin redovisning, detta för att kunna besvara forskningsfråga 1, 2, 3 samt 5.
Urvalsgrupp 2 består av bolag som inte anses manipulerat sina räkenskaper för att kunna
besvara forskningsfrågorna 4 och 5.
Samtliga bolag som valdes ut i urvalsgrupp 1 har under sin verksamma tid anklagats för eller
själva erkänt bokföringsbrott eller missvisande redovisning. Genom detta urval testas
modellens träffsäkerhet på redan bekräftat manipulerade redovisningar. Det innebär en
möjlighet att bedöma hur Beneish M-score modellen påvisar det redan uppdagade faktumet
om manipulation. Genom att använda oss av redan anklagade bolag testas hypotesen om att
modellen påvisar manipulation. För att hitta de bolag som ingår i den första urvalsgruppen har
sökning via Retrievers mediearkiv skett med sökord såsom manipulering av redovisning,
bokföringsbrott och earnings management. En ytterligare ingångsvinkel har varit bolag som
offentligt blivit uppmärksammade i media på grund av tecken på oegentligheter i
redovisningen. De bolag som utifrån detta har identifierats som möjliga kandidater sökte vi
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vidare information om tills vi upplevt att vi inte hittar någon ytterligare information (Bryman
& Bell 2017).
Bolagen som valts ut i urvalsgrupp 1 uppfyller minst två av följande fyra kriterier:
•
•
•
•

offentligt anklagande
oren revisionsberättelse där anledning är relaterad till redovisningen
dömda av ekobrottsmyndigheten
offentligt erkännande från bolaget

För att skapa ytterligare en möjlighet till en rättvisande bild av modellens pålitlighet
analyseras urvalsgrupp 1 mot ytterligare en urvalsgrupp. Urvalsgrupp 2 innefattar istället
bolag som prisats för sin redovisning. Det innebär bland annat att de följer god
redovisningssed samt har rena revisionsberättelser. De bolag som valts ut, är de senaste årens
vinnare av “Sveriges Bästa Årsredovisning” (Sveriges bästa årsredovisning 2018b) i kategorin
small cap. Resultatet “Sveriges Bästa Årsredovisning” presenteras i ett samarbete mellan
FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och Sveriges
Kommunikatörer och är ett pris som har delats ut i över femtio år (Sveriges bästa
årsredovisning 2018a).
Bolagen i urvalsgrupp 2 skall uppfylla två kriterier:
•
•

Inneha en ren revisionsberättelse för samtliga verksamma år.
Listade som vinnare av “Sveriges Bästa Årsredovisning”.

I de fall där vinnaren inte innehar en ren revisionsberättelse valdes denne bort och
nästföljande års vinnare granskades. Small Cap används i syfte att matcha storleken på de
bolag som valts ut i kontrollgrupp 1. På detta sättet kan Beneish modellens effektivitet mätas
på ett tillförlitligt sätt och därigenom ökar reliabiliteten i studien (Bryman & Bell 2017).
Idag är redovisningen standardiserad i stora delar av världen i och med att många länder valt
att acceptera och implementera IFRS som redovisningsstandard (FAR 2018). Måttet speglar
därmed det vi avser att mäta, vi anser alltså att vi uppnår en hög validitet (Bryman och Bell
2017). I de fall då de bolag vi valt inte redovisar i enlighet med IFRS kommer viss
harmonisering behöva genomföras för att anpassa presenterad finansiell information till
modellen.
Storleken på urvalet i respektive urvalsgrupp är begränsat till tio bolag. Valet av antal bolag
påverkas av en kombination av flera faktorer såsom tidsåtgång och en accepterad
precisionsnivå. Genom att anta ett mindre urval accepteras därav ett större samplingsfel än
vad en större studie hade haft (Bryman & Bell 2017). Denna medvetenhet kommer tas med
genom studien och inkluderas i de presenterade resultaten.
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3.3 Datainsamlingen
Årsredovisningarna för de bolag som ingår i studien har samlats in via databasen Retriever
Business. Eftersom intresset för studien ligger i årsredovisningen från året skandalerna
uppdagades har en omfattande sökning i massmedia fastställt respektive bolags aktuella år för
granskning. I de fall där det har kunnat fastställas ett första år för manipulationen kommer
detta året användas som år t. I de fall där ett första år för manipulationen är oklart kommer
året innan bolaget uppfyller minst ett av kriterierna i kapitel 3.2 behandlas som år t. För att
kunna tillämpa modellen krävs det att finns information gällande vissa nyckeltal från både det
aktuella året men även året innan. Denna information finns också tillgängligt i samtliga
använda årsredovisningar. Respektive årsredovisning har laddats ner och har sedan manuellt
behandlats för att hämta ut den information som behövs för att beräkna de olika variablerna i
Beneish m-score. Samtliga årsredovisningar som använts i studien är utställda mellan 1999
till 2017.

3.4 Forskningsetik
En etisk princip som är viktig är att deltagarna inte skall skadas av undersökningen (Bryman
& Bell 2017). Studien kan anses känslig för de bolag som ingår i urvalsgrupp 1 då
utgångspunkten i studien är att dessa bolags redovisning innehåller någon form av
manipulation. Ingen ny information gällande dessa bolag presenteras i denna studie utan
studien byggs endast på redan publicerad information såsom årsredovisningar, nyhetsartiklar
och domstolsbeslut. Därav torde denna studie inte vara etisk olämplig att genomföra utifrån
att den skulle skada bolagen ytterligare. Gällande urvalsgrupp 2 lämnas inte heller någon
ytterligare information gällande bolagen än det som redan är allmänt känt. I denna
urvalsgrupp kan det framtagna resultatet från modellen för de olika bolagen anses känsligt i
de fall det inte speglar det förväntade utfallet. Det är med detta i åtanke för båda
urvalsgrupperna som vi valt att presentera de medverkande bolagen och deras resultat i
separata bilagor (bilaga 1 och bilaga 2). Detta för att ett specifikt resultat inte skall kunna
kopplas direkt till ett visst bolag och orsaka eventuell skada.
Ytterligare ett etiskt övervägande att ta ställning till är att inte göra intrång eller skada någon
persons privatliv (Bryman & Bell 2017) och för att säkerställa att denna studien inte gör det
har vi valt att helt utelämna namn på personer som eventuellt skulle kunna ligga bakom
manipuleringen av redovisningen och istället konsekvent diskutera de bolag som studeras. Det
finns inget intresse av att beskylla enskilda personer eller bolag för att ha uppvisat ett oetiskt
beteende då detta inte att syftet med studien, utan istället är målet att undersöka metodens
relevans.
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3.5 Kvalitetskriterier
3.5.1 Validitet
Modellen som används i studien är redan testad i flera tidigare studier utifrån dess validitet,
den mäter därav det som den säger sig mäta (Bryman & Bell 2017). Studier visar
genomgående att själva modellen har relativt hög validitet (exempelvis Chopra & Miglani
2018; Herwati, T. & Herwati, N. 2015; Repousis 2016; Shamimul, Normah, Paul & Morrison
2017). De båda urvalsgrupperna som studeras skall spegla en verklighet som jämförs mot
resultatet som presenteras i modellen. Genom detta tillvägagångssätt, det vill säga att
resultatet har något att jämföras mot, medför att validiteten i studien stärkas ytterligare
(Eliasson 2013).
3.5.2 Reliabilitet
Studien utgår från en förutbestämd modell och arbetssätt vilket medför att samtliga bolag i
studien utvärderas på samma sätt. Detta oberoende av tid och rum, något som skapar en hög
reliabilitet (Eliasson 2013). Hur modellen används är noga dokumenterat i undersökningen
och därmed också vilka beräkningar som görs. Dessutom går det tydligt att följa vilka siffror
som plockats från årsredovisningarna och vart i årsredovisningen dessa återfinns. Vidare
förklaras hur dessa benämns i en svensk kontext (bilaga 3), allt detta gör att studien inte
påverkas av slumpmässiga händelser, något som ökar studiens stabilitet och därmed dess
reliabilitet (Bryman & Bell 2017). De antaganden och anpassningar av modellen som behövts
göras finns dokumenterade i kapitel 4.1. Detta möjliggör att studiens tillvägagångssätt går att
upprepa med likvärdigt resultat vilket ökar studiens trovärdighet ytterligare. Studien bygger
helt på objektiva kriterier då all data samlas in från årsredovisningar något som bidrar till
ökad reliabilitet jämfört med om studien hade byggt på tolkningar av data (Bryman & Bell
2017).
I den befintliga litteraturen finns olika åsikter kring vilket gränsvärde som skall användas för
att avgöra ifall ett bolags redovisning anses vara manipulerad eller inte. Detta gränsvärde
påverkar resultatet i studien och för att bibehålla reliabiliteten har Beneish (1999)
ursprungliga gränsvärde (-1,78) används som utgångspunkt. För mer information kring val av
gränsvärde se kapitel 4.2.
3.5.3 Replikerbarhet
Studien i sig är delvis en replikering av tidigare liknande studier men utförd i en ny kontext
och med ett unikt syfte. En redan fastställd och erkänd modell används i studien och hur den
tillämpas finns dokumenterat i kapitel 2.5, 4.1 och 4.2. Undersökningen bygger på allmänt
tillgänglig data och datainsamlingen är noggrant dokumenterat i rapporten (bilaga 3). Denna
studie är därmed fullt möjlig att replikera.
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3.6 Metodreflektion
Studien har en deduktiv ansats då vi utgår från en redan framtagen och etablerad modell som
sedan testas i en ny kontext (Bryman & Bell 2017). Eftersom syftet med vår studie är att testa
en specifik modell i en ny omgivning är en deduktiv ansats det enda rimliga och detta skapar
inte heller någon begränsning för studiens syfte. Trots studiens deduktiva ansats presenteras i
studien en utveckling av den undersökta modellen som ett bidrag till att anpassa modellen till
den miljön den testats i. Vidare är valet av en kvantitativ metod självklart då större delen av
studien bygger på numeriska variabler och kvantitativa jämförelser vilket karaktäriserar en
kvantitativ metod. En kvalitativ studie hade med vårt syfte skapat för stora
tolkningsmöjligheter och validiteten och reliabiliteten i studien hade äventyrats.
Begränsningarna med en kvantitativ metod är att möjligheten att djupdyka i orsakssamband
inte finns i lika stor utsträckning som i en kvalitativ undersökning (Eliasson 2013).
För att kunna testa Beneish m-scores förmåga att identifiera manipulatörer har den här studien
utformats som en fallstudie. Utgångspunkten för fallstudien är den redan existerande
modellen och syftet är att testa teorin och se ifall modellen åstadkommer det den står för även
i praktiken. Modellen har testats under specifika villkor, detta fall svenska aktiebolag, något
som är typiskt för en fallstudie (Denscombe 2014).
På detta sätt kan denna fallstudie bidra till att utveckla teorin att även bli lämplig i den
specifika miljön som den testats i. Vid genomförd fallstudie kan teoretiska påstående
generaliseras. Målet för en fallstudie är att kunna utvidga och generalisera teori vilket går i
linje med denna studies syfte (Denscombe 2014). Modellen har i studien utvecklats för att
fungera på samtliga svenska aktiebolag på ett effektivt sätt vilket gör att studien kan bidra
med en generalisering så att modellen går att använda i en svensk kontext.
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4 Resultat
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis de utmaningar som vi stötte på vid applicerande av
Beneish m-score i en svensk kontext. Vi förklarar de implikationer som finns med att hämta
den information som krävs för beräkningsmodellen ur svensk årsredovisning, samt redogör
för de anpassningar av modellen som krävdes. Därutöver förklarar vi vårt val av gränsvärde
för m-score. Avslutningsvis ägnas stor del av kapitlet åt att presentera och förklara den
insamlade datan och dess resultat i de båda urvalsgrupperna.

4.1 Anpassning av modellen
Ett av problemen med modellens anpassningsbarhet på svenska bolag uppkommer direkt vid
datainsamlingen. Insamlingen av data har modifierats för att effektivt kunna användas på
svenska aktiebolag som framförallt använder sig av kostnadsslagsindelad redovisning.
Eftersom Beneish (1999) ursprungsmodell är uppbyggd på bokföringsposter som presenteras
i en funktionsindelad resultaträkning och främst är inriktad på börsnoterade bolag uppstod
problem när den överhängande delen av bolagen i urvalsgrupp 1 använder sig av
kostnadsslagsindelad resultaträkning. Detta då posterna i resultaträkningen inte presenteras på
ett likvärdigt sätt som i en funktionsindelad redovisning. I svensk redovisning måste svenska
aktiebolag redovisa enligt regelverket för K2, K3 eller K4. De bolag som redovisar enligt K2
är mindre bolag med möjlighet till en enklare redovisning. För dessa bolag är det ett krav att
redovisa enligt kostnadsslagsindelad resultaträkning. K2 regelverket präglas av förenklingar
och innebär vissa begränsningar i hur ett företag har möjlighet att redovisa sina tillgångar och
skulder (Bokföringsnämnden 2019a). I K3 som är huvudregelverk för aktiebolag samt
koncernbolag, har bolagen möjligheten men inte skyldigheten att redovisa enligt
funktionsindelad resultaträkning (FAR online 2019). För att byta till en funktionsindelad
redovisning krävs speciella skäl till varför man har behov att byta tillvägagångssätt att
presentera sin resultaträkning på. I de fall bolaget inte är en del av en koncern som upprättar
koncernredovisning i enlighet med IFRS (K4) ska större bolag, moderbolag i koncern samt
bolag som är publika aktiebolag följa K3 regelverk (Bokföringsnämnden 2019b).
Då K3 i grunden bygger på IFRS, är de flesta områden mycket likheter mellan K3 och IFRS.
Många områden har dock små skillnader. De skillnader som görs mellan regelverket resulterar
ofta i värderingsskillnader i exempelvis immateriella tillgångar och materiella
anläggningstillgångar. Det innebär att i de flesta fall kommer svenska aktiebolag ha likvärdig
finansiell rapportering oavsett om de är skyldiga att följa K3 eller IFRS (PWC 2016).
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Figur 1: Redovisningens två olika indelningar (Visma 2018)

Även om modellen är anpassad för börsnoterade bolag i ursprungsläge kommer den inte alltid
fungera att applicera på svenska börsnoterade bolag. Eftersom att dessa i huvudsak kommer
att redovisa i enlighet med K3 och därmed i de allra flesta fall enligt en kostnadsslagsindelad
resultaträkning (Bokföringsnämnden 2019b). Problemen som finns med onoterade bolags
finansiella information är därmed detsamma även bland de börsnoterade bolagen (Srf
Redovisning u.å.).
Det innebär att vi för att kunna genomföra studien behöver etablera vissa antaganden gällande
indelningen av exempelvis kostnader och intäkter för att ha möjlighet att omvandla dessa
värden till användbara data. För att ha möjlighet att använda modellen har den anpassats för
att kunna hantera finansiell information presenterad utifrån en kostnadsindelad redovisning. I
en kostnadsindelad redovisning presenteras bolagets räkenskaper på ett sätt som skiljer sig
från funktionsindelad redovisning (figur 1). Det innebär att resultaträkningen, där vi delvis
utläser
finansiell
information
för
modellen,
presenteras
antingen
genom
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kostnadsslagsindelning eller funktionsbaserad indelning. Kostnadsslagsindelad redovisning är
uppdelad efter vilken sorts kostnader bolaget har medan funktionsindelad presenterar
kostnaderna efter den funktion som kostnaderna har (Skatteverket 2014). BAS- kontoplan i
svensk redovisning är kostnadsslagsindelad, något som gör att den kostnadsslagsindelade
resultaträkningen blivit mer av en standard hos svenska bolag. I mindre och medelstora bolag
är indelningen dominerande (Srf Redovisning u.å.). Exempelvis presenteras inte kostnad
sålda varor som krävs i uträkningen av GMI i den kostnadsslagsindelade redovisningen. I en
funktionsindelad resultaträkning ingår samtliga lagerförändringar i posten för KSV. Dessa
innefattar:
•
•
•
•
•

Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror (varor för vidareförsäljning)
Egentillverkade varor (färdiga varor)
Lager av produkt i arbete
Pågående arbete för annans räkning

Utöver dessa ska kostnader som bolaget haft för eventuell inköpspersonal ingå. I en
kostnadsslagsindelad resultaträkning ser det annorlunda ut, då denna sammanslagna post
istället ingår i ett antal resultatposter. Därmed går det inte att inhämta information om KSV ur
en kostnadsslagsindelad resultaträkning (Srf Redovisning u.å.). För de bolag som redovisar
enligt en kostnadsslagsindelning har i första hand bruttovinstmarginalen använts som
nyckeltal direkt i modellen, taget via databasen Retriever Business. I de fall
bruttovinstmarginalen inte gått att inhämta har beräkning av KSV gjorts. Beräkningen har
skett genom IB lager + årets inköp - UB lager.
Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader samt andra allmänna
rörelsekostnader är inte heller separat specificerade i en kostnadsslagsindelad resultaträkning.
Dessa kostnader behövs för att beräkna SGAI. Enligt Beneish (1999) är SGAI inte signifikant
för att avgöra om bolaget manipulerar sin redovisning. Därav har vi valt att acceptera ett
saknat resultat på denna variabel för vissa bolag. Vi har valt att hantera detta genom att sätta
värdet på SGAI till ett i de fall bolagen har en kostnadsslagsindelad redovisning, vilket
motsvarar ett neutralt resultat (Beneish 1999). I de fall som den funktionsindelade
resultaträkningen har använts har värden som används presenteras i form av rörelseresultat
där avdrag gjorts för positiva poster som rörelseintäkter eller andelar i intressebolag, som
sedan har dividerats med omsättningen enligt kapitel 2.5 och bilaga 3.
Vi har gjort följande antaganden för att kunna applicera modellen på urvalsgrupperna:
• SGAI kommer i de fall då värden för att beräkna måttet inte finns presenterade
tilldelas det neutrala värdet 1 (Beneish 1999).
• Vid beräkning av LGVI antas inte långfristiga skatteskulder vara räntebärande.
• Samtliga kortfristiga skulder tas med, oavsett om de är räntebärande eller inte.
• Avskrivningarna som används i DEPI avser endast materiella anläggningstillgångar.
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4.2 Modellens gränsvärde
Det finns två möjliga felaktiga utfall av modellen. I de fall beräkningen med hjälp av
modellen visar på manipulation när manipulation inte begåtts alternativt i de fall där
beräkningen av modellen inte visar på manipulation trots att manipulation skett. Modellens
gränsvärden är testade utifrån den eventuella kostnad som uppstår vid en felklassificering.
Beroende på vilken alternativkostnad som är accepterbar för felklassificering presenteras ett
gränsvärde på -1,49 och ett gränsvärde på -1,78, dessa ger olika procentuella
felklassificeringar. Enligt Beneish (1999) är relativkostnaden för en felklassificering för
investerare i enlighet med det senare gränsvärdet, varför det användas för att tolka
beräkningarna i denna studie. Detta värde ger en mindre felmarginal på manipulerande bolag
än ett gränsvärde på -1,49, men en högre felmarginal på icke manipulatörer. Modellens
procentuella felklassificering av bolag som inte manipulerande mellan 7,6–17,5% vid detta
gränsvärde. Den procentuella träffsäkerheten på faktiska manipulatörer varierar mellan 58–
76%. Modellen klassificerar bolag med en högre sannolikhet för manipulation som
manipulatörer när värdet är större än -1,78. Det innebär att bolag som uppnår ett resultat på
m-score som är lägre än -1,78 inte har en hög sannolikhet för manipulation och kommer därav
inte att klassificeras som manipulatörer (Beneish 1999). Vi kan därmed i vårt datamaterial
räkna med en viss avvikelse från förväntat resultat. I urvalsgrupp 1 kan vi räkna med att vi får
ett utfall på 58–76% i träffsäkerhet när det kommer till de manipulerade bolagen, och därmed
ett bortfall på mellan 24–42% av de manipulerande bolagen som inte kommer att klassificeras
som manipulatörer. Generellt bör vi se en avvikelse på urvalsgrupp 2 med mellan 7,6–17,5%
av ickemanipulerande bolag som klassificeras som manipulerande bolag.
I ett flertal tidigare studier (Herwati, T. & Herwati 2015; Repousis 2016; Shamimul, Normah,
Paul & Morrison 2017) har ett gränsvärde på -2,22 använts istället för -1,78 som Beneish
förespråkar (Beneish 1997; Beneish 1999; Beneish, Lee & Nichols 2013). Information om hur
detta gränsvärde uppkommit eller vilka belägg som finns för detta gränsvärde saknas i
samtliga studier som det använts i. Det finns olika teorier kring hur denna brytpunkt har
uppkommit. En möjlighet är att gränsvärdet uppkommit i samband med att en förenklad
modell som Beneish vid något tillfälle formulerat kring m-score. En modell som enbart
använde sig av fem variabler (Applying value 2018). Inte heller detta är fastställt utan stora
gap existerar mellan förespråkarna och källorna. Även den förenklade modellens ursprung är
svår att spåra då denna modell inte nämns i någon av Beneish artiklar (Beneish 1997; Beneish
1999; Beneish, Lee & Nichols 2013). Tidigare studier hänvisar enbart till andra tidigare
studier eller felaktigt till Beneish. Det finns antaganden om att gränsvärdet är framtaget efter
observationer ur stora urval, men några källor på detta påstående går inte att finna (Applying
value 2018). Utifrån detta har -1,78 använts som gränsvärde i denna studien då det är det enda
gränsvärde som Beneish (1999) utgår från och belägg för detta värde går att finna i hans
artiklar. I analysen har vi dock reflekterat kring vilken påverkan på utfallet ett gränsvärde på 2,22 skulle medföra.
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4.3 Resultat för urvalsgrupp 1
Bolag
Bolag A
Bolag B
Bolag C
Bolag D
Bolag E

M-score
4,194
-0,095
-0,301
-1,168
-1,218

Gränsvärde -1,78
Bolag F

-1,917

Bolag G
Bolag H
Bolag I
Bolag J

-1,956
-2,186
-2,295
-2,914

Tabell 1 Sammanställning av m-score för urvalsgrupp 1

I tabell 1 presenteras m-score för respektive bolag i urvalsgrupp 1. Bolagen är rangordnade
efter det utslag de fått enligt Beneish modell. I den övre röda delen av tabellen befinner sig de
bolag som enligt Beneish (1999) påvisar risk för manipulation. Dessa fem bolag har alla ett
m-score som överstiger gränsvärdet. Gränsvärdet på -1,78 visar den skiljelinjen som använts i
studien. De fem undre bolagen som är grönmarkerade visar alla m-score som är lägre än
gränsvärdet och påvisar alltså inte någon risk för manipulation.
Urval

M-score DSRI

GMI

AQI

SGI

DEPI SGAI LVGI TATA

Bolag A

4,194

1,079

1,157

18,033 0,908 0,989 1,000 0,974 −0,062

Bolag B

−0,095

1,046

0,908

0,768

2,289 1,130 0,699 0,815 0,258

Bolag C

−0,301

0,641

0,432

3,043

2,494 0,753 1,000 0,951 0,142

Bolag D

−1,168

2,899

1,000

0,704

2,006 0,623 1,000 1,028 −0,248

Bolag E

−1,218

0,876

1,068

0,918

1,635 0,348 1,000 0,530 0,156

Bolag F

−1,917

1,362

0,995

0,999

1,004 0,948 1,000 1,015 0,051

Bolag G

−1,956

1,048

1,000

2,029

1,370 0,982 1,000 0,985 −0,057

Bolag H

−2,186

1,453

1,122

1,147

1,021 0,924 1,000 1,148 −0,044

Bolag I

−2,295

1,518

0,945

0,722

0,796 0,874 1,000 0,914 0,004

Bolag J

−2,914

1,002

1,000

1,000

0,811 1,152 1,000 1,008 −0,060

Tabell 2 Sammanställning av data för urvalsgrupp 2

Tabell 2 visar resultatet för bolagen i urvalsgrupp 1 av samtliga variabler som är inkluderade
Beneish modell (1999). Bolagen är rangordnade efter det utfall det fått på m-score.
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DSRI, mäter balansen mellan fordringar och intäkter. En oproportionerlig ökning kan vara
resultatet av uppblåsta intäkter. Det innebär att ju större värdet på DSRI, desto större risk för
manipulation av intäkter (Beneish 1999). Åtta av tio bolag har ett värde som överstiger 1
(tabell 2). Bolag D innehar ett värde som överstiger 2, något som innebär stor risk för
manipulation. Av de åtta bolagen som har ett värde över 1 på DSRI parametern är det 3
stycken som faller ut i Beneish m-score beräkningen med hög sannolikhet för manipulation av
räkenskaper (tabell 2).
GMI mäter kvoten av bruttomarginal. När värdet överstiger 1 har denna försämrats, något
som kopplas till högre incitament för manipulering (Beneish 1999). Tre av bolagen i
urvalsgrupp 1 innehar ett värde som överstiger 1 (tabell 2). Av de bolag som faller ut på den
sammanfattade beräkningen av modellen är det två som innehar ett värde större än 1 på GMI.
Bolag A har ett anmärkningsvärt högt GMI vilket beror på att omsättningen har minskat mer
än kostnaden för sålda varor. I beräkning av måttet används bolagets KSV direkt från
årsredovisningen för bolag B. Bolag A, C och H har en beräkning av KSV används.
Resterande värden har hämtats från bruttovinstmarginal redovisad via Retriever.
Tillgångskvalitetskvoten (AQI) mäter proportionen av tillgångarna som innehar eventuella
osäkra framtida fördelar. Den mäter därmed förändringen av realisationsrisk. När måttet
överstiger 1 är risken högre för en ökad uppskjutning av kostnader (Beneish 1999). Måttet är
positivt korrelerat med intäktsmanipulation (Beneish 1999). Fyra av bolagen har ett värde
som överstiger 1 (tabell 2). Bolag A har ett värde som överstiger 18, något som tyder på hög
sannolikhet för manipulation genom uppskjutna kostnader. Bolag G innehar ett värde som
överstiger 2, något som också indikerar på en betydligt högre risk. Av de fem bolag som faller
ut i modellen har två av bolagen ett större värde än 1 på AQI (tabell 2).
Sju av bolagen har ett värde som överstiger 1 på SGI (tabell 2). Av de bolag som faller ut på
Beneish m-score beräkningen pendlar tillväxten för fyra av fem bolag mellan 63,5%-149,4%
från året innan manipulation. Bolag A har istället en minskning av tillväxten på 9,2%, Bolag J
en minskning av 18,9 % samt Bolag I på 20,4%.
Endast två av tio bolag får ett utslag som överstiger 1 på DEPI (tabell 2). Ett värde som
överstiger 1 påvisar förändringar i avskrivningstakt. Av dessa två bolag är det endast bolag B
som enligt den sammanfattade beräkningen av måttet faller ut och antas ha hög sannolikhet
för manipulation.
SGAI är ett mått som genomgående behandlats genom ett antagande om värde 1. Detta har
skett i nio av tio fall på grund av att nio bolag rapporterar enligt kostnadsslagsindelad
resultaträkning varpå försäljnings-, administrations- och andra allmänna kostnader inte är
specificerade i resultaträkningen för dessa bolag. Värdet kan därmed vara till fördel för dessa
bolag i de fall manipulering skett, men inte visas i beräkningen på grund av att det neutrala
värdet 1 har behövts användas. Bolag B rapporterar enligt en funktionsindelad resultaträkning
och därmed finns kostnaderna för försäljning, administration och allmänna kostnader
specificerade för Bolag B i dess resultaträkning och en beräkning av SGAI har därmed kunnat
genomföras.
LGVI är kvoten av skuldsättningsgraden för bolaget. Ett värde som överstiger 1 indikerar på
en ökning i skuldsättningsgraden (Beneish 1999). Fyra av bolagen har ett värde som
överstiger 1 (tabell 2). Av dessa fyra är det endast bolag D som faller ut i m-score
beräkningen.
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TATA mäter i vilken utsträckning kassan understiger rapporterade intäkter. Bolagets
kassaflöde jämförs med resultatet efter skatt. Fem av tio bolag presenterar ett positivt resultat
(tabell 2). Bolagen presenterar positiva värden som varierar mellan 0,004–0,258. Av dessa
bolag uppvisar de tre med de högst värdena på TATA (bolag B, C och E) värden på m-score
som gör att de misstänks manipulera sin redovisning.
Bolagen som faller ut på den sammanlagda beräkningen av Beneish m-score är bolag A,B,C,
D och E (tabell 1). En övervägande faktor i beräkningen för bolag A är det positiva resultatet
på AQI, förutom det indikerar resultaten hos DSRI och GMI på manipulation för bolag A.
Bolag B har indikationer på manipulation i DSRI, SGI, DEPI samt TATA. Bolag C ger utslag
på AQI, SGI samt TATA. Övervägande utslag sker i AQI precis som i bolag A men också i
SGI. SGI visar på tillväxt som i bolag C förefaller vara 149,4%. Bolag D påvisar
manipulation via utslagen i indexen DSRI, SGI och LVGI, där DSRI står för den övervägande
delen av resultatet. Bolag E ger utslag på GMI, SGI samt TATA.
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4.4 Resultat för urvalsgrupp 2
Bolag

M-score

Gränsvärde -1,78
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4

-2,049
-2,124
-2,357
-2,512

Bolag 5
Bolag 6
Bolag 7
Bolag 8
Bolag 9
Bolag 10

-2,561
-2,572
-2,857
-2,897
-3,079
-3,359

Tabell 3 Sammanställning av m-score för urvalsgrupp 2

Tabell 3 redovisar utfallet av Beneish modell i urvalsgrupp 2. Här har de inkluderade
bolagens m-score rangordnats på samma sätt som i tabell 1. I urvalsgrupp 2 faller samtliga
bolag under gränsvärdet. Det vill säga inga bolag från urvalsgrupp 2 påvisar en risk för
manipulation.
Urval

M-score DSRI

GMI

AQI

SGI

DEPI SGAI LVGI TATA

Bolag 1

−2,049

0,982

0,983

2,226

1,085 0,815 0,958 0,833 −0,033

Bolag 2

−2,124

1,124

1,094

0,985

1,097 1,020 0,856 0,995 0,018

Bolag 3

−2,357

0,953

1,012

1,092

1,058 0,876 1,000 1,075 0,024

Bolag 4

−2,512

1,116

1,000

1,169

1,116 0,976 1,000 0,095 −0,129

Bolag 5

−2,561

0,913

0,908

1,153

1,159 0,903 1,070 1,018 −0,027

Bolag 6

−2,572

1,110

0,991

0,805

1,043 1,044 0,979 1,021 −0,032

Bolag 7

−2,857

0,958

0,945

0,809

1,234 1,647 0,959 0,694 −0,133

Bolag 8

−2,897

0,909

0,982

1,148

1,113 1,061 1,024 0,993 −0,105

Bolag 9

−3,079

0,282

1,000

0,967

0,957 1,001 1,000 1,013 0,025

Bolag 10

−3,359

0,877

0,833

0,853

0,961 0,937 0,701 0,884 −0,142

Tabell 4 Sammanställning av data för urvalsgrupp 2

Tabell 4 visar resultatet av respektive variabel för urvalsgrupp 2, samt det värdet på Beneish
m-score för respektive bolag.
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Kvoten mellan daglig försäljning i form av fordringar år t samt t-1 (DSRI) beräknar balans
mellan fordringar och intäkter. Ingen av bolagen i urvalsgrupp 2 har ett resultat på denna
variabel som kraftigt överstiger 1. Endast i bolag 2, 4 och 6 har ett värde på över 1 (tabell 4).
Ökningen av daglig försäljning i dessa bolag varierar mellan 11,0–12,4 %.
Förhållandet mellan bruttomarginal år t-1 och år, GMI, ett värde som överstiger 1 indikerar att
bruttomarginalen har försämrats. Nyckeltalet förväntas vara positivt korrelerad med
manipulation av intäkter. Bolag 2 och 3 har ett värde som precis överstiger 1 (tabell 4). Sex av
tio bolag har ett värde som understiger 1 och indikerar därmed på en förbättrad bruttomarginal
som är positivt för bolaget (tabell 4).
AQI mäter i hur stor det tillgångarna som potentiellt avser osäkra framtida fördelar för
bolaget. Ett värde som överstiger 1 innebär en högre sannolikhet av ökad uppskjutning av
kostnader (Beneish 1999). Bolag 1, 3,4,5 samt 8 har ett värde som överstiger 1 (tabell 4). Fem
av tio bolag har ett värde som understiger 1.
Försäljningstillväxt indexet SGI visar hur åtta av tio bolag har en positiv tillväxt (tabell 4).
Tillväxt behöver inte betyda manipulation, men tillväxtbolag har en större tendens att
manipulera sina räkenskaper än andra bolag (Beneish 1999).
Ett värde som överstiger 1 för indexet DEPI betyder att bolaget gjort nya bedömningar på
livslängd av tillgångar alternativt ändrat avskrivningsmetod. Fem av tio bolag har ett värde
som understiger 1 i urvalsgrupp 2 (tabell 4).
SGAI har för tre av bolagen fått det neutrala värde 1 eftersom data för att beräkna det exakta
värdet saknas. Dessa tre bolag har rapporterat via kostnadsslagsindelad resultaträkning medan
övriga sju bolag rapporterat enligt en funktionsindelad resultaträkning. Av resultatet i
urvalsgrupp 2 kan utläsas hur två bolag får ett resultat som överstiger 1 (tabell 4). Den
procentuella ökningen hos de två bolagen är försumbar och sannolikheten för manipulation är
därför liten. Fem bolag av tio får ett värde som understiger 1.
Fyra av tio bolag har ett resultat på LVGI som är större än 1 (tabell 4). Ett värde som är större
än 1 indikerar i en ökning av skuldsättningsgraden.
TATA mäter totala upplupna kostnader i förhållande till totala tillgångar (Beneish 1999).
Bolagets kassaflöde jämförs med resultatet efter skatt, för att kontrollera att den eventuella
ökning som skett beror på ett flöde in i bolaget och inte av justeringar som gjorts bolagets
redovisning. Tre av tio bolag presenterar ett positivt resultat. Bolagen presenterar positiva
värden som varierar mellan 0,018–0,025 (tabell 4).
Samtliga bolag i urvalsgruppen får ett Beneish värde som indikerar på att bolagen inte har hög
sannolikhet att de manipulerat räkenskaper (tabell 4). Detta kan vi konstatera genom att
samtliga bolag har ett värde mindre än gränsvärdet -1,78.
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5 Analys
Detta kapitel svarar på hur modellen kan användas för att identifiera manipulation av
redovisning i svenska bolag. För att ta reda på om Beneish modell är funktionsduglig i en
svenska bolags miljö ställde vi fem forskningsfrågor. I detta kapitlet redogör vi för den analys
studien har lett fram till, vi gör detta med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor.

5.1 Vilket utfall ger Benish m-score på Svenska bolag som
avslöjats med att manipulera sin redovisning?
Bolagen i urvalsgrupp 1 har samtliga avslöjats eller själva erkänt att dess redovisning har
manipulerats. Det råder inga tvivel kring att alla dessa bolag för de år modellen har testats har
manipulerat sin redovisning på ett sätt som inte är tillåtet. Trots detta påvisar Beneish modell,
som vi kan se i tabell 1, endast att fem av tio bolag har hög risk för manipulation. Valt
gränsvärde ska ge en felmarginal på 24–42 % av manipulerande bolag där klassificering sker
till icke manipulatör. För urvalsgrupp 1 gör alltså modellen motsvarande felbedömning på 50
% av bolagen. Resultatet för urvalsgrupp 1 avviker därmed från de resultat som Beneish
(1999) uppvisade. Vi kan observera att avvikelsen mellan resultatet för urvalsgrupp 1 och
Beneish rapporterade felmarginal är relativt liten och med hänsyn till det begränsat antal
observationer i urvalet 1 så kan vi inte avgöra om det finns en skillnad i resultatet i denna
studie och tidigare studier av Beneish (1999).

5.2 I de fall Beneish m-score lyckas identifiera manipulation i
bolaget, vad beror det på?
Modellen har lyckats identifiera att fem av de tio bolagen i urvalsgrupp 1 har manipulerat den
ekonomiska bilden av bolaget. Utifrån datan som finns presenterad i tabell 2 framgår att
bolagen uppvisar ett splittrat resultat på indexen som leder fram till misstankar för
manipulation. Fyra bolag (B, C, D och E) har ett SGI som visar på att de har en positiv tillväxt
enligt tabell 2. Tillväxtbolag anses vara mer benägna än andra bolag att manipulera sin
redovisning (Beneish 1999) därför är det intressant att konstatera att totalt fyra av bolagen
faller ut som manipulatörer har en positiv tillväxt. Definition av ett tillväxtbolag är att bolaget
har fördubblat sin omsättning under en fyraårsperiod och att omsättning måste ha ökat varje år
under denna period (DI Gasell u.å.). Detta motsvarar en tillväxt på 26 % per år, något alla fyra
bolag uppfyller. Detta gör att bolag B, C, D och E per definition kan klassas som
tillväxtbolag. En bidragande anledning till att modellen lyckas identifiera dessa bolags
bedrägeri är alltså att den fångar upp bolagens kraftiga tillväxt.
Tre av bolagen (A, B och D) har ett DSRI över 1 (tabell 2), något som påverkar att dessa
bolag faller ut som manipulatörer. Av de tre bolagen som uppnår ett DSRI över 1 uppvisar
bolag D ett påfallande högt resultat. Detta beror på att bolag D enligt redovisningen har
fördubblat sin omsättning samtidigt som de kortfristiga fordringarna ökat nästintill sex
gånger. Detta kan uppstå utifrån på helt legitima grunder, exempelvis förändrade kreditvillkor
(Beneish 1999). Bolag A, B och D faller ut på DSRI då alla tre bolagen har ökat
kundfordringarna procentuellt mer än försäljningen (bilaga 2), vilket ger en fingervisning om
att kreativ bokföring pågår (Beneish, Lee & Nichols 2013).
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Vidare har tre av fem bolag (B, C och E) ett resultat på TATA som är positivt (tabell 2). Detta
indikerar på att dessa bolag har ökat sin vinst i en högre takt än de har ökat sitt kassaflöde.
Vinstökningen beror därmed på justeringar som gjorts i redovisningen. Dessa bolag har alltså
drivit upp resultatet med hjälp av periodiseringar, något som delvis kan åstadkommas helt
lagligt. Bolag C och E har båda negativa kassaflöden (bilaga 2) trots detta har de en positiv
vinst och bolag B har en vinst som är ca 80 % högre än kassaflödet. Anledningen till att dessa
bolag uppvisar ett värde för TATA som bidrar till att de faller ut som manipulatörer utifrån mscore är att alla dessa tre bolag har ett förhållande mellan vinst och kassaflödet som gör att
misstankar väcks kring relevansen i de periodiseringar som gjorts i bolagens bokföringar. Det
kan finnas rimliga förklaringar till periodiseringarna, men de kan samtidigt också vara
godtyckliga och sakna relevans till bolagets verkliga prestation. En anledning till att vilja
uppvisa ett resultat för bolaget som är bättre än det verkliga resultatet kan vara att cheferna i
bolaget har bonusar baserade på resultat (Healy 1985).
Bolag A och E uppvisar värde på GMI som indikerar att dessa bolag har försämrade
ekonomiska förhållanden. Bruttomarginalen har försämrats från år t-1 till år t med 15,7
respektive 6,8 % för bolag A och E (tabell 2). En försämrad bruttomarginal innebär att en
mindre del av bolagets intäkter finns kvar efter bolagets kostnader är betalda. Bolag som
manipulerar sin redovisning antas ha försämrade bruttomarginaler (Beneish, Lee & Nichols
2013) vilket både bolag A och E uppvisar.
Enligt tabell 2 faller två bolag ut på AQI (bolag A och C). Detta innebär att dessa bolag har
ökat sin andel icke materiella tillgångar, vilket kan bero på en alltför stor aktivering av
utgifter (Beneish, Lee & Nichols 2013). Bolag A utmärker sig med ett AQI som är
exceptionellt högt med ett värde som överstiger 18. I årsredovisningen för bolag A går det att
utläsa att bolaget tagit upp stora nya immateriella tillgångar år t vilket är orsaken till det
extrema resultatet. Genom att studera bolagets årsredovisning kan vi se att år t+1 (vilket i
detta fall är det år som bolaget upptäcktes att ha fuskat med sin redovisning) är denna
immateriella tillgång borttagen. Detta leder till misstankar om att hela den immateriella
tillgången som togs upp år t eventuellt varit inkorrekt bokförd som immateriell tillgång. Bolag
C har år t bokfört ytterligare långfristiga fordringar som är grunden till det höga resultatet som
bolaget uppvisar. Bolaget anger i årsredovisningen att anledningen till fordran är utlåning till
annat bolag för finansiering av produktutveckling och att fordran år t+1 skall omvandlas till
aktier. Enligt bolag C årsredovisning för år t+1 omvandlas en fordran detta år till aktier. Båda
bolagen har bevisligen ökat sin andel av icke materiella tillgångar vilket indikerar på att de
skjuter upp sina kostnader, något som ökar sannolikheten för att de manipulerar sin
redovisning (Beneish 1999).
Endast ett av bolagen med ett m-score som utpekar dem som potentiella manipulatörer av
redovisningen har ett LVGI resultat som visar på att dem har ökat skuldsättningsgraden (tabell
2). Ökningen är dock endast på 2,8%, även om den bidrar till att bolag D faller ut som
manipulatör enligt Benesih modell, är det svårt att göra någon vidare analys med anledning av
LVGI. En minskad avskrivningstakt, där värdet på DEPI överstiger 1 uppvisar endast bolag
B, något som utgör en indikation om att bolaget manipulerar sin redovisning (Beneish 1999).
Bolag B har enligt tabell 2 minskat sin avskrivningstakt med 13%. Minskningen beror på att
avskrivningstakten endast har ökat med 21,3% samtidigt som de materiella tillgångarna ökat
med 41,7% från åt t-1 till år t (bilaga 2). SGAI indexet har såsom tidigare förklarats i kapitel
4.3 inte kunna mätas vilket gör att det inte är av intresse i analysen av varför m-score lyckas
upptäcka bolag som har manipulerat sin redovisning.
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För att summera är modellens index konstruerade för att fånga bolag som har
försäljningstillväxt (SGI), försämrad ekonomisk uppbyggnad (GMI, SGAI, LEVI och AQI)
eller ägnar sig åt aggressiv redovisning (DSRI, DEPI och TATA) (Beneish, Lee & Nichols
2013). Bolag C, D och E faller ut inom alla tre dessa områden. Dessa bolag har positiv
tillväxt, de har en försämrad ekonomisk uppbyggnad och de förefaller ägna sig åt en aggressiv
redovisning. Anledningen till att m-score lyckas identifiera dessa bolag som manipulatörer är
att de uppvisar just de egenskaper som modellen är skapad att identifiera och som enlig
Beneish (1999) är förknippade med bolag som ägnar sig åt kreativ bokföring. Bolag A och B
faller ut inom två av tre områden. Bolag A har en försämrad ekonomisk uppbyggnad och
förefaller ägna sig åt aggressiv bokföring. Bolag B är ett tillväxtbolag som enligt resultat i
indexen ägnar sig åt aggressiv redovisning. Vi kan alltså konstatera att de bolag som faller ut
som manipulatörer uppvisar minst två av de tre egenskaper som modellen söker efter för att
identifiera manipulatörer. Vidare kan vi notera att de index som Beneish själv identifierade
som indikatorer för earnings management snarare än manipulation av redovisningen dvs
LVGI, DEPI och SGAI (Beneish 1999) saknar avgörande betydelse för att urskilja bolagen.

5.3 Om Beneish m-score misslyckas att identifiera bolag som
manipulerat sin redovisning, vad beror det på?
I urvalsgrupp 1 lyckas m-score modellen inte att identifiera fem av tio bolag som har hanterat
sin bokföring på ett bedrägligt sätt. Enligt urvalskriterierna vet vi redan om att även dessa fem
bolag har manipulerat sin redovisning. Varför lyckas inte modellen påvisa detta? Vi kan
konstatera att alla fem bolagen (bolag F-J) faller ut på minst ett av indexen. Bolag F och G har
m-score på -1,917 respektive -1,956 resultat som är relativt när gränsvärdet -1,78, vilket gör
att även om dessa bolag inte faller ut pekar m-score resultat på att det finns flertalet
indikationer på att dessa bolag manipulerar sina redovisningar.
Alla fem bolag i denna grupp har DSRI resultat som indikerar att de kortfristiga fordringarna
har ökat mer än försäljningen (tabell 2). DSRI uppvisar framförallt höga resultat för bolag F,
H och I. För bolag F och H har kundfordringarna ökat med 36,3 respektive 48,2 % samtidigt
som omsättningen varit i princip oförändrad (bilaga 2). Bolag I har i sin tur ökat
kundfordringarna med 20,7% samtidig som omsättningen minskat med 20,4 % (bilaga 2).
I tabell 2 kan vi se att tre av bolagen (F, G och H) visar på en positiv tillväxt enligt SGI, vilket
påvisar ökat incitament till att manipulera redovisningen (Beneish 1999). Dock är det endast
bolag G som har en positivt tillväxt i den omfattningen att det skulle identifieras som ett
tillväxtbolag det vill säga en tillväxt på över 26 % per år, något som motsvarar en fördubblad
omsättning under en fyraårsperiod (DI Gasell u.å.). Bolag F, H och J har LVGI resultat som
indikerar på att bolagen har en ökad skuldsättningsgrad (tabell 2) vilket kan ge incitament till
att manipulera intäkterna för att uppvisa resultat som stödjer de krav som finns i låneavtal
(Beneish 1999). Bolag H uppvisar en ökad skuldsättningsgrad på 14,8 % vilket medför att
bolag H har incitament för att manipulera redovisningen. Dock visar bolag F och J resultat på
en ökad skuldsättningen på endast 1,5 respektive 0,8 %, det är inte troligt att denna ökning ger
skäl till ökat incitament för att manipulera redovisningen.
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Två av fem bolag (bolag G och H) har ett AQI värde som visar på att de har ökat andelen
immateriella tillgångar i sitt bokslut från år t-1 till år 1 (tabell 2). Vid granskning av
årsredovisningen för bolag G noteras att den redovisade goodwillen nästintill har fördubblats
från år t-1 till år t. Detta härrör enligt årsredovisningen från en nyanskaffning i både
varumärke och verksamheter. Ökningen för bolag H beror enligt redovisningen på att de
finansiella anläggningstillgångarna ökat med 36 % vilket kommer från ökade andelar i
intresseföretag (ökade med 127 %) samt ökade långfristiga fordringar (ökade med 22%).
Bolag H har ett GMI som visar på att bolagets bruttomarginal har försämrats från år t-1 till år
t med 12,2% enligt tabell 2. Försämringen beror på att kostnaderna för sålda varor har ökat
med 19,2 % samtidigt som omsättningen endast ökat med 2% (bilaga 2). En försämrad
bruttomarginal är en indikator för att bolaget manipulerar sin redovisning (Beneish, Lee &
Nichols 2013). Vidare har ett bolag (J) ett värde på indexet DEPI som visar att bolagets
avskrivningstakt har minskat från år t-1 till år t, minskningen är 15,2 % (tabell 2).
Minskningen beror på att de materiella tillgångarna har minskat med 20,2% samtidigt som
avskrivningarna minskat med 37,3 % (bilaga 2). En minskad avskrivningstakt är en indikator
för manipulation av redovisningen (Beneish 1999). Bolag F har ett positivt resultat för TATA,
vilket betyder att bolaget har ökat sin vinst procentuellt mer än sitt kassaflöde vilket innebär
att resultatet drivits upp med hjälp av justeringar i bolagets redovisning. En positivt TATA är
en indikator på att bolaget ägnar sig åt resultatmanipulering (Beneish 1999).
Beneish modell är som tidigare nämnt konstruerad att fånga bolag som har försäljningstillväxt
(SGI), försämrad ekonomisk uppbyggnad (GMI, SGAI, LEVI och AQI) eller ägnar sig åt
aggressiv redovisning (DSRI, DEPI och TATA) (Beneish, Lee & Nichols 2013). Vi kan se att
alla dessa fem bolag faller ut inom ett eller flera av dessa områden men ändock uppvisar de
inte m-score som gör att de identifieras som manipulatörer av redovisningen. Tre bolag (F, G
och H) visar resultat som gör att de fångas in på alla de tre områden som Beneish modellen är
konstruerad att identifiera. Medan Bolag J endast uppvisar tecken på försämrad ekonomisk
uppbyggnad och aggressiv redovisning och bolag I påvisas endast att ägna sig åt aggressiv
redovisning. Bolagen i denna grupp har mindre extrema värden för alla index förutom för
DEPI och LVGI än bolagen i den del av urvalsgrupp 1 som faller ut som manipulatörer. För
indexen DEPI och LVGI återfinns de högsta resultaten i den del av urvalsgrupp 1 som inte
faller ut som manipulatörer men dessa index indikerar på earnings management snarare än
ohederlig manipulation av redovisningen och saknar därmed signifikant betydelse för att
identifiera manipulatörer (Beneish 1999).
Då bolagen faller ut inom flertalet index men inte uppvisar m-score som gör att de identifieras
som manipulatörer, kan detta indikera den andel som tillhör felmarginalen för det gränsvärde
(-1,78) som används för att identifiera manipulatörer. Detta gränsvärdet medför att 24–42 %
av de bolag som manipulerar sin redovisning inte kommer falla ut som manipulatörer. Om ett
annat gränsvärde hade använts, till exempel -2,22 % som används i flertalet andra studier
(Herwati, T. & Herwati 2015; Repousis 2016; Shamimul, Normah, Paul & Morrison 2017)
hade ytterligare tre bolag identifierats (F, G och H) som manipulatörer vilket hade minskat
andelen fel där bolag som manipulerar sin redovisning inte kommer falla ut som
manipulatörer. Dock hade ett gränsvärde på -2,22 ökat andelen fel där bolag som ej har
manipulerat sin redovisning ändock skulle falla ut som manipulatörer. Gränsvärdet -2.22
omnämnts inte överhuvudtaget i de publikationer Beneish gjort, dess härstamning är oklart
(Beneish 1997; Beneish 1999; Beneish, Lee & Nichols 2013). De återstående två bolagen (I
och J) är bolag som uppvisar en negativ tillväxt, SGI för dessa bolag är 0,796 respektive
0,811. Beneish betonar att bolag som identifieras som manipulatörer har en stark tillväxt och

30

modellen har tillväxt som en viktig faktor för att identifiera manipulatörer (Beneish 1999).
SGI betydelse för modellen framgår av formeln för modellen där SGI tillmäts en faktor på
0,892. Bolag som strävar efter att hålla nere redovisat resultat och manipulerar redovisningen
för att uppnå detta enligt teori för den politiska kostnadshypotesen (Zimmerman & Watts
1990) kommer troligtvis inte fångas upp av Beneish modell. Utöver SGI har DSRI stor
påverkan av m-score resultatet då detta index har en faktor på 0,92. Detta innebär att modellen
förutom positiv tillväxt påverkas mycket av de fall där kortfristiga fordringar ökat
oproportionerligt mer än omsättning. Bolag I uppvisar ett högt DSRI men detta index är den
enda faktorn som bolaget uppvisar resultat på som gör att det kan misstänkas manipulera sin
redovisning. Bolag J faller ej ut på DSRI vilket innebär att detta bolag inte faller ut på något
av de två index som modellen tillskriver mest betydelse.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att anledningen till att modellen inte fångar upp alla
bolag som har manipulerat sin redovisning är dels för att modellen inte är konstruerad att
fånga upp alla. Detta då den isåfall även kommer peka ut icke manipulatörer som
manipulatörer i en alltför stor utsträckning. Dessutom kan vi notera att modellen lägger stor
vikt vid indexen SGI och DSRI vilket innebär att om manipulationen uppvisar sig enbart via
andra index behöver utfallet på dessa index vara högre för att få samma påverkan på m-score.

5.4 Vilket utfall ger Benish m-score på Svenska bolag som följer
god redovisningssed?
Bolagen i urvalsgrupp 2 valdes med utgångspunkten att dessa bolag följer god
redovisningssed. Samtliga bolagen i urvalsgruppen har vunnit “Sveriges Bästa
Årsredovisning” (Sveriges bästa årsredovisning 2018b) och innehar en ren revisionsberättelse.
Den data som har sammanställts med Beneish modell (1999) speglar även detta vilket visas av
resultatet i tabell 3. Samtliga bolag fick ett m-score som var lägre än gränsvärdet på -1,78.
Detta indikerar som tidigare nämnts att bolagen i urvalsgrupp 2 inte uppvisar någon risk för
manipulation enligt Beneish antaganden (1999).
Vid misstanke om manipulation är en varningsflagga kraftigt ökade kundfordringar i
förhållande till bolagets intäkter (Beneish 1999). I urvalsgrupp 2 var det endast tre bolag (2, 4
och 6) som gav utslag för detta enligt utfall i DSRI (tabell 4). Bolag 2 har mellan de jämförda
åren ökat sina kortfristiga fordringar med 23,3 % medan omsättning endast ökat med 9,7 %
(bilaga 2). Bolag 4 har ökade kortfristiga fordringar på 24,5% och en ökad omsättning med
11,6 % (bilaga 2). Bolag 6 har ökade kortfristiga fordringar på 15,8 % och en ökad
omsättning på 4,3 % (bilaga 2). Det vill säga i samtliga bolag har kortfristiga fordringarna
ökat med 2 till 4 gånger mer än omsättningen och det är anledningen till att måttet ger utslag
på dessa bolag som manipulatörer. Dock är resultatet relativt lågt det överstiger precis värdet
1 och dessa bolags värden är försumbara och ger endast ett litet utslag i bolagens m-score.
Bolag 9 visar upp ett extremt lågt värde på 0,282 för DSRI något som beror till största del på
att bolaget i fråga har minskat sina kortfristiga fordringar med 73 % (bilaga 2). Detta
resulterar i att modellen ser det som högst osannolikt att bolag 9 har överskattat sina intäkter
eller implementerat mer fördelaktiga betalningsvillkor på sina fordringar (Beneish 1999). I
samtliga övriga bolag har de kortfristiga fordringarna ökat i proportion med omsättningen och
bolagen anses därför med hög sannolikhet följa god redovisningssed gällande rapporteringen
av intäkter och fordringar enligt modellen (Beneish 1999).
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Nästan samtliga bolag (utom bolag 2 och 3) visar på en förbättrad eller oförändrad
bruttovinstmarginal (tabell 4). Vilket enligt Beneish (1999) tyder på en ökad lönsamhet för
bolagen. I takt med att det går bättre för bolaget minskar även risken för incitament till
manipulation. De två bolagen vars värde överstiger 1 visar på en försämrad
bruttovinstmarginal. Det finns därav en något förhöjd risk för manipulation i dessa två bolag
jämfört med de övriga bolagen enligt modellen. Både bolag 2 och 3 visar på en relativt liten
försämring vilket gör att det inte ger något markant utslag i bolagens totala m-score.
AQI speglar kvaliteten på bolagets tillgångar (Beneish 1999). Enligt indexet faller hälften av
bolagen ut som manipulatörer (bolag 1, 3, 4, 5 och 8). De flesta av bolagen ger ett svagt utslag
i modellen, vilket gör att det är försumbart. Det är dock värt att notera att bolag 1 har ett värde
på över 2 (tabell 4). Anledningen till att bolag 1 har ett högre resultat på AQI än de andra
bolagen beror på att bolaget under de granskade åren har ökat sina immateriella tillgångar i
större utsträckning än övriga tillgångar (bilaga 2). Bolagets immateriella tillgångar har över
fördubblats och under samma tidsperiod har även bolaget materiella tillgångar minskat. Detta
tyder på en minskad kvalitet i bolaget tillgångar som kan vara orsakat av en ökning i
uppskjutna kostnader (Beneish 1999). Kostnaderna aktiveras istället för att ta upp dem
löpande i verksamheten. Detta påverkar bolagets m-score och är en starkt bidragande orsak
till att bolaget uppvisar sämst m-score i urvalsgrupp 2 (tabell 3). Övriga bolag (2, 6, 7, 9 och
10) visar på en förbättrad tillgångskvalité där andelen immateriella tillgångar inte ökat i
förhållande till övriga tillgångar. Bolag med en hög kvalitet i sina tillgångar har minskad risk
för manipulation då materiella tillgångar anses generera säkrare framtida kassaflöden
(Beneish 1999).
Nästan samtliga bolag har en ökad försäljningstillväxt (förutom bolag 9 och 10) vilket innebär
att bolagen har ett resultat på SGI som överstiger 1 (tabell 4). Som tidigare nämnts behöver en
ökad försäljningstillväxt inte nödvändigtvis vara ett tecken på manipulation (Beneish 1999).
Inget av bolagen visar på en kraftig försäljningstillväxt och därav bedöms risken för
manipulation fortfarande relativt liten i dessa bolag med de övriga variablerna i åtanke. Bolag
9 och 10 har båda haft en minskad omsättning för de jämförda åren och har därav fått ett
värde som ligger under 1 (bilaga 2), vilket visar på att det inte finns någon risk för
manipulation (Beneish 1999).
En förlängd livslängd på tillgångar kan vara ett tecken på att bolaget vill minska sina
kostnader för att öka resultatet och bibehålla tillgångar (Beneish 1999). Hälften av bolagen i
urvalsgrupp 2 (1, 3, 4, 5 och 10) visar på att avskrivningstakten (DEPI) har minskat vilket
tyder på att dessa inte manipulerat sin redovisning (tabell 4). Bolag 1 uppvisar det lägsta
resultatet av samtliga undersökta bolag i urvalsgrupp 2. Detta beror på att bolaget har minskat
sina materiella tillgångar år t jämfört med tidigare år (t-1) utan att ha minskat sina
avskrivningar i samma takt (bilaga 2). Hade bolaget minskat sina avskrivningar i större
utsträckning är risken för att bolagets m-score hade hamnat på andra sidan om gränsvärdet,
det vill säga större än -1.78, varit ganska stor. Detta eftersom två variabler då gett höga
resultat. Bolag 7 visade på det högsta resultatet i urvalsgrupp 2 vilket beror på minskade
avskrivningar i kombination med ökade materiella tillgångar (bilaga 2). Detta ger en
indikation på risk för manipulation då kostnaderna kan vara aktiverade till fördel för
resultatet. För bolag 7 har dock inte denna variabel stor nog att påverka bolagets m-score till
den grad att bolagets redovisning skulle anses vara manipulerad då bolagets m-score hamnar
under gränsvärdet likt de övriga bolagen i urvalsgrupp 2.
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Eftersom att nästintill samtliga bolag i urvalsgrupp 1 samt 3 bolag (3, 4 och 9) från
urvalsgrupp 2 inte kunde mäta SGAI på ett tillförlitligt sätt tappar variabeln sin relevans i
denna studien. Merparten av bolagen i urvalsgrupp 2 vars redovisning var funktionsindelad
har fått ett värde under 1 (bortsett från bolag 5 och 8 som låg strax över) (tabell 4). Bolagens
intäkter har ökat i större utsträckning än vad kostnaderna har gjort vilket kan styrkas i bilaga 2
för samtliga bolag. Detta indikerar på att risken för manipulation är låg då bolagen inte
befinner sig i en pressad situation samt används kapitalet på ett effektivt sätt (Beneish 1999).
För att minska risken för manipulation ytterligare ses gärna en minskad eller oförändrad
skuldsättningsgrad. Ökar skuldsättningen i ett bolag ökar risken för manipulation för att
bibehålla överenskomna lånevillkor eller möjliggöra framtida lån. En minskad skuldsättning
(LVGI) kunde ses i sex stycken av bolagen (1, 2, 4, 7, 8, och 10) i urvalsgrupp 2. I bolag 1, 2,
4, 7 och 8 kunde en minskning av kortfristiga skulder och/eller långfristiga skulder samt en
ökning av totala tillgångar ses och förklara de låga resultaten (bilaga 2). I bolag 10 hade
tillgångarna minskat men en kompensation skedde genom rejäla minskningar av båda
långfristiga och kortfristiga skulder.
I urvalsgrupp 2 visar 7 av 10 bolag enligt tabell 4 att kassaflödet inom bolaget ökar i samma
takt som bolagets resultat (TATA). Detta indikerar att bolaget är effektivt och de ökade
resultatet är en effekt av bolagets verksamhet och inte justeringar i redovisningen (Beneish
1999). Bolagens redovisning bör därför spegla god redovisningssed och risk för manipulation
bör inte existera. Bolag 2, 3, och 9 visar alla på positiva resultat på TATA vilket är en
indikation att risk för manipulation kan förekomma. Men återigen är värdet lågt vilket gör att
det inte indikerar någon större risk.
Samtliga bolag i urvalsgrupp 2 uppvisar därmed ett förväntat resultat, något som indikerar att
modellen framgångsrikt klassificerar bolagen i urvalsgrupp 2. Enligt resultatet av Beneish
studie (1999) klassificerade modellen felaktigt 7,6–17,5 % av de bolag som inte manipulerar
sin redovisning som manipulatörer. Det är en tes som resultatet för urvalsgrupp 2 inte påvisar.
Studien visar på att samtliga bolag klassificeras efter det förväntade utfallet och någon
felmarginal, som påvisas i Beneish (1999) studie, existerar inte i detta urval. Detta hade varit
annorlunda om -2,22 hade använts som gränsvärde likt tidigare nämnda studier (Herwati, T.
& Herwati 2015; Repousis 2016; Shamimul, Normah, Paul & Morrison 2017). Hade denna
studien haft -2,22 som utgångspunkt för analys hade istället en felmarginal på 20% uppstått.
Både bolag 1 och 2 hade identifierats som manipulatörer felaktigt utifrån de antagande som
gjort i studien om kvaliteten på deras redovisning. Den största orsaken till att bolag 1 hade
fallit ut som manipulatör beror på dess höga värde på AQI. I bolag 2 däremot är det inte en
enstaka variabel som är orsaken till att bolaget får ett värde över gränsvärdet, istället orsakas
det av att 5 av 8 variabler visar på manipulation. Även om ingen av variablerna var för sig
visar på extremt höga värden gör helheten att m-score ger utslag. Då det finns en del
tveksamheter kring -2,22 som gränsvärde och dess uppkomst har detta gränsvärde inte
beaktats i resultatet.
Felaktigt klassificerade bolag kan bero på bolagens bransch eller företagsklimat, konkurrens
och affärsverksamhet. Ett exempel på detta vore tillväxtbolag som felaktigt kan klassificeras
trots avsaknad av faktisk manipulation. Detta då modellens resultat endast ger en indikation
på att risken för manipulation är ökad och vidare undersökning av bolaget bör ske. Tillväxt är
en av de faktorer som används i modellen då tillväxtfaktorer anses utgöra en större risk för
påtryckningar kring intäktsmål, bolagets finansiella position eller bolagets kapitalbehov. I en
bredare urvalsgrupp bör därmed denna eventuella felprocent visas mer tydligt. Ytterligare en
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anledning till avvikelse från det procentuella felutfall för urvalsgrupp 2 som tidigare studier
uppvisat kan härledas till att vi valt att arbeta med ett annat typ av urval (Beneish 1999).

5.5 Hur praktiskt är de att beräkna Beneish m-score utifrån ett
svenskt bolag?
Problemen som stöttes på under studiens gång var till största del orsakat av redovisningens
struktur i de undersökta bolagen. Beneish m-score modellen är ursprungligen utformad efter
börsnoterade bolag i USA (Beneish 1999). Utformningen motsvarar i Sverige en
funktionsindelad redovisning vilket inte är lika frekvent använt som den
kostnadsslagsindelade resultaträkningen (Bokföringsnämnden 2019b). I de bolag som
använder sig av funktionsindelad redovisning var appliceringen av modellen problemfri. Att
däremot applicera modellen som den är framtagen utan antaganden och vissa egna
uträkningar var inte möjligt i svenska aktiebolag som hade en kostnadsindelad redovisning.
De två variabler i modellen där datainsamlingen skapade störst problem var GMI och SGAI.
Problemen bestod av att den kostnadsslagsindelade redovisningen saknade uppgifter gällande
kostnad sålda varor (KSV) och försäljnings-, administrations- och allmänna kostnader på
grund av redovisningens indelning. För att möjliggöra användandet oavsett bolagets val av
uppställning av redovisningen gjordes följande antaganden och förtydligande som också
presenteras i resultatet:
• SGAI kommer i de fall underliggande data inte finns presenterade behandlas genom
att sättas till värdet 1 (Beneish 1999).
• Vid beräkning av LGVI antas inte långfristiga skatteskulder vara räntebärande.
• Samtliga kortfristiga skulder tas med, oavsett om de är räntebärande eller inte.
• Avskrivningarna som används i DEPI avser endast materiella anläggningstillgångar.
Gällande GMI används för kostnadsslagsindelad redovisning i första hand den presenterade
bruttovinstmarginalen och i de bolag där information om bruttovinstmarginal saknades
räknades KVS ut manuellt enligt följande formel:
KSV=IB lager + årets inköp - UB lager
Lager var relativt enkelt att identifiera, men vissa svårigheter har uppkommit i att identifiera
alla inköpen. I de fall bolaget är ett tillverkande bolag ska även dessa kostnader inkluderas,
såväl som kostnader för att köpa in råmaterial. I beräkning användes för inköpen posten
råvaror och förnödenheter under kostnader. I de 3 fall där beräkningen genomförts har inte
berörda personalkostnader inkluderats. Detta är kostnader som naturligt hör till posten KSV,
men som varit omöjliga att identifiera utifrån årsredovisningarna. Det gör att värdet som
används i beräkningsmodellen för KSV endast är en approximation och därmed skulle kunna
komma att påverka resultatet positivt likväl som negativt. Modellen för datainsamling och
sammanställning som utvecklats i syfte att möjliggöra beräkning av GMI kan appliceras i
framtida studier där bolag med kostnadsslagsindelning behandlas.
På svenska bolag kan metoden för att samla in och sammanställa data appliceras i de allra
flesta fall där bolag är skyldiga att upprätta en redovisning. Detta då metoden är förenlig med
såväl K2, K3 samt K4 redovisning. Vi har inte inkluderat några bolag som redovisar genom
förenklad resultaträkning som är en del av K2, något som små bolag har tillåtelse att använda
sig av (Skatteverket 2014).
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Genom dessa antaganden som gjorts blev modellen möjlig att använda som analysverktyg på
svenska bolag oavsett deras val av indelning i resultaträkningen. Den presenterade metoden
för insamling och sammanställning av data förenklar även det problem som Beneish (1999)
upplever med icke publikt handlade bolag. Detta gör att genom att anpassa modellen för en
kostnadsslagsindelad redovisning kan den appliceras även på bolag som inte är börsnoterade.
Det svenska redovisningsregelverket främjar en kostnadsslagsindelad resultaträkning både för
onoterade och börsintroducerade bolag. Dessa antaganden vidgar modellens användning och
gör den mer praktisk i sitt nyttjande. På en relativt kort tid och med en relativt liten
ansträngning kan en riskanalys göras på ett svenskt aktiebolag. Detta eftersom att all
information som behövs för en analys finns samlad i bolagets i frågas årsredovisning.
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6 Slutsats
I följande kapitel redogör vi för de slutsatser som kan dras utifrån den insamlade datan och
de analyser av denna data som har gjorts. Dessa slutsatser kopplas till studiens syfte. Vidare
presenterar vi i detta kapitel förslag på vidare studier.
Beneish m-score är konstruerad för att fånga bolag som har kraftigt ökad försäljningstillväxt,
försämrad ekonomisk uppbyggnad eller ägnar sig åt aggressiv redovisning. Detta innebär att
bolag som ägnar sig åt manipulation inom just dessa områden kommer kunna identifieras som
manipulatörer av Beneish modell. Syftet med denna studien var att utvärdera potentialen hos
Beneish m-score att användas som en generell modell för att identifiera manipulation av
redovisning i svenska bolag. Detta för att bidra till en ökad transparens kring earning
management på den svenska börsen. Vi kan notera att modellen identifierade 50 % bolagen
som hade manipulerat sin redovisning korrekt (urvalsgrupp 1) och 100% av bolagen som inte
hade manipulerat sin redovisning korrekt (urvalsgrupp 2).
Att Beneish modell inte har identifierat alla manipulatörer i urval 1 beror delvis på det
gränsvärde som modellen har, -1,78. Gränsvärdet är en kompromiss mellan två olika typer av
fel, att misslyckas att peka ut bolagen som har manipulerat sin redovisning eller att peka ut
icke manipulatörer som manipulatörer. Vårt utfall ger en lägre andel utpekade manipulatörer
än Beneish studie från 1999. Detta är delvis ett resultat av de begränsade urval studien utgår
ifrån och medför att vi inte kan konstatera att vårt resultat avviker från tidigare studier. En
begränsning hos studien är därmed att vi inte kan avgöra huruvida felmarginalen skiljer sig
för m-score mellan svenska bolag och studier på amerikanska bolag. Gränsvärdet borde
dessutom medföra att bolag i urvalsgrupp 2 felaktigt pekas ut som manipulatörer i 7,6–17,5 %
av fallen. I vår studie så kan vi inte observera några fall av denna typ av felklassificering.
Även detta kan bero på urvalets storlek men det kan också vara ett resultat av att
urvalskriterierna i denna studie skiljer sig från de kriterier som använts i Beneish studie från
1999.
Det finns flera implikationer med att införa Beneish m-score som en generell modell för att
upptäcka manipulering av räkenskaper. Dels då modellen på grund av sin uppbyggnad inte
kommer att upptäcka flertalet tillvägagångssätt att manipulera. Om modellen används som en
generellt accepterad metod skulle det innebära risk för att vissa typer av manipulation bortses
från och att de därmed accepteras som legitima. Exempelvis kan intressenter missledas att tro
att bolaget är ett fördelaktigt investeringsobjekt, när anledningen till att bolaget inte utpekas
beror på begränsningar i modellen. Det finns flera anledningar till att modellen inte kan
användas som en generell metod, dels är modellen till stor del baserad på variabler som antar
att ledningen i bolaget kommer att manipulera intäktsredovisningen för att öka det redovisade
resultatet.
Vi kan konstatera att modellen lägger olika stor tyngd på de olika variablerna, något som
leder till att det kommer det krävas olika kraftiga förändringar för att ge tillräckligt stor
påverkan för att uppnå ett m-score som utpekar bolaget som manipulatör beroende på inom
vilket område som bolaget uppvisar tecken på manipulation. Störst tyngd lägger modellen vid
måtten för tillväxt (SGI) och kortfristiga fordringar i förhållande till omsättning (DSRI) vilket
vi kan se i presentationen av modellen i kapitel 2.5. Detta är en av de bidragande orsakerna till
att alla manipulatörer inte identifieras. Ett sådant område där modellen inte lyckas synliggöra
är bolag som manipulerar sin redovisning i syfte att hålla nere det redovisat resultat. Modellen
kan inte identifiera manipulation av redovisning där man exempelvis årligen krymper
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omsättningen, då modellen är uppbyggd för att identifiera överdrivna intäkter (Beneish 1999).
Modellens grundläggande antaganden går ut på att bolagets ledare kommer att vilja maximera
sitt välstånd. Deras beslut att överträda redovisningsregler beror på kostnaderna som de
förväntar sig uppstå om de inte gör överträdelsen, samt avsaknad av möjligheten att inom
accepterade redovisningsstandarder tillräckligt fördelaktigt presenterar bolagets resultat
(Beneish 1997). Detta innebär att modellen inte kommer fånga upp de fall där bolag avsiktligt
vill minska sin tillväxt och resultat. Det finns dock flera anledningar till att, framförallt större,
bolag skulle vilja manipulera sin redovisning för att minska sina intäkter. Bland annat av
skattemässiga skäl, anställdas påtryckningar för ökad lönebild eller myndighetskrav
(Zimmerman & Watts 1990).
Bolag som manipulerar sin redovisning inom de områden som modellen är konstruerad att
urskilja manipulatörer dvs inom intäktsredovisning, med aggressiva periodisering och ökad
försäljning kommer modellen identifiera som manipulatörer (Beneish 1997). Det innebär att i
förhållanden som dessa kommer modellen att peka på de fall som indikerar på manipulation
och kräver vidare undersökning. Under dessa förhållanden kommer modellen kunna verka
som ett kontrollverktyg, framförallt för kontrollorgan. För att ge indikation på vilka bolag
som kräver vidare och mer precisa undersökningar. Problemet för dessa användare att
använda modellen uppkommer på grund av de två fel modellen kan generera. Dels i de fall ett
icke manipulerande bolag faller ut som ett manipulerande bolag, vilket kan antas ge mindre
skada än i det motsatta fallet. Detta beror på att modellen endast fungerar som en indikation
för risk av manipulation. Ett utfall behöver alltså inte betyda manipulation, utan att bolaget
förefaller ha fler riskfaktorer för manipulation och vidare undersökning bör ske innan ett
eventuellt investeringsbeslut eller kontrollbeslut kan tas. Det andra och större problemet
uppstår i de fall manipulerande bolag faller ut som icke manipulerande bolag. Det innebär att
bolagen får ett resultat där vidare undersökning inte rekommenderas, och därigenom förbises
för ytterligare undersökning. Beroende på vilken felmarginal eller relativkostnad användaren
har är Beneish m-score i de allra flesta fall inte en tillförlitlig metod som kan använda som en
accepterad metod. En relativkostnad för en myndighet som använder sig av modellen som
klassificeringsmetod skulle dessutom vara betydligt högre än den använda i studien. Det
handlar om ett behov av att kunna balansera nyttan för intressenter mot kostnaden att felaktigt
peka ut ett bolag för manipulation av sin redovisning. Detta beror främst på den stora
felmarginal som metoden medför. Det gör att det inte är tillförlitligt att varken använda sig av
modellen som indikator på manipulation, eller på icke manipulerande bolag. Den behöver
utvecklas ytterligare för att kunna användas fördelaktigt som en urvalsmodell, och i och med
detta riskerar den istället att bli för komplex för att kunna användas enkelt. En annan lösning
på det påstådda problemet med felmarginal och klassificering av manipulatörer som icke
manipulerande bolag är därmed att använda sig av ett lägre gränsvärde. Det gör att modellen
felaktigt kommer att bedöma fler ickemanipulatörer som manipulatörer, och därmed medföra
en högre andel av fortsatta undersökningar. Den viktigare felmarginalen där manipulatörer
klassificeras som ickemanipulatörer kommer sjunka och därmed indikera på en lägre
relativkostnad för en eventuell felinvestering.
Med anledning av studiens slutsatser skulle därför en framtida forskningsansats vara att
undersöka andra gränsvärden för modellen, för att se hur felmarginalen kan minimeras och
därmed användarens relativa kostnad. Ett annat alternativ vore att vidareutveckla modellens
sammansättning, möjligtvis med hjälp av andra erkända modeller för att få fram en mer precis
modell. Framtida forskning skulle även med fördel kunna replikera denna studie men att
istället utgå från ett bredare urval. Detta för att bidra till en bredare litterär grund om Beneish
modells felmarginaler.
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För att skapa en bättre helhetsbild kring vilka modeller som är mest funktionella för att
användas i en svensk kontext för att identifiera bolag som manipulerar sin redovisning på ett
tidigt stadium vore vidare studier kring att jämföra Beneish m-score med andra modeller i den
svenska kontexten intressanta. Modeller som till exempel skulle kunna jämföras vore Jones
model, the modified Jones model, ytterligare varianter på the modified Jones model, the
Margin model, och Measures of accrual quality. Syftet meden sådan jämförelsen skulle kunna
specificeras utifrån behov som finns, det vill säga är behovet att identifiera den bästa
modellen för att ett kontrollorgan, för investerare eller annan grupp. Ett mer specifikt syfte
skulle troligtvis göra studiens resultat mer användbart. Resultatet av en sådan studie skulle
kunna ge att en specifik modell är mest lämplig för en viss grupp av intressenter eller att en
kombination av två eller fler modeller ger den bästa möjligheten att finna bolag som
manipulerar sin redovisning utan att för den skulle peka ut ickemanipulatörer som
manipulatörer.
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Bilagor
Bilaga 1 - Bolag i respektive urvalsgrupp
Bolag i urvalsgrupp 1

Bolag i urvalsgrupp 2

-Utan inbördes ordning.

-Utan inbördes ordning.

Binero Group AB

NIBE Industrier AB

Fingerprint Cards AB

Elanders AB

Switch Nordic Green AB
(Kraft & Kultur)

Concordia Maritime
Aktiebolag

Hellefors Bryggeri Aktiebolag

HL Display Aktiebolag

Eniro AB

ProfilGruppen AB

Aller Media AB

Addnode Group Aktiebolag

ABB AB

DGC One AB

Sohlberg Buss AB

Swedol AB

Panaxia AB

Proact IT Group AB

FlyMe Sweden AB

Balco Group AB
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Bilaga 2 - Data per bolag för att beräkna m-score
Bolag urvalsgrupp 1
Bolag A
Belopp i Kr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
(Uträknat enligt IB lager + årets inköp - UB
lager)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings- , administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

Bolag B
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
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t
t-1
106875553 109075657
427342168 470627856

295183863 302228,765
235235424 234100435
195961485 195719303
38666271 38347597
7080749
6930242
49717
14521894
16188688 22875000
235235424 234100435

t
1567,5
6638,3
3473
3503
3402,4
29,2
7,4

t-1
654,5
2900,5
1645,2
1910,1
1838,8
20,6
6,1

552,2
2034,7
1130,3
1140,6

345

763,3

Bolag C
Kortfristiga fordringar
Omsättning

Belopp i Tkr

Kostnad sålda varor
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

t
338609
567752
517034,75
369338
365859
514
194
23058
−29373
92002
242318

t-1
211934
227657
218875,2
5
249765
248748
358
93
-

77028
160785

Bolag D
Belopp i Tkr
t
t-1
Kortfristiga fordringar
109966 18914
Omsättning
401176 200026
Bruttovinst (%)
100
100
Totala tillgångar
144135 86271
Omsättningstillgångar
131239 74289
Materiella anläggningstillgångar
1766 2518
Avskrivningar
1060
768
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
−130706
Kassaflöde från rörelseverksamheten
−94976
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
138460 80596
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Bolag E
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Bruttovinst (%)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

t
t-1
93,818 65,539
242,189 148,131
93,61
100
468,425 287,45
149,881 73,265
11,79
9,235
4,447
0,973
60,674
−12,195
49,472
129,411

-

30
177,26

Bolag F
Belopp i Mkr
t
t-1
Kortfristiga fordringar
278,74 203,967
Omsättning
1600,458 1594,568
Bruttovinst (%)
73,04
72,7
Totala tillgångar
915,254 935,851
Omsättningstillgångar
337,351 336,177
Materiella anläggningstillgångar
264,997 279,301
Avskrivningar
18,057 17,984
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
79,77
Kassaflöde från rörelseverksamheten
32,689
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
525,325 529,085
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Bolag G
Belopp i Tkr
Kortfristig fordringar
Omsättning
Bruttovinst (%)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

Bolag H
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
(Uträknat enligt IB lager + årets inköp - UB lager)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
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t
t-1
37451 26088
109211 79738
100
100
197988 135251
46248 29943
149679 104614
10778
7390
21
11378
108963
66895

-

81926
39976

t
20316
32117

t-1
13703
31469

14731
63522
44784
2326
709

12355
54678
39810
2555
703

2404
5225
2493
26304

-

1654
19929

Bolag I
Belopp i Tkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Bruttovinst (%)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

Bolag J
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Bruttovinst (%)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

48

t
486868
569521
81,1
854301
491904
252054
74950

t-1
403269
715928
76,64
899778
414718
324127
81150

−36750
−40186
97811 160471
576600 617004

t
1050
4345
100
9709
1607
67
42

t-1
1293
5359
100
10587
1743
84
67

−213
371
3463
2561

-

3915
2602

Bolag urvalsgrupp 2
Bolag 1
Belopp i Tkr
t
t-1
Kortfristiga fordringar
365389 343121
Omsättning
1571181 1448138
Kostnad sålda varor
833768 779736
Totala tillgångar
891697 876561
Omsättningstillgångar
696053 642768
Materiella anläggningstillgångar
138359 208494
Avskrivningar
36521
42746
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
588766 566334
Vinst efter skatt ex. engångsposter
108236
Kassaflöde från rörelseverksamheten
137683
Långfristig räntebärande skulder
84023 100449
Kortfristiga skulder
305388 359265

Bolag 2
Belopp i Tkr
t
t-1
Kortfristiga fordringar
540224 438107
Omsättning
1952552 1780449
Kostnad sålda varor
1557874 1386616
Totala tillgångar
1806587 1681071
Omsättningstillgångar
660519 571032
Materiella anläggningstillgångar
490898 491174
Avskrivningar
95437
97763
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
298767 318153
Vinst efter skatt ex. engångsposter
77620
Kassaflöde från rörelseverksamheten
45587
Långfristig räntebärande skulder
93595 115095
Kortfristiga skulder
983005 891792
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Bolag 3
Belopp i Tkr
t
t-1
Kortfristiga fordringar
108293 107439
Omsättning
1443537 1364715
Bruttovinst (%)
68,27
69,11
Totala tillgångar
1543114 1336571
Omsättningstillgångar
605497 584380
Materiella anläggningstillgångar
26280
29217
Avskrivningar
12750
11705
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
62937
Kassaflöde från rörelseverksamheten
26545
Långfristig räntebärande skulder
40417
Kortfristiga skulder
593923 511275

Bolag 4
Belopp i Tkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Bruttovinst (%)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
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t
t-1
123720 99348
424099 380071
100
100
294490 293979
147789 153555
46350 54743
20032 22869
34108
72111
- 10426
13360 130578

Bolag 5
Belopp i Tkr
t
t-1
Kortfristiga fordringar
306115 289191
Omsättning
1944235 1677088
Kostnad sålda varor
1389412 1242711
Totala tillgångar
1321846 1182808
Omsättningstillgångar
751818 677293
Materiella anläggningstillgångar
426954 394494
Avskrivningar
45391
37505
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
389248 313777
Vinst efter skatt ex. engångsposter
105714
Kassaflöde från rörelseverksamheten
141465
Långfristig räntebärande skulder
151870 113157
Kortfristiga skulder
341069 319937

Bolag 6
Belopp i
kr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
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t
994166
2921687
2214236
1806767
1252197
55224
27492

t-1
858504
2801652
2129613
1650729
1029551
54231
28797

570254 558511
96709
154324
329736 286819
1316885 1186361

Bolag 7
Belopp i Tkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

t
260002
988951
741117
885361
366485
130343
13593

Bolag 8
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

t
195,9
1540
960,5
842,4
563,6
245,5
3,9

t-1
193,6
1383,3
872
833,2
561,6
242,9
4,1

532,8
−10,4
77,8
280,6

467,4
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t-1
220032
801613
611729
714279
241751
85108
15678

162455 137252
37651
155352
187731 305112
306481 269319

40,4
239,1

Bolag 9
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Bruttovinst (%)
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

t
67,1
30,8
100
2105,9
1334,2
0,1
119,3

t-1
248,9
32,2
100
2124,8
1319,9
93

25
−28,1
1379,1
51,4

-

1216,4
208,7

Bolag 10
Belopp i Mkr
Kortfristiga fordringar
Omsättning
Kostnad sålda varor
Totala tillgångar
Omsättningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Försäljnings-, administrations- & allmänna
kostnader
Vinst efter skatt ex. engångsposter
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Långfristig räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

t
117,2
743,9
627,3
506,4
210,1
283,4
32,4

t-1
139
774
673
552,4
235,8
300,1
31,9

55,5
15,8
87,8
96,1
153,8

82,4

53

122,2
186

Bilaga 3 - Specifikation beräkning indexen i m-score
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